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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. opfordrer medlemsstaterne til at åbne helt op for netværkskonkurrencen i 
overensstemmelse med de nye rammebestemmelser for telekommunikation;

2. mener, at de investeringsrisici, der er forbundet med at etablere nye netværk, kan 
begrænses ved hjælp af efterspørgselsfremmende foranstaltninger, især for så vidt angår 
elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer, e-handel, e-governance, e-
sundhedstjenester og intelligente målere; opfordrer Kommissionen til at afklare reglerne 
for offentlig støtte, som kan skade efterspørgslen;

3. konstaterer, at det er svært at opfylde EU 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 foranstaltningerne ikke 
påfører forbrugerne og erhvervslivet urimelige byrder, især med hensyn til generelle 
forpligtelser;

4. opfordrer Kommissionen og BEREC til i samråd med de offentlige myndigheder at gøre 
det lettere at oprette offentlig-private partnerskaber og at anvende andre EU-
støtteinstrumenter, herunder EFRU- og EBRD-midler;

5. gør opmærksom på forskellen mellem netværkskapacitet og reel brugererfaring, der 
skyldes, at internethastigheden også er afhængig af webstedets kapacitet og 
overbelastning; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med BEREC at forbedre 
målingerne af den leverede bredbåndshastighed og tilpasse sine mål derefter;

6. konstaterer, at de nye fibernet tilbyder forbrugerne netadgang af høj kvalitet og med en 
konstant højere hastighed end den hidtidige teknologi; anmoder derfor 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;

7. kræver en teknologi-neutral tilgang, der kombinerer fastnetteknologi, trådløs teknologi, 
satellitteknologi og frekvensteknologi; kræver effektiv gennemførelse af 
rammebestemmelserne for telekommunikation, herunder bestemmelserne om, at 
netværkerne skal være neutrale, for at sikre, at etableringen af bredbånd ikke begrænser 
innovationen.


