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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden lyckönskar kommissionen till förslaget om riktlinjer för transeuropeiska 
telekommunikationsnät till stöd för åtagandena i Europa 2020-strategin och en digital agenda 
för Europa.

Detta förslag fastslår riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät. I förslaget föreslås 
därför mål och prioriteringar för projekt av gemensamt intresse för att få bort flaskhalsar och 
tillhandahålla uppkopplingar till internet och tillgång, även över gränserna, till en 
infrastruktur med offentliga digitala tjänster.

Under denna period av budgetåtstramningar och svag ekonomisk tillväxt hoppas 
föredraganden att de nya verktyg som kommissionen föreslår inom ramen för ett 
sammanlänkat Europa ska skapa ny marknadsdynamik och åstadkomma en digital inre 
marknad. 

Internetekonomin och dess betydelse för sysselsättningen är avgörande och kommer 2016 att 
uppgå till över 800 miljarder euro, dvs. över 5 % av Europeiska unionens BNP. Internet har 
förändrat vårt sätt att leva, arbeta, få information och samspela med varandra, och har en 
enorm potential att förändra många andra aspekter av våra liv, exempelvis tillgången till 
kunskap och utbildning. Internet har dessutom förändrat vårt sätt att jämföra, köpa och sälja 
varor och tjänster, att söka eller tillhandahålla information, och att betala våra räkningar och 
hantera våra personuppgifter. Näthandeln och rent allmänt de digitala tjänsterna är numera en 
självklar del i konsumenternas och företagens liv, och i medborgarnas liv i största allmänhet.

I dag finns det dock vissa hinder för att uppnå en digital inre marknad, nämligen bristen på 
investeringar i bredbandsinfrastruktur, framför allt i EU:s landsbygdsområden, och 
avsaknaden av en europeisk strategi för utvecklingen av digitala tjänster över gränserna. Den 
ekonomiska förlusten av detta beräknas uppgå till minst 4,1 % av BNP fram till 2020, dvs. 
500 miljarder euro eller 1 000 euro per medborgare1.

Föredraganden anser att situationen är särskilt svår för små och medelstora företag, eftersom 
de saknar uppkoppling till ett tillräckligt snabbt och bra nätverk, och därför inte kan utnyttja 
den nya tekniken, t.ex. bredbandsanslutningar som erbjuder ett kommersiellt innovativt utbud 
och ger betydande besparingar.

Föredraganden är också orolig för att det är de mest utsatta konsumenterna som blir lidande
av att inte ha tillgång till bredband. Utan bredbandsuppkoppling saknar nämligen dessa 
personer tillgång till en rad nya applikationer eller tjänster, exempelvis prisjämförelser på 
nätet, och hamnar i en ond cirkel där de får allt svårare att ta del av de mest fördelaktiga 
erbjudandena.

Föredraganden påminner därför om betydelsen av att nå målet med en digital agenda för 
Europa, dvs. att garantera ekonomiskt och socialt hållbara fördelar tack vare en inre digital 
marknad baserad på höghastighetsinternet. 

                                               
1 Copenhagen Economics: The Economic Impact of a European Digital Single Market, Mars 2010.
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Föredraganden skulle vilja understryka behovet av cybersäkerhet för att skydda 
konsumenterna. De digitala tjänsterna spelar en allt viktigare roll i vår vardag och använder i 
detta sammanhang personuppgifter och offentlig information i allt större utsträckning. En 
trygg och säker miljö på nätet är A och O.

Föredraganden instämmer i kommissionens analys, enligt vilken anledningen till att en inre 
digital marknad ännu inte har fullbordats är utbudsproblem, men också efterfrågeproblem. 
Dessutom borde ett mål med projekt av gemensamt intresse vara att stimulera 
bredbandstjänster med hög och mycket hög hastighet, särskilt genom e-förvaltningstjänster.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt* 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 samt 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt1 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 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

                                               
1 COM(2010)0472.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Nätneutralitet är av väsentlig 
betydelse för ett öppet internet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De projekt av gemensamt intresse 
som anges i denna förordning bör också 
bidra till en förstärkning av unionens 
ekonomiska, sociala och territoriala 
sammanhållning, i enlighet med 
artikel 174 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. I 
detta avseende bör landsbygdsområden, 
avlägset belägna områden och områden 
med låg befolkningstäthet 
uppmärksammas särskilt.

Motivering

EU bör framför allt agera där det förekommer marknadsmisslyckanden. För att stärka 
sammanhållningen på sitt territorium bör EU se till att även områden med låg 
befolkningstäthet och avlägset belägna områden har tillgång till infrastruktur för 
telekommunikation av god kvalitet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) När det gäller användning av 
offentlig-privata partnerskap för att 
tillhandahålla snabba bredbandstjänster, 
särskilt i landsbygdsområden, är det 
lämpligt att ge EU-stöd till offentlig–
privata partnerskap mellan regionala och 
lokala myndigheter och små och 
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medelstora IKT-företag på området för 
offentliga IKT-tjänster, eftersom de kan 
utgöra en hållbar grund för att bygga upp 
lokal kompetens och kunskap i hela 
unionen.

Ändringsförslag 5

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 en omfattande 
utveckling och spridning 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, 
särskilt med tanke på att antalet 
mobiltelefoner som är uppkopplade till 
internet, såsom smarta telefoner och 
bärbara pekdatorer, ökar.

Motivering

Behovet av effektiv infrastruktur för telekommunikationsnät förstärks genom användningen av 
nya apparater.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Utbyggnaden av accessnät som gör 
det möjligt att ansluta enskilda fastigheter 
är av väsentlig betydelse för täckningen i 
landsbygdsområden.

Ändringsförslag 7

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. 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. De 
nationella, regionala och lokala 
beslutsfattarna måste emellertid även i 
fortsättningen själva få bestämma hur de 
ska använda sin information och själva 
kunna täcka merparten av de kostnader 
de ådragit sig vid utövandet av sitt 
offentliga uppdrag.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
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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.

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 både på expertnivå och 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 9

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 tillväxt, stödja 
utvecklingen av den inre marknaden och 
främja digital integration i alla 
ekonomiskt och kulturellt missgynnade 
områden, vilket leder till förbättrad 
konkurrenskraft för den europeiska 
ekonomin, inklusive små och medelstora 
företag,

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
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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 och myndigheter 
genom att främja de nationella 
telekommunikationsnätens samverkan och 
interoperabilitet, liksom tillgången till 
sådana nät till rimliga priser,

Ändringsförslag 11

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, med särskilt fokus på 
landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet, i enlighet med 
principen om teknikneutralitet, vilket i sin 
tur ska underlätta utvecklingen och
spridningen av transeuropeiska digitala 
tjänster,

Motivering

EU bör framför allt agera där det förekommer marknadsmisslyckanden. För att stärka 
sammanhållningen på sitt territorium bör EU se till att även områden med låg 
befolkningstäthet och avlägset belägna områden har tillgång till infrastruktur för 
telekommunikation av god kvalitet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) stimulera efterfrågan på 
bredbandstjänster, särskilt genom att 
utveckla e-förvaltningstjänster, som 
bidrar till utvecklingen av en digital inre 
marknad,
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Motivering

Efterfrågan i dag är fortfarande inte tillräckligt stark och bör stimuleras så att en positiv 
cirkel skapas där en ökad tillväxt gynnar en utveckling av nya tjänster som är till för 
konsumenterna.

Ändringsförslag 13

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 14

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, särskilt 
accessnät, 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,

Ändringsförslag 15

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 

3. Medlemsstater och/eller andra enheter, 
bland annat regionala och lokala 
myndigheter, som ansvarar för 
genomförandet av projekt av gemensamt 
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juridiska, administrativa, tekniska och 
finansiella åtgärder i enlighet med 
motsvarande specifikationer i denna 
förordning.

intresse eller bidrar till dessas 
genomförande ska vid behov vidta 
nödvändiga juridiska, administrativa, 
tekniska och finansiella åtgärder i enlighet 
med motsvarande specifikationer i denna 
förordning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt I – led a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När infrastrukturprojekt som gäller en 
viss typ av nätverk påbörjas i unionen, 
oavsett nätverk (transport, energi eller 
telekommunikation) kan en kartläggning 
av andra nätverk göras på samma gång.

Motivering

Målet är att skapa synergieffekter eftersom kartläggningen kostar mycket. När 
grävningsarbeten påbörjas för att bygga om eller modernisera ett nätverk finns det därför 
skäl att utnyttja detta arbete för att kartlägga andra nätverk.

Ändringsförslag 17

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 kan påvisas att 
marknaden inte kan tillhandahålla denna 
infrastruktur kommersiellt,

Motivering

Det bör framgå mycket tydligt att stöd enbart ges till områden där marknaden inte kan 
tillhandahålla infrastrukturen.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – ”Säkerhet och trygghet” – rubrik ”Infrastruktur för ett säkrare 
internet” punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Plattform för tvistlösning online:
Denna tjänst kommer att tillhandahålla 
en plattform för lösning utanför domstol 
av avtalstvister mellan konsumenter och 
handlare. Den kommer att göra det 
möjligt för dem att på sitt språk lämna in 
en tvist online och bli hänvisade till en 
nationell alternativ tvistlösningsenhet, 
som är behörig att behandla och lösa 
tvisten på ett öppet, effektivt och opartiskt 
sätt.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – ”Säkerhet och trygghet” – rubrik ”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.

Främjande av utvecklingen av 
kommunikationskanaler och -plattformar i 
medlemsstaterna bör förbättra 
möjligheterna till beredskap, 
informationsdelning, samordning och 
respons över hela EU och samtidigt ta 
hänsyn till befintliga nationella 
möjligheter och initiativ.

Motivering

Kommissionen bör ha en stödjande roll och ta hänsyn till medlemsstaternas befintliga 
möjligheter och initiativ. Detta tydliggörs genom ändringsförslaget.

Ändringsförslag 20
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Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – ”Säkerhet och trygghet” – rubrik ”Kritisk 
informationsinfrastruktur” – stycke 2

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 kan lämna
vissa begränsade uppgifter till ett 
EU-system för informationsutbyte och 
varningar (Eisas – European Information 
Sharing and Alert System) för 
EU-medborgare och små och medelstora 
företag.

Motivering

I rapporten från Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) från 
oktober 2011 om genomförandet av EU-system för informationsutbyte och varningar uppges 
att de driftsrelaterade villkoren för nätverk av nationella/statliga organisationer för 
incidenthantering i fråga om räckvidd, fokus och resurser på allvar hotar tanken om att låta 
nätverk av nationella/statliga organisationer för incidenthantering vara den centrala 
knutpunkten och drivkraften för EU-system för informationsutbyte och varningar i 
medlemsstaterna. Det är inte lämpligt 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.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – ”Säkerhet och trygghet” – rubrik ”Kritisk 
informationsinfrastruktur” – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Proaktiva tjänster – bevakning och 
spridande av teknik och vidareförmedling 
av säkerhetsrelaterad information, 
säkerhetsbedömningar, tillhandahållande 
av riktlinjer för säkerhetskonfigurering, 
tillhandahållande av tjänster för 
intrångsdetektering.

(a) EU-systemen för informationsutbyte 
och varningar bör ge unionsmedborgare 
och små och medelstora företag den 
kunskap och de färdigheter som krävs för 
att de ska kunna skydda sina it-system och 
informationstillgångar. Genom att inrätta 
ett nätverk av nationella/statliga 
organisationer för incidenthantering bör 
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man kunna underlätta 
informationsutbytet och samarbetet 
mellan medlemsstaterna.

Motivering

I Enisas genomföranderapport hävdas att de små och medelstora företagen och medborgarna 
inte skulle ha någon särskild nytta av sådan detaljerad information. De exakta detaljerna 
rörande tjänsterna bör anges i Enisas kommande arbete. Verksamheten inom nätverket av 
nationella/statliga organisationer för incidenthantering kommer förmodligen att definieras 
ytterligare i kommissionens förordning om it-säkerhet senare under året och bör inte 
redogöras för här.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – ”Säkerhet och trygghet” – rubrik ”Kritisk 
informationsinfrastruktur” – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Reaktiva tjänster – incidenthantering 
och -respons, utfärdande av larm och 
varningar, sårbarhetsanalys och -
hantering, artefakthantering (utfärdande 
av högkvalitativa larm om nya 
sabotageprogram och andra artefakter.)

utgår

Motivering

I Enisas genomföranderapport hävdas att de små och medelstora företagen och medborgarna 
inte skulle ha någon särskild nytta av sådan detaljerad information. De exakta detaljerna 
rörande tjänsterna bör anges i Enisas kommande arbete. Verksamheten inom nätverket av 
nationella/statliga organisationer för incidenthantering kommer förmodligen att definieras 
ytterligare i kommissionens förordning om it-säkerhet senare under året och bör inte 
redogöras för här.
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