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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 uppmanar medlemsstaterna att fullt ut öppna för nätverkskonkurrens, i 
enlighet med det nya regelverket för telekommunikation. 

2. 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 och smarta mätare. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att klargöra de regler för statligt stöd som kan skada efterfrågan.

3. Europaparlamentet noterar svårigheterna med att uppfylla bredbandsmålen för 
Europa 2020, med tanke på konsumenternas, företagens och den offentliga sektorns 
finansiella resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till 
att åtgärder inte leder till att orättvisa bördor läggs på konsumenter och företag, särskilt 
när det gäller samhällsomfattande tjänster. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Berec (Organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) att i samråd med de 
offentliga myndigheterna underlätta offentlig-privata partnerskap och utnyttja andra 
europeiska finansieringsinstrument, däribland Eruf och EBRD.

5. Europaparlamentet betonar skillnaden mellan nätverkskapacitet och användarnas faktiska 
erfarenheter, eftersom hastigheten på Internet också är kopplad till webbplatskapacitet och 
belastningen på nätet. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med Berec 
förbättra sina mätningar av levererad bredbandshastighet och anpassa sina mål i enlighet 
med resultaten.

6. Europaparlamentet konstaterar att nya fibernät erbjuder konsumenterna tillträde av hög 
kvalitet med genomgående högre hastighet än befintlig teknik. Parlamentet uppmanar 
därför 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.

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


