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Ändringsförslag 7
Sabine Verheyen

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.

Or. de

Ändringsförslag 8
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 9
Sabine Verheyen

                                               
1 COM(2010)0472.
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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 
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 EU.

Or. de

Ändringsförslag 10
Sabine Verheyen

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. Heltäckande utbyggnad och 
användning 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.

Or. de



AM\906462SV.doc 5/15 PE492.634v01-00

SV

Ändringsförslag 11
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utbyggnaden av ultrasnabbt bredband 
kommer i synnerhet att gynna små och 
medelstora företag som ofta inte kan 
utnyttja webbaserade tjänster som 
”datormoln” på grund av att de befintliga 
bredbandsanslutningarna har för låg 
hastighet och för bristfällig uppkoppling.
Detta kommer att frigöra potentialen för 
betydande produktivitetsvinster för små 
och medelstora företag.

(11) Innovativa internettjänster, moderna 
programvaru- och 
kommunikationstillämpningar samt 
mobila enheter med internetanslutning 
förutsätter allt högre 
överföringshastigheter. Utbyggnaden av 
ultrasnabbt bredband kommer i synnerhet 
att gynna små och medelstora företag och 
den kreativa sektorn som ofta inte kan 
utnyttja webbaserade tjänster som 
”datormoln” på grund av att de befintliga 
bredbandsanslutningarna har för låg 
hastighet och för bristfällig uppkoppling.
Detta kommer att frigöra potentialen för 
betydande produktivitetsvinster för små 
och medelstora företag och den kreativa 
sektorn. Målet bör därför vara att 
tillhandahålla höghastighetsanslutningar 
även i landsbygdsområden.

Or. de

Ändringsförslag 12
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de
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Ändringsförslag 13
Sabine Verheyen

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 de 
måste också kunna täcka merparten av de 
kostnader de ådragit sig vid utövandet av 
sitt offentliga uppdrag.

Or. de

Ändringsförslag 14
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
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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.

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.

Or. de

Ändringsförslag 15
Sabine Verheyen

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 e-integration i alla ekonomiskt 
missgynnade områden, vilket leder till 
förbättrad konkurrenskraft för den 
europeiska ekonomin, inklusive små och 
medelstora företag,

Or. de
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Ändringsförslag 16
Sabine Verheyen

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 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,

Or. de

Ändringsförslag 17
Sabine Verheyen

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 
enligt principen om teknikneutralitet, 
vilket i sin tur ska underlätta utvecklingen 
och spridningen av transeuropeiska digitala 
tjänster,

Or. de

Ändringsförslag 18
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) åta sig att följa principerna om 
nätneutralitet,
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Or. de

Ändringsförslag 19
Sabine Verheyen

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,

Or. de

Ändringsförslag 20
Sabine Verheyen

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,

Or. de

Ändringsförslag 21
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 4 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) stöd till offentlig–privata partnerskap 
mellan regionala och lokala myndigheter 
och små och medelstora IKT-företag på 
området för offentliga IKT-tjänster,

Or. de

Ändringsförslag 22
Malcolm Harbour

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 juridiska, administrativa, 
tekniska och finansiella åtgärder i 
enlighet med motsvarande specifikationer 
i denna förordning.

utgår

Or. en

Motivering

Den föreslagna texten tycks införa en sträng skyldighet för medlemsstater som ansvarar för 
genomförandet av projekt av gemensamt intresse att vidta åtgärder i enlighet med 
specifikationerna i denna förordning. För smart mätning skulle detta till exempel innebära att 
medlemsstater som inför smarta mätare skulle vara skyldiga att uppfylla de krav som ställs i 
denna förordning. Detta skulle inte vara förenligt med det tredje paketet med el- och 
gasdirektiv.

Ändringsförslag 23
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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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 
juridiska, administrativa, tekniska och 
finansiella åtgärder i enlighet med 
motsvarande specifikationer i denna 
förordning.

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

Or. de

Ändringsförslag 24
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden av transeuropeiska 
telekommunikationsnät som hjälper till 
att få bort flaskhalsarna i den digitala 
inre marknaden ska åtföljas av studier 
och programstödjande åtgärder. Till dessa 
räknas följande:

utgår

(a) Innovativ ledning och kartläggning 
och innovativa tjänster. Till tekniska 
stödåtgärder, där sådana behövs för 
utbyggnad och ledning, ska räknas 
projekt- och investeringsplanering och 
genomförbarhetsstudier som stödjer 
investeringsåtgärder och 
finansieringsinstrument. En kartläggning 
av Europas bredbandsinfrastruktur 
kommer att ge en fortlöpande detaljerad 
fysisk beskrivning och dokumentation av 
relevanta platser, analys av 
ledningsrätter, bedömning av potentialen 
för uppgradering av befintliga 
anläggningar etc. Kartläggningen bör 
följa principerna i direktiv 2007/2/EG 
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(Inspire-direktivet) och därtill hörande 
standardiseringsverksamhet. Tekniska 
stödåtgärder kan även stödja kopieringen 
av framgångsrika investerings- och 
utbyggnadsmodeller.
Dessa åtgärder kan även innefatta 
klimatsäkring för att bedöma de 
klimatrelaterade riskerna och säkerställa 
infrastrukturens motståndskraft mot 
katastrofer, i enlighet med relevanta krav 
som fastställs i EU:s lagstiftning eller 
nationell lagstiftning.
(b) Stödåtgärder och annat tekniskt stöd 
Dessa åtgärder behövs för att förbereda 
eller stödja genomförandet av projekt av 
gemensamt intresse eller snabba upp 
deras införande. Inom området digitala 
tjänster ska stödåtgärder även stimulera 
och främja införandet av nya 
infrastrukturer för digitala tjänster som 
kan bli nödvändiga eller användbara på 
grund av tekniska utvecklingar, 
förändringar på relevanta marknader 
eller nya politiska prioriteringar.

Or. en

Motivering

Dessa är ingen prioritering för bidrag på EU-nivå. Det är mycket lämpligare att EU-stödet 
riktas till utbyggnad i stället för att det riktas till kartläggning/genomförbarhetsstudier, som 
är bättre att finansiera på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 25
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 10 – 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 
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marknaden inte kan tillhandahålla denna 
infrastruktur kommersiellt,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 26
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 3 – stycke 3 – stycke 4 – stycke 2 – 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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 27
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 3 – stycke 3 – stycke 4 – stycke 2 – stycke 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärnplattformen kommer att bestå av ett 
nätverk av nationella/statliga 
organisationer för incidenthantering (CERT

Kärnplattformen kommer att bestå av ett 
nätverk av nationella/statliga 
organisationer för incidenthantering (Cert
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– 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.

– 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.

Or. en

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 28
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 3 – stycke 3 – stycke 4 – stycke 2 – 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 EU-medborgare 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 
man kunna underlätta 
informationsutbytet och samarbetet 
mellan medlemsstaterna.

Or. en
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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 29
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 3 – stycke 3 – stycke 4 – stycke 2 – 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

Or. en

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.


