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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 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Telekommunikationsnät och -tjänster 
blir i allt högre grad internetbaserade 
infrastrukturer, där bredbandsnät och 
digitala tjänster har ett nära samband. 
Internet är på väg att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster 
och affärsverksamhet. Därför är den 
transeuropeiska tillgången till snabb 
internetuppkoppling och digitala tjänster i 
allmänhetens intresse av avgörande 
betydelse för den ekonomiska tillväxten 
och den inre marknaden.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Ändringsförslag 2

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.

Or. fr

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 3

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. 

(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. 
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Det krävs åtgärder på EU-nivå för att 
maximera synergierna och samverkan 
mellan dessa båda komponenter i de 
digitala telekommunikationsnäten.

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.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 4

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, vilket i sin tur ska 
underlätta utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

Or. fr

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.
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Ändringsförslag 5

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,

Or. fr

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 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

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.


