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Ændringsforslag 37
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 172,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 170, artikel 171, stk. 1, artikel 172 
og 174,

Or. fr

Ændringsforslag 38
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, 
der i stigende grad er internetbaseret, idet 
der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet 
og digitale tjenester. Internettet er ved at 
blive den dominerende platform til at 
kommunikere, yde service og drive 
forretning på. Derfor er det afgørende for 
den økonomiske vækst og det indre 
marked, at der overalt i Europa er hurtig 
internetadgang og digitale tjenester af 
offentlig interesse til rådighed.

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, 
der i stigende grad er internetbaseret, idet 
der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet 
og digitale tjenester. Internettet er ved at 
blive den dominerende platform for
kommunikation, service, uddannelse, 
deltagelse i det sociale og politiske liv 
samt forretningsdrift. Derfor er det 
afgørende for den sociale og økonomiske 
vækst og det indre marked, at der overalt i 
Europa er hurtig internetadgang og digitale 
tjenester af offentlig interesse til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 39
Rachida Dati
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, 
der i stigende grad er internetbaseret, idet 
der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet 
og digitale tjenester. Internettet er ved at 
blive den dominerende platform til at 
kommunikere, yde service og drive 
forretning på. Derfor er det afgørende for 
den økonomiske vækst og det indre 
marked, at der overalt i Europa er hurtig 
internetadgang og digitale tjenester af 
offentlig interesse til rådighed.

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, 
der i stigende grad er internetbaseret, idet 
der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet 
og digitale tjenester. Internettet er ved at 
blive den dominerende platform til at 
kommunikere, yde service og drive 
forretning på. Derfor er det afgørende for 
den økonomiske vækst og det indre 
marked, at der overalt i Europa er udbredt, 
hurtig og sikker internetadgang og digitale 
tjenester af offentlig interesse til rådighed.

Or. fr

Begrundelse

Prioriteten om at sikre hurtig internetadgang skal følges af en udbredt adgang for alle 
borgere til et sikkert internet. Demokratiseringen af værktøj med tilknytning til den digitale 
verden er en nødvendig fase, som skal ledsages af forbedrede strukturer og uddannelse i 
ansvarlig digital adfærd.

Ændringsforslag 40
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, 
der i stigende grad er internetbaseret, idet 
der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet 
og digitale tjenester. Internettet er ved at 
blive den dominerende platform til at 
kommunikere, yde service og drive 
forretning på. Derfor er det afgørende for 
den økonomiske vækst og det indre 
marked, at der overalt i Europa er hurtig 
internetadgang og digitale tjenester af 
offentlig interesse til rådighed.

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, 
der i stigende grad er internetbaseret, idet 
der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet 
og digitale tjenester. Internettet er ved at 
blive den dominerende platform til at 
kommunikere, yde service og drive 
forretning på. Derfor er det afgørende for 
den økonomiske vækst, 
konkurrenceevnen, den sociale inklusion
og det indre marked, at der overalt i Europa 
er hurtig internetadgang og digitale 
tjenester af offentlig interesse til rådighed.
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Or. en

Ændringsforslag 41
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Et europæisk marked med næsten 
500 mio. mennesker, der har forbindelse 
til højhastighedsbredbånd, vil bane vejen 
for udviklingen af det indre marked og 
skabe en unik kritisk brugergruppe i 
global sammenhæng, som vil skabe nye 
muligheder for alle regioner og give hver 
enkelt bruger merværdi og EU kapacitet 
til at være en af de førende videnbaserede 
økonomier i verden. En hurtig udbredelse 
af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet er 
uhyre vigtig for udviklingen af 
produktivitet i EU og etableringen af nye 
og små virksomheder, der kan være 
førende inden for forskellige sektorer, 
f.eks. sundhedstjenester, produktion og 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 42
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Udviklingen af bredbåndstrafik viser, 
at efterspørgslen efter båndbredde fortsat 
er umættelig. Efterspørgslen efter mobil 
datatrafik stiger med 50 procent om året 
og drives af applikationer, som kræver 
større båndbredde, flere internetbrugere 
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og mere online-indhold, særlig video.

Or. en

Ændringsforslag 43
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Denne eksponentielle vækst inden for 
bredbåndstrafik vil kræve ambitiøse 
politikker på EU- og medlemsstatsplan, 
både hvad angår fast og mobilt bredbånd, 
hvis Europa skal opnå mere vækst, 
konkurrenceevne og produktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 44
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) Radiofrekvenspolitikprogrammet er 
et vigtigt skridt i retning af at udvide 
Europas muligheder inden for mobilt 
bredbånd, og det er derfor afgørende, at 
medlemsstaterne hurtigt gennemfører dets 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 45
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Betragtning 1 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1e) Drøftelserne om, hvordan og hvornår 
700 MHz-båndet for mobilt bredbånd 
(694-790 MHz) skal åbnes, er af 
afgørende betydning, hvis Europa skal 
undgå at ramme kapacitetsloftet.

Or. en

Ændringsforslag 46
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 1 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1f) Europa-Parlamentets beslutning af 
11. maj 20111 henviser til behovet for, at 
der tages skridt til at harmonisere 
yderligere frekvensbånd, såsom 700 MHz-
båndet.
1 P7_TA-(2011)0220

Or. en

Ændringsforslag 47
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den 26. marts 2010 bifaldt Det 
Europæiske Råd Kommissionens forslag 
om at lancere Europa 2020-strategien. En 
af de tre prioriteter i Europa 2020 er 
intelligent vækst via udvikling af en 
økonomi baseret på viden og innovation. 

(2) Den 26. marts 2010 bifaldt Det 
Europæiske Råd Kommissionens forslag 
om at lancere Europa 2020-strategien. En 
af de tre prioriteter i Europa 2020 er 
intelligent vækst via udvikling af en 
økonomi baseret på viden og innovation. 
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Investeringer i telekommunikation, 
herunder især bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester, er en 
forudsætning for intelligent, men også 
bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen.

Investeringer i telekommunikation, 
herunder især bredbånds- og 
højhastighedsbredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester, er en 
forudsætning for intelligent, men også 
bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden var at stikke en kurs ud, som 
kan maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. I 
betragtning af den hastige udvikling af 
teknologier, der hele tiden medfører 
endnu hurtigere internettilslutninger, er 
det imidlertid i dag passende at tilsigte 
internettilslutninger på over 100 Mbps 
eller tilslutninger, der nærmer sig 100 
Mbps mest muligt, at opstille en stabil 
retlig ramme, der stimulerer investeringer i 
en åben og konkurrencepræget 
infrastruktur til højhastighedsinternet og 
tilknyttede tjenester; et ægte indre marked 
for online-indhold og -tjenester; aktiv støtte 
til digitalisering af Europas rige kulturarv 
og fremme af adgang til internettet og dets 
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højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

Or. en

Ændringsforslag 49
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
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fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester. Udbredelsen af 
internetinfrastruktur bør særlig fremmes i 
landdistrikter og i områder med ringe 
bebyggelse, der har tilslutninger med lav 
hastighed eller slet ingen tilslutning.

Or. en

Ændringsforslag 50
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa efter Europa-Parlamentets 
vedtagelse af "en ny digital dagsorden for 
Europa: 2015.eu" og opfordrede alle 
institutionerne til at medvirke til dens 
fuldstændige gennemførelse. Målet for den 
digitale dagsorden er at stikke en kurs ud, 
som kan maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, tilvejebragt af forskellige 
teknologier, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
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konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

Or. en

Ændringsforslag 51
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
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internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester for at sætte alle europæiske 
borgere og virksomheder i stand til fuldt 
ud at drage nytte af bredbåndsnet.

Or. en

Ændringsforslag 52
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
åbne bredbånds- og 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
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adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for 
interoperable online-indhold og -tjenester; 
aktiv støtte til digitalisering af Europas rige 
kulturarv og fremme af adgang til 
internettet og dets udbredelse til alle 
europæiske borgere, navnlig gennem 
foranstaltninger til støtte for it-kundskaber 
og it-adgang. Medlemsstaterne bør 
derudover lægge operationelle nationale 
planer for højhastighedsinternet og bringe 
dem til udførelse ved på én gang at 
målrette offentlig finansiering til områder, 
der ikke fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
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højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang. 
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps. 
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben,
konkurrencepræget og sikker infrastruktur 
til højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og -uddannelse og it-
adgang. Medlemsstaterne bør derudover 
lægge operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

Or. fr

Begrundelse

Demokratiseringen af værktøj med tilknytning til den digitale verden er en nødvendig fase, 
som skal ledsages af forbedrede strukturer og uddannelse i ansvarlig digital adfærd.

Ændringsforslag 54
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Udbredelsen af 
fiberbredbåndsforbindelser og 
ultrahurtige bredbåndsforbindelser i 
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Europa er fortsat utilfredsstillende, mens 
andre økonomier i verden såsom Kina, 
Japan og Sydkorea i stedet tager den 
globale føring ved at tilbyde betydeligt 
større kapacitet og hastigheder på 1 Gbps 
og derover. Investeringer i fiber såvel til 
hjemmet som til den passive infrastruktur 
i backhaul-nettet er en afgørende 
forudsætning for, at Europa kan blive 
hjemsted for nye investeringer, ny viden 
og nye tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 55
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) For at sikre Unionens 
konkurrencedygtighed og lette 
fremvæksten af en europæisk 
serviceøkonomi, der er førende i verden, 
bør målene i den aktuelle digitale 
dagsorden opfyldes senest i 2015 i stedet 
for i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 56
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Målene for 2020 bør revideres og bør 
sigte mod, at Europa får den hurtigste 
bredbåndshastighed i verden ved at søge 
at sikre, at alle europæere senest i 2020 
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har adgang til 100 Mbps, og at 50 % af 
EU's husholdninger har adgang til 1 
Gbits eller mere. Støtteberettigede 
projekter som fastsat i denne forordning 
bør levere en hastighed på mindst 100 
Mbps til landdistrikter og 1 Gbps til tæt 
befolkede områder eller byområder.

Or. en

Ændringsforslag 57
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net. 
Offentlig støtte til dette området er derfor 
påkrævet, men den bør ikke unødigt 
forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net. 
Offentlig støtte til dette område er derfor 
påkrævet med særlig hensyn til udbredelse 
og i givet fald fremtidig regional/lokal 
offentlig udnyttelse af passiv 
infrastruktur, hvor incitamenterne for 
private investeringer sædvanligvis er 
svagere, og for hvilke der bør sikres mest 
mulig konkurrence i resten af 
kommunikationskæden, fra aktive 
infrastrukturer til e-tjenester.

Or. en

Begrundelse

Offentlig støtte til udbredelsen og i givet fald fremtidig offentlig udnyttelse af passiv 
teleinfrastruktur bør stå i forhold til manglen på incitamenter til, at der foretages mange 
forskellige private investeringer på dette område, for at mindske risikoen for eventuelle 
monopolistiske tendenser og monopolistisk adfærd hos få aktører baseret på kontrollen med 
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væsentlige infrastrukturer.

Ændringsforslag 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net. 
Offentlig støtte til dette området er derfor
påkrævet, men den bør ikke unødigt
forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net. 
Derfor er det nødvendigt med offentlig 
støtte, der er rettet mod områder, hvor der 
er mangel på kommercielle initiativer, for 
at tilfredsstille den aktuelle eller 
forventede efterspørgsel.  Offentlig støtte 
bør ikke forvride konkurrencen, styrke 
visse markedsaktørers dominerende 
position eller fjerne incitamenterne til 
private investeringer.

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at der kun bør gives offentlig støtte, hvis der er tale om vilkår, der 
ellers udelukker private investeringer. Endvidere bør offentlig støtte til investeringer i 
betragtning af de demokratiske ændringer og yderligere urbanisering ligeledes tage hensyn til 
fremtidig efterspørgsel.

Ændringsforslag 59
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net. 
Offentlig støtte til dette området er derfor 
påkrævet, men den bør ikke unødigt 
forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net. 
Det kan være nødvendigt med offentlig 
støtte til investering i hurtigere net, men 
denne bør målrettes mod områder, hvor 
der er mangel på incitamenter til at 
investere. Offentlig støtte til dette område 
er derfor påkrævet, men den bør ikke 
unødigt forvride konkurrencen, trænge 
private investorer ud eller skabe forhold, 
der virker hæmmende på 
investeringsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 60
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net. 
Offentlig støtte til dette området er derfor 
påkrævet, men den bør ikke unødigt 
forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net.
Offentlige investeringer i hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet bør nøje 
målrettes mod tyndt og tæt befolkede 
områder, hvor der er mangel på 
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forretningsmæssig tilskyndelse til at 
investere. Offentlig støtte til dette område 
er påkrævet, men den må ikke unødigt 
forvride konkurrencen eller skabe forhold, 
der virker hæmmende på 
investeringsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 61
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net. 
Offentlig støtte til dette området er derfor 
påkrævet, men den bør ikke unødigt 
forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net, 
særlig i landdistrikter og områder med 
ringe bebyggelse. Offentlig støtte til dette 
område er derfor påkrævet, men den bør 
ikke unødigt forvride konkurrencen.

Or. en

Ændringsforslag 62
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ultrahurtigt bredbånd i tæt befolkede 
byområder er en forudsætning for, at 
Europa kan drage nytte af de betydelige 



PE494.476v01-00 20/138 AM\909449DA.doc

DA

fordele ved den økonomiske vækst, der 
udspringer af en moderne 
internetøkonomi. Byer, der kan tilbyde 
bredbåndshastigheder, der er førende på 
verdensplan, vil tiltrække innovation, 
investeringer, viden og virksomheder til 
gavn for hele Unionen. Private 
investeringer bør fortsat være den 
bærende drivkraft, men offentlige 
investeringer, særlig passiv infrastruktur 
med meget lange udbetalingsperioder, kan 
stimulere udbredelsen af ultrahurtige 
bredbåndsnet, der tilbyder hastigheder på 
1 Gbps med en mulighed for at opgradere 
til 10 Gbps eller mere, og hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant at 
levere disse høje hastigheder.

Or. en

Ændringsforslag 63
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for 
Europa 2020, beskrives oprettelsen af en 
facilitet for netforbindelser i Europa i 
forbindelse med den flerårige finansielle 
ramme som et middel til at skabe den 
infrastruktur, der er brug for inden for 
transport, energi og informations- og 
kommunikationsteknologi. Synergien 
mellem disse sektorer indbyrdes og med 
andre EU-investeringsprogrammer er helt 
central, da der opstår tilsvarende 
problemer, der skal løses for at sætte 
væksten i gang, bekæmpe fragmentering, 
styrke sammenhængskraften, fremme brug 
af innovative finansielle instrumenter og 

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for 
Europa 2020, beskrives oprettelsen af en 
facilitet for netforbindelser i Europa i 
forbindelse med den flerårige finansielle 
ramme som et middel til at skabe den 
infrastruktur, der er brug for inden for 
transport, energi og informations- og 
kommunikationsteknologi. Synergien 
mellem disse sektorer indbyrdes og med 
andre EU-investeringsprogrammer er helt 
central, da der opstår tilsvarende 
problemer, der skal løses for at sætte 
væksten i gang, bekæmpe fragmentering, 
styrke sammenhængskraften, fremme brug 
af innovative finansielle instrumenter og 
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rette op på markedssvagheder samt fjerne 
flaskehalse for færdiggørelsen af det indre 
marked.

rette op på markedssvagheder samt fjerne 
flaskehalse for færdiggørelsen af det indre 
marked.

Der bør for at fuldføre det digitale indre 
marked sikres et tæt samarbejde og 
koordinering af aktiviteter under 
programmet for Connecting Europe-
faciliteten med de nationale og regionale 
bredbåndsforanstaltninger samt 
udbredelse af energi- og 
transportinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 64
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for 
Europa 2020, beskrives oprettelsen af en 
facilitet for netforbindelser i Europa i 
forbindelse med den flerårige finansielle 
ramme som et middel til at skabe den 
infrastruktur, der er brug for inden for 
transport, energi og informations- og 
kommunikationsteknologi. Synergien 
mellem disse sektorer indbyrdes og med 
andre EU-investeringsprogrammer er helt 
central, da der opstår tilsvarende 
problemer, der skal løses for at sætte 
væksten i gang, bekæmpe fragmentering, 
styrke sammenhængskraften, fremme brug 
af innovative finansielle instrumenter og 
rette op på markedssvagheder samt fjerne 
flaskehalse for færdiggørelsen af det indre 
marked.

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for 
Europa 2020, beskrives oprettelsen af en 
facilitet for netforbindelser i Europa i 
forbindelse med den flerårige finansielle 
ramme som et middel til at skabe den 
infrastruktur, der er brug for inden for 
transport, energi og informations- og 
kommunikationsteknologi. Synergien 
mellem disse sektorer indbyrdes og med 
andre EU-investeringsprogrammer er helt 
central, da der opstår tilsvarende 
problemer, der skal løses for at sætte 
væksten i gang, bekæmpe fragmentering, 
styrke sammenhængskraften, støtte en 
udbredt internetadgang og fremme brug af 
innovative finansielle instrumenter og rette 
op på markedssvagheder samt fjerne 
flaskehalse for færdiggørelsen af det indre
marked.
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Or. en

Ændringsforslag 65
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Eftersom offentlige myndigheder har 
tilladelse til at modtage støtte, mens 
innovative finansielle instrumenter i 
højere grad er rettet mod private 
investorer, skal der udvises særlig omhu 
med at tildele midlerne på en afbalanceret 
måde.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger inden for bredbåndsnet 
vil være i overensstemmelse med relevante 
EU-politikker, -regler og -vejledninger. 
Blandt dem er reglerne og retningslinjerne 
for telemarkederne, særlig de 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet, der blev vedtaget i 
2009, og som rummer en 
sammenhængende, pålidelig og smidig 
tilgang til regulering af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester på 
markeder, der er i hastig udvikling. Disse 
regler implementeres af de nationale 
tilsynsmyndigheder og Sammenslutningen 
af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden 
for Elektronisk Kommunikation (BEREC). 

(7) Foranstaltninger inden for bredbåndsnet 
vil være i overensstemmelse med relevante 
EU-politikker, -regler og -vejledninger. 
Blandt dem er reglerne og retningslinjerne 
for telemarkederne, særlig de 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet, der blev vedtaget i 
2009, og som rummer en 
sammenhængende, pålidelig og smidig 
tilgang til regulering af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester på 
markeder, der er i hastig udvikling. Disse 
regler implementeres af de nationale 
tilsynsmyndigheder og Sammenslutningen 
af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden 
for Elektronisk Kommunikation (BEREC). 
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Målet med NGA-henstillingen, der blev 
vedtaget i 2010, er at befordre udviklingen 
af det indre marked gennem styrkelse af 
retssikkerheden og fremme af 
investeringer, konkurrence og innovation 
på markedet for bredbåndstjenester, 
navnlig i overgangen til næste generation 
af accesnet (NGA-net).

Dette omfatter i givet fald også "EF-
retningslinjerne for statsstøttereglernes 
anvendelse i forbindelse med hurtig 
etablering af bredbåndsnet", som giver 
vejledning i anvendelsen af offentlige 
midler til bredbåndsprojekter og 
fastsætter strenge kriterier for 
anvendelsen af statslig finansiering og for 
meddelelsen af projekter, der skal 
vurderes i henhold til disse retningslinjer. 
Målet med NGA-henstillingen, der blev 
vedtaget i 2010, er at befordre udviklingen 
af det indre marked gennem styrkelse af 
retssikkerheden og fremme af 
investeringer, konkurrence og innovation 
på markedet for bredbåndstjenester, 
navnlig i overgangen til næste generation 
af accesnet (NGA-net).

Or. en

Ændringsforslag 67
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) De finansielle ressourcer, der er 
tilgængelige på EU-plan, er knappe. 
Connecting Europe-faciliteten bør 
fokusere på projekter af fælles interesse, 
som giver den største EU-merværdi. 
Inden for telesektoren bør finansiel støtte 
primært målrettes mod projekter, der vil 
skabe efterspørgsel efter bredbånd, 
herunder opbyggelsen af en europæisk 
digitaltjenesteinfrastruktur, der til 
gengæld bør stimulere investeringer i 
udbredelsen af bredbåndsnet. 

Or. en
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Ændringsforslag 68
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder er EU-
indgreb påkrævede, når der skal rettes op 
på markedssvagheder. EU kan ved at yde 
finansiel støtte til infrastrukturprojekter og 
være løftestang for supplerende 
finansiering til dem medvirke til oprettelse 
og udbygning af transeuropæiske telenet og 
dermed skabe større nytteværdi i form af 
større indvirkning på markedet, mere 
effektiv administration og bedre 
ressourceudnyttelse.

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder kan EU-
indgreb være påkrævede, når der skal rettes 
op på markedssvagheder, og hvor det ikke 
er forretningsmæssigt interessant at 
levere hastigheder på 100 Mbps i 
landdistrikter og 1 Gbps eller derover i 
byområder. EU kan ved at yde finansiel 
støtte til infrastrukturprojekter og være 
løftestang for supplerende finansiering til 
dem medvirke til oprettelse og udbygning 
af transeuropæiske telenet og dermed skabe 
større nytteværdi i form af større 
indvirkning på markedet, mere effektiv 
administration og bedre 
ressourceudnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder er EU-
indgreb påkrævede, når der skal rettes op 
på markedssvagheder. EU kan ved at yde 
finansiel støtte til infrastrukturprojekter og 
være løftestang for supplerende 
finansiering til dem medvirke til oprettelse 
og udbygning af transeuropæiske telenet og 
dermed skabe større nytteværdi i form af 
større indvirkning på markedet, mere 
effektiv administration og bedre 

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder er EU-
indgreb påkrævede, når der skal rettes op 
på eksisterende og forventede 
markedssvagheder. EU kan ved at yde 
finansiel støtte til infrastrukturprojekter og 
være løftestang for supplerende 
finansiering til dem medvirke til oprettelse 
og udbygning af transeuropæiske telenet og 
dermed skabe større nytteværdi i form af 
større indvirkning på markedet, mere 
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ressourceudnyttelse. effektiv administration og bedre 
ressourceudnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt ikke kun at fokusere på den aktuelle situation i et specifikt område, men også at 
tage hensyn til forudsigelser om fremtidige udviklinger. Hvis for eksempel et bestemt område 
på grund af yderligere urbanisering forventer en fremtidig nedgang i efterspørgslen, er det 
måske ikke passende med offentlig støtte til investeringer. Et byområde, der er tilstrækkeligt 
dækket i dag, kan ligeledes forvente en øget efterspørgsel i fremtiden, der kun kan 
imødekommes, hvis der foretages investeringer nu.

Ændringsforslag 70
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder er EU-
indgreb påkrævede, når der skal rettes op 
på markedssvagheder. EU kan ved at yde 
finansiel støtte til infrastrukturprojekter og 
være løftestang for supplerende 
finansiering til dem medvirke til oprettelse 
og udbygning af transeuropæiske telenet og 
dermed skabe større nytteværdi i form af 
større indvirkning på markedet, mere 
effektiv administration og bedre 
ressourceudnyttelse.

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder er EU-
indgreb påkrævede, når der skal rettes op 
på markedssvagheder. EU kan ved at yde 
finansiel støtte og retssikkerhed til 
infrastrukturprojekter og være løftestang 
for supplerende finansiering til dem 
medvirke til oprettelse og udbygning af 
transeuropæiske telenet og dermed skabe 
større nytteværdi i form af større 
indvirkning på markedet, mere effektiv 
administration og bedre 
ressourceudnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 71
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Offentlige midler til bredbånd bør 
kun anvendes til infrastrukturer, der er 
åbne for konkurrence. Kun net, der er 
åbne for konkurrence via adgang for 
bemyndiget tredjepart, kan levere 
konkurrencedygtige tjenester til rimelige 
priser og innovation til forbrugere og 
virksomheder.  

Or. en

Ændringsforslag 72
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Lokale og regionale myndigheder har 
en væsentlig rolle at spille med hensyn til 
at fremme en informeret dialog med 
offentligheden, tage sig af borgernes 
bekymringer på deres niveau og lette 
samarbejdet mellem brugere og 
producenter af innovationer inden for ikt 
på forskellige forvaltnings- og 
administrationsniveauer.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Det er yderst vigtigt med henblik på 
færdiggørelsen af EU's digitale indre 
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marked at sikre, at forbrugerne let kan få 
adgang til og distribuere indhold, 
tjenester og applikationer efter eget valg 
via et enkelt internetabonnement. Minder 
i denne forbindelse om BEREC's 
resultater fra maj 2012, der viser, at 
mindst 20 % af brugerne af mobilt 
internet i Europa oplever visse former for 
begrænsninger af deres muligheder for at 
få adgang til VoIP-tjenester. 
Konkurrencen kan forventes at 
disciplinere operatørerne, men der er kun 
sket meget langsomme fremskridt, og det 
bør derfor være forbudt for offentligt 
finansierede telenet som fastsat i denne 
forordning at blokere lovlige tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Gennemførelsen af Connecting 
Europe-faciliteten må ikke berøre 
samhørighedspolitikkens målsætninger, 
og iværksættelsen af de foreslåede 
foranstaltninger må ikke medføre mere 
bureaukrati eller øge den administrative 
byrde. Der bør ligeledes gives flere 
oplysninger om og præciseringer hvad 
angår anvendelsen af de nye finansielle 
instrumenter og deres løftestangseffekt 
samt foretages en undersøgelse af deres 
effektivitet.

Or. fr
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Ændringsforslag 75
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe 
betydelige økonomiske og sociale 
gevinster, som investorer hverken kan 
erkende eller måle i penge. Hurtigt og 
ultrahurtigt bredbånd er den centrale 
støtteinfrastruktur for udvikling og 
udbredelse af digitale tjenester, som er 
afhængige af tilgængelige, hurtige, 
pålidelige og robuste fysiske net. 
Udbredelsen af hurtigere net åbner 
mulighed for innovative tjenester, der 
udnytter de højere hastigheder. 
Foranstaltninger på EU-niveau er 
nødvendige for, at synergien mellem disse 
to komponenter i digitale telenet og deres 
gensidige påvirkning kan maksimeres.

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe 
betydelige økonomiske og sociale 
gevinster, som investorer hverken kan 
erkende eller måle i penge. Hurtigt og 
ultrahurtigt bredbånd er den centrale 
støtteinfrastruktur for udvikling og 
udbredelse af digitale tjenester, som er 
afhængige af tilgængelige, hurtige, 
pålidelige og robuste fysiske net. 
Udbredelsen af hurtigere net åbner 
mulighed for innovative tjenester, der 
udnytter de højere hastigheder. 
Foranstaltninger på EU-niveau er 
nødvendige for, at synergien mellem disse 
to komponenter i digitale telenet og deres 
gensidige påvirkning kan maksimeres, og 
for at supplere virkningen af andre EU-
programmer og initiativer såsom struktur-
og samhørighedsfondene, og samtidig 
undgå dobbeltarbejde eller forglemmelser 
og en stigning i bureaukrati og 
administrative byrder.

Or. en

Ændringsforslag 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe 
betydelige økonomiske og sociale 
gevinster, som investorer hverken kan 
erkende eller måle i penge. Hurtigt og 
ultrahurtigt bredbånd er den centrale 

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe 
betydelige økonomiske og sociale 
gevinster, som investorer hverken kan 
erkende eller måle i penge. Hurtigt og 
ultrahurtigt bredbånd er den centrale 
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støtteinfrastruktur for udvikling og 
udbredelse af digitale tjenester, som er 
afhængige af tilgængelige, hurtige, 
pålidelige og robuste fysiske net. 
Udbredelsen af hurtigere net åbner 
mulighed for innovative tjenester, der 
udnytter de højere hastigheder. 
Foranstaltninger på EU-niveau er 
nødvendige for, at synergien mellem disse 
to komponenter i digitale telenet og deres 
gensidige påvirkning kan maksimeres.

støtteinfrastruktur for udvikling og 
udbredelse af digitale tjenester, som er 
afhængige af tilgængelige, hurtige, 
pålidelige og robuste fysiske net. 
Udbredelsen af hurtigere net åbner 
mulighed for innovative tjenester, der 
udnytter de højere hastigheder. 
Foranstaltninger på EU-niveau bør have til 
formål at maksimere synergien mellem 
disse to komponenter i digitale telenet og 
deres gensidige påvirkning.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvorfor det er nødvendigt med EU-foranstaltninger, for at synergien kan 
maksimeres, men de bør helt sikkert have til formål at øge denne synergi.

Ændringsforslag 77
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Ud over foranstaltningerne inden 
for bredbåndsnet er det yderst vigtigt også 
at sørge for, at der kommer gang i 
efterspørgslen, hvilket vil være afgørende 
for at lette og fremskynde udbygningen af 
ultrahurtige bredbåndsnet i hele Unionen. 
Foranstaltninger, der støtter såvel tidlige 
ibrugtagere af ultrahurtige tjenester som 
udviklingen af innovative og digitale 
tjenester på EU-plan, er væsentlige for 
opfyldelsen af den digitale dagsordens 
mål.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for markedssvigt ved udbygningen af infrastruktur med meget høj hastighed er på 
efterspørgselssiden, eftersom kunderne ikke forudser nytten af fremtidige tjenester, der vil 
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blive tilgængelige i morgen, og først når tilstrækkeligt mange kunder har tilsluttet sig den nye 
infrastruktur. Det er derfor afgørende at støtte tidlige ibrugtagere af nye tjenester for at sætte 
hurtigere gang i efterspørgslen, hvilket vil skabe en god cirkel, og innovative 
grænseoverskridende tjenester.

Ændringsforslag 78
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Ud over foranstaltningerne inden 
for bredbåndsnet er det yderst vigtigt også 
at sørge for, at der kommer gang i 
efterspørgslen, hvilket vil være afgørende 
for at lette og fremskynde udbygningen af 
ultrahurtige bredbåndsnet i hele Unionen. 
Foranstaltninger, der støtter såvel tidlige 
ibrugtagere af ultrahurtige tjenester som 
udviklingen af innovative og digitale 
tjenester på EU-plan, er væsentlige for 
opfyldelsen af den digitale dagsordens 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 79
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Udbredelse af ultrahurtigt bredbånd vil
især være til gavn for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), som ofte er 
afskåret fra webbaserede tjenester såsom 
"cloud computing", fordi de eksisterende 
bredbåndsforbindelser har utilstrækkelig 
konnektivitet og hastighed. Dette vil skabe 
potentiale for betydelige 

(11) Udbredelse af ultrahurtigt bredbånd 
skal især være til gavn for små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), som 
ofte er afskåret fra webbaserede tjenester 
såsom "cloud computing", fordi de 
eksisterende bredbåndsforbindelser har 
utilstrækkelig konnektivitet og hastighed. 
Dette vil skabe potentiale for betydelige 
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produktivitetsgevinster i SMV'er. produktivitetsgevinster i SMV'er.

Or. fr

Begrundelse

SMV'er spiller en central rolle for EU's vækst. De skal derfor spille en central rolle i den 
digitale vækststrategi. Således bør de være i centrum for initiativer og projekter med henblik 
på at sikre, at de bliver de primære modtagere.

Ændringsforslag 80
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udbredelse af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil åbne 
nye forretningsmuligheder og dermed 
stimulere jobskabelsen i Unionen.
Nedlægning af bredbåndsnet vil tillige 
have en umiddelbar virkning på
beskæftigelsen, navnlig i anlægssektoren.

(12) Stimulering af jobskabelsen i 
Unionen skal være et af de vigtigste mål 
for udbredelsen af bredbåndsnet. Der skal 
tages særlig hensyn til udviklingen af 
know-how og beskæftigelsen i 
telekommunikationssektoren (og 
anlægssektoren). Udbredelsen af 
bredbåndsnet og 
højhastighedsbredbåndsnet åbner 
muligheder for investeringer og gør det 
samtidig nødvendigt at udvikle de tekniske 
færdigheder, der kræves for at drive og 
vedligeholde disse infrastrukturer.

Or. fr

Ændringsforslag 81
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udbredelse af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil åbne 

(12) Udbredelse af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil åbne 
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nye forretningsmuligheder og dermed 
stimulere jobskabelsen i Unionen. 
Nedlægning af bredbåndsnet vil tillige 
have en umiddelbar virkning på 
beskæftigelsen, navnlig i anlægssektoren.

nye forretningsmuligheder og dermed 
stimulere jobskabelsen i Unionen. For at 
opnå dette må udviklingen af 
uddannelses- og lærlingeprogrammer på 
det digitale område tilskyndes.
Nedlægning af bredbåndsnet vil tillige 
have en umiddelbar virkning på 
beskæftigelsen, navnlig i anlægssektoren.

Or. fr

Begrundelse

Uddannelse i digitale værktøjer vil blive et centralt element blandt de kompetencer, der 
kræves på jobmarkedet. Endvidere skal demokratiseringen af digitale værktøjer ledsages af 
udvidelsen af digital uddannelse til alle borgere for at sætte dem i stand til at anvende 
sådanne værktøjer på en kompetent og sikker måde.

Ændringsforslag 82
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Udviklingen af bredbåndsnet og 
højhastighedsbredbåndsnet samt digitale 
tjenester vil styrke behovet for europæiske 
tekniske standarder. Det er nødvendigt 
med EU-forsknings- og 
udviklingsprogrammer og øget 
overvågning af 
standardiseringsprocedurerne, hvis EU 
skal spille en afgørende rolle i 
telekommunikationsindustrien.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Højhastighedsinternet er vigtigt for 
realiseringen af de nye teknologiske 
infrastrukturer, som er nødvendige for 
EU's videnskabelige, teknologiske og 
industrielle lederskab, såsom cloud 
computing, supercomputere og 
intelligente computermiljøer.

Or. en

Ændringsforslag 84
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Alle europæiske 
forskningsinstitutioner og videnskabelige 
institutioner bør senest i 2015 være 
forbundet med et 
superhøjhastighedsnetværk i 
størrelsesordenen Gbps, således at der 
skabes et intranet for det europæiske 
forskningsområde, der vil styrke 
netværkssamarbejdet inden for forskning, 
delingen af e-infrastruktur samt e-
videnskaben.

Or. en

Ændringsforslag 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Kombinationen af nye muligheder 
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inden for infrastruktur og nye, innovative 
og interoperable tjenester bør sætte gang i 
en god cirkel ved at stimulere en stigende 
efterspørgsel efter 
højhastighedsbredbånd, som kommercielt 
set bedre kan betale sig at imødekomme.

Or. fr

Ændringsforslag 86
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Udbygning af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil 
bidrage til, at Unionen når sine mål for 
reduktion af udledningen af drivhusgasser, 
ved at muliggøre energieffektive løsninger 
i mange af den europæiske økonomis 
sektorer. Denne positive virkning vil, i 
hvert fald til en vis grad, blive reduceret af 
den stigning i energi- og 
ressourceforbruget, som navnlig 
nedlægning af bredbåndsnet og drift af 
infrastruktur til digitale tjenester fører med 
sig.

(13) Udbygning af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil 
bidrage til, at Unionen når sine mål for 
reduktion af udledningen af drivhusgasser, 
ved at muliggøre energieffektive løsninger 
i mange af den europæiske økonomis 
sektorer. Denne positive virkning vil, i 
hvert fald til en vis grad, blive reduceret af 
den stigning i energi- og 
ressourceforbruget, som navnlig 
nedlægning af bredbåndsnet og drift af 
infrastruktur til digitale tjenester fører med 
sig. Synergien mellem udviklingen, 
udbredelsen og vedligeholdelsen af 
telekommunikations- og 
energiinfrastruktur vil spille en central 
rolle for opfyldelsen af Unionens mål for 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Udbygning af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil 
bidrage til, at Unionen når sine mål for 
reduktion af udledningen af drivhusgasser, 
ved at muliggøre energieffektive løsninger 
i mange af den europæiske økonomis 
sektorer. Denne positive virkning vil, i 
hvert fald til en vis grad, blive reduceret af
den stigning i energi- og 
ressourceforbruget, som navnlig 
nedlægning af bredbåndsnet og drift af 
infrastruktur til digitale tjenester fører med 
sig.

(13) Udbygning af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil 
bidrage til, at Unionen når sine mål for 
reduktion af udledningen af drivhusgasser, 
ved at muliggøre energieffektive løsninger 
i mange af den europæiske økonomis 
sektorer. Denne positive virkning opvejer
den stigning i energi- og 
ressourceforbruget, som navnlig 
nedlægning af bredbåndsnet og drift af 
infrastruktur til digitale tjenester fører med 
sig.

Or. en

Begrundelse

Undersøgelser har vist, at webbaserede tjenester såsom cloud computing har bedre 
energieffektivitet sammenlignet med individuelle it-installationer i virksomheder. Endvidere 
vil nye tjenester som f.eks. intelligent måling yderligere øge energieffektiviteten.

Ændringsforslag 88
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Interoperabilitet mellem 
bredbåndsnettene og den infrastruktur til 
digital kommunikation, som er knyttet til
energinettene, fører til konvergerende 
kommunikation, som fremmer udbredelse 
af energieffektive, pålidelige og 
omkostningseffektive digitale net. 
Endvidere vil konvergensen række videre 
end konnektiviteten, idet energi- og 
teletjenesteleverandører får mulighed for 
hver især at levere én pakke med både
energi- og teletjenester.

(14) Det er nødvendigt hurtigst muligt at 
fremme interoperabilitet mellem 
bredbåndsnettene og den infrastruktur til 
digital kommunikation, som er forbundet 
med energinettene, hvilket giver mulighed 
for reel konvergens i udbredelsen af 
digitale net på en pålidelig, 
omkostningseffektiv og energieffektiv 
måde. Endvidere skal konvergensen række 
videre end konnektiviteten og derved give 
både telekommunikations- og
energileverandører mulighed for at levere 
energi- og telekommunikationstjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Der er behov for at indsamle 
oplysninger og statistiske data om de 
offentlige arbejder, der forventes at blive 
helt eller delvist anvendt til at installere 
nye generationer af net, og oprette en 
database med henblik på overvågningen 
af disse arbejder og etableringen af et 
europæisk register over telenet, om muligt 
suppleret med lignende informationer om 
energi- og transportnet.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Udvikling, udbredelse og vedvarende 
levering af interoperable e-
forvaltningstjenester på tværs af grænserne 
får det indre marked til at fungere bedre. 
Det bliver påskønnet, når 
statsadministrationer stiller offentlige 
tjenester til rådighed online, som bidrager 
til større effektivitet i den offentlige og den 
private sektor.

(15) Udvikling, udbredelse og vedvarende 
levering af interoperable e-
forvaltningstjenester på tværs af grænserne 
får det indre marked til at fungere bedre. 
Det bliver påskønnet, når 
statsadministrationer stiller offentlige 
tjenester til rådighed online, som bidrager 
til større effektivitet i den offentlige og den 
private sektor. Offentlig støtte til den 
videre udvikling af disse tjenester vil ikke 
blot forbedre det indre marked, men også 
stimulere e-færdigheder og efterspørgsel 
efter NGA-net, hvilket skaber et stærkere 
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argument for både offentlige og private 
investeringer i infrastrukturprojekter i 
bestemte områder.

Or. en

Ændringsforslag 91
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Tilgængeligheden af 
højhastighedsteleinfrastruktur er 
ineffektiv, hvis der ikke er adgang til et 
flersproget digitalt indhold og digitale 
tjenester af høj relevans og kvalitet, der 
skulle tilbydes igennem dem og danne et 
attraktivt digitalt økosystem for de 
europæiske borgere. Det er derfor 
væsentligt at fremme medlemsstaternes 
udvikling af e-forvaltning, e-demokrati, e-
læring og e-sundhedstjenester, hvilket vil 
fremme efterspørgslen efter bredbånd, 
behovet for e-færdigheder og udviklingen 
af den digitale økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 92
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Betydningen af e-færdigheder og 
anvendelsen af ikt i uddannelse er helt 
nødvendig for, at Unionen kan opfylde 
sine politiske mål. Teknologiske 
kundskaber er ikke kun et mål, men også 
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et vigtigt værktøj til at opnå livslang 
læring, social samhørighed og økonomisk 
vækst.

Or. en

Ændringsforslag 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) At øge og bevare adgangen til Europas 
rige og mangeartede kulturindhold og -
data, som befinder sig hos organer i den 
offentlige sektor, og åbne for videre 
anvendelse af dem under nøje overholdelse 
af ophavsret og lignende rettigheder vil 
stimulere til kreativitet, innovation og 
iværksætteri. Uhindret adgang til 
flersprogede ressourcer, der kan bruge 
igen, vil være med til at overvinde 
sprogbarrierer, som undergraver det indre 
marked for online-tjenester og begrænser 
adgangen til viden.

(18) At øge og bevare adgangen til Europas 
rige og mangeartede kulturindhold og -
data, som befinder sig hos organer i den 
offentlige sektor, og åbne for videre 
anvendelse af dem under nøje overholdelse 
af ophavsret og lignende rettigheder vil 
stimulere til kreativitet, innovation og 
iværksætteri. Uhindret adgang til 
flersprogede ressourcer, der kan bruge 
igen, vil være med til at overvinde 
sprogbarrierer, som undergraver det indre 
marked for online-tjenester og begrænser 
adgangen til viden. Forbedring af 
adgangen til elektroniske 
undervisningsressourcer i hele Europa og 
en samtidig stimulering af samarbejdet og 
partnerskabet mellem 
uddannelsesinstitutioner, studerende og 
lektorer vil være en omkostningseffektiv 
måde at forbedre uddannelsens kvalitet og 
styrke den europæiske samhørighed på.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til et ændringsforslag i bilaget om indførelse af et forslag til 
en europæisk platform for undervisningsressourcer.
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Ændringsforslag 94
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) At øge og bevare adgangen til Europas 
rige og mangeartede kulturindhold og -
data, som befinder sig hos organer i den 
offentlige sektor, og åbne for videre 
anvendelse af dem under nøje overholdelse 
af ophavsret og lignende rettigheder vil 
stimulere til kreativitet, innovation og 
iværksætteri. Uhindret adgang til 
flersprogede ressourcer, der kan bruge 
igen, vil være med til at overvinde 
sprogbarrierer, som undergraver det indre 
marked for online-tjenester og begrænser 
adgangen til viden.

(18) At øge og bevare adgangen til Europas 
rige og mangeartede kulturindhold og -
data, som befinder sig hos organer i den 
offentlige sektor, og åbne for videre 
anvendelse af dem under nøje overholdelse 
af ophavsret og lignende rettigheder vil 
stimulere til kreativitet, innovation og 
iværksætteri. I denne forbindelse bør det 
digitale bibliotek Europeana, som er 
flagskibsprojektet for bevaring af den 
europæiske kulturarv og fremme af 
innovativ brug af kulturelle digitale 
ressourcer, støttes kraftigt. Uhindret 
adgang til flersprogede ressourcer, der kan 
bruge igen, vil være med til at overvinde 
sprogbarrierer, som undergraver det indre 
marked for online-tjenester og begrænser 
adgangen til viden.

Or. en

Ændringsforslag 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) At øge og bevare adgangen til Europas 
rige og mangeartede kulturindhold og -
data, som befinder sig hos organer i den 
offentlige sektor, og åbne for videre 
anvendelse af dem under nøje overholdelse 
af ophavsret og lignende rettigheder vil 
stimulere til kreativitet, innovation og 
iværksætteri. Uhindret adgang til 
flersprogede ressourcer, der kan bruge 

(18) At øge og bevare adgangen til Europas 
rige og mangeartede kulturindhold og -
data, som befinder sig hos organer i den 
offentlige sektor, og åbne for videre 
anvendelse af dem under nøje overholdelse 
af retten til privatlivets fred, beskyttelse af 
personoplysninger samt ophavsret og 
lignende rettigheder vil stimulere til 
kreativitet, innovation og iværksætteri. 
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igen, vil være med til at overvinde 
sprogbarrierer, som undergraver det indre 
marked for online-tjenester og begrænser 
adgangen til viden.

Uhindret adgang til flersprogede 
ressourcer, der kan bruge igen, vil være 
med til at overvinde sprogbarrierer, som 
undergraver det indre marked for online-
tjenester og begrænser adgangen til viden.

Or. fr

Ændringsforslag 96
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-
dækkende platform, hvor ressourcer, 
informationssystemer og 
softwareværktøjer til fremme af online-
sikkerheden kan deles, medvirke til et 
sikrere miljø for børn, når de er online. 
Dermed vil centre, der håndterer 
hundredtusindvis af forespørgsler og 
advarsler om året, kunne fungere overalt i 
Europa. Kritiske 
informationsinfrastrukturer vil sætte EU 
som helhed i stand til at forbedre 
beredskab, informationsdeling, 
koordinering og indsats i tilfælde af trusler 
mod sikkerheden på internettet.

(19) På sikkerhedsområdet vil kritiske 
informationsinfrastrukturer sætte EU som 
helhed i stand til at forbedre beredskab, 
informationsdeling, koordinering og 
indsats i tilfælde af trusler mod 
sikkerheden på internettet.

Or. en

Ændringsforslag 97
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-
dækkende platform, hvor ressourcer, 

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-
dækkende platform, hvor ressourcer, 
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informationssystemer og softwareværktøjer 
til fremme af online-sikkerheden kan deles, 
medvirke til et sikrere miljø for børn, når 
de er online. Dermed vil centre, der 
håndterer hundredtusindvis af forespørgsler 
og advarsler om året, kunne fungere overalt 
i Europa. Kritiske 
informationsinfrastrukturer vil sætte EU 
som helhed i stand til at forbedre 
beredskab, informationsdeling, 
koordinering og indsats i tilfælde af trusler 
mod sikkerheden på internettet.

informationssystemer og softwareværktøjer 
til fremme af online-sikkerheden kan deles, 
medvirke til et sikrere miljø for børn, når 
de er online. Dermed vil centre, der 
håndterer hundredtusindvis af forespørgsler 
og advarsler om året, kunne fungere overalt 
i Europa. Kritiske 
informationsinfrastrukturer vil sætte EU 
som helhed i stand til at forbedre 
beredskab, informationsdeling, 
koordinering og indsats i tilfælde af trusler 
mod sikkerheden på internettet. I denne 
forbindelse spiller Det Europæiske 
Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) en 
uerstattelig rolle for opbygningen af 
sikkerhed og tillid hvad angår det 
europæiske digitale indre marked. ENISA 
bør styrkes, så det kan yde en effektiv 
støtte til medlemsstaterne i forbindelse 
med udviklingen af konsekvente politikker 
og stærke kompetencer med henblik på at 
opnå et sikkert europæisk digitalt område.

Or. en

Ændringsforslag 98
Rachida Dati

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-
dækkende platform, hvor ressourcer, 
informationssystemer og softwareværktøjer 
til fremme af online-sikkerheden kan deles, 
medvirke til et sikrere miljø for børn, når 
de er online. Dermed vil centre, der 
håndterer hundredtusindvis af forespørgsler 
og advarsler om året, kunne fungere overalt 
i Europa. Kritiske 
informationsinfrastrukturer vil sætte EU 
som helhed i stand til at forbedre 
beredskab, informationsdeling, 

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-
dækkende platform, hvor ressourcer, 
informationssystemer og softwareværktøjer 
til fremme af online-sikkerheden kan deles, 
medvirke til et sikrere miljø for alle, særlig 
børn, når de er online. Dermed vil centre, 
der håndterer hundredtusindvis af 
forespørgsler og advarsler om året, kunne 
fungere overalt i Europa. Kritiske 
informationsinfrastrukturer vil sætte EU 
som helhed i stand til at forbedre 
beredskab, informationsdeling, 
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koordinering og indsats i tilfælde af trusler 
mod sikkerheden på internettet.

koordinering og indsats i tilfælde af trusler 
mod sikkerheden på internettet. Der er 
behov for at fremme udarbejdelsen og 
udviklingen af uddannelsesprogrammer 
og bevidsthedsskabende programmer på 
området internetsikkerhed. 

Or. fr

Begrundelse

Hvis alle har adgang til internettet, skal der lægges vægt på uddannelse i brugen heraf for at 
sikre, at det anvendes kompetent og sikkert.

Ændringsforslag 99
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-
dækkende platform, hvor ressourcer, 
informationssystemer og softwareværktøjer 
til fremme af online-sikkerheden kan deles, 
medvirke til et sikrere miljø for børn, når 
de er online. Dermed vil centre, der 
håndterer hundredtusindvis af forespørgsler 
og advarsler om året, kunne fungere overalt 
i Europa. Kritiske 
informationsinfrastrukturer vil sætte EU 
som helhed i stand til at forbedre 
beredskab, informationsdeling, 
koordinering og indsats i tilfælde af trusler 
mod sikkerheden på internettet.

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-
dækkende platform, hvor ressourcer, 
informationssystemer og softwareværktøjer 
til fremme af online-sikkerheden kan deles, 
medvirke til et sikrere miljø for børn, når 
de er online. Dermed vil centre, der 
håndterer hundredtusindvis af forespørgsler 
og advarsler om året, kunne fungere overalt 
i Europa. Et projekt vedrørende kritiske 
informationsinfrastrukturer vil sætte EU 
som helhed i stand til at forbedre 
beredskab, informationsdeling, 
koordinering og indsats i tilfælde af trusler 
mod sikkerheden på internettet.

Or. en

Ændringsforslag 100
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Der bør fastlægges sikkerhedskrav 
for at sikre et optimalt niveau for 
privatlivets fred og beskyttelse af 
personoplysninger og for at undgå enhver 
form for uautoriseret sporing af 
personlige oplysninger og profit.

Or. en

Ændringsforslag 101
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det ventes, at der opstår innovative 
applikationer af kommerciel karakter, som 
kører på digitaltjenesteinfrastrukturen. 
Udforskning og afprøvning af dem kan 
medfinansieres som led i forsknings- og 
innovationsprojekter under Horisont 2020-
programmet, og deres udbredelse under 
samhørighedspolitikken

(20) Det ventes, at der opstår innovative 
applikationer af kommerciel, social og 
uddannelsesmæssig karakter, som kører på 
digitaltjenesteinfrastrukturen. Udforskning 
og afprøvning af dem kan medfinansieres 
som led i forsknings- og 
innovationsprojekter under Horisont 2020-
programmet, og deres udbredelse under 
samhørighedspolitikken

Or. en

Ændringsforslag 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Kriterierne for at identificere 
projekter af fælles interesse bør være faste 
og detaljerede og sikre, at der findes 
teknologineutrale løsninger. Finansielle 
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midler bør tildeles løsninger, der er 
baseret på åbne net og tilbyder gratis 
adgang, der ikke begrænses af nogen 
former for forskelsbehandling. 

Or. pl

Ændringsforslag 103
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier.

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier. Sådanne foranstaltninger bør 
ikke true den juridiske eller 
investeringsmæssige sikkerhed på dette 
marked ved at ændre og fjerne projekter 
på kort sigt. Kommissionen bør forud 
herfor underrette Europa-Parlamentet, 
hvis der tilføjes eller fjernes projekter af 
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fælles interesse.

Or. en

Ændringsforslag 104
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier.

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier og sikrer derfor den juridiske 
eller investeringsmæssige sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier.

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier under hensyntagen til 
investeringssikkerheden for 
markedsaktørerne.

Or. en

Ændringsforslag 106
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 



AM\909449DA.doc 47/138 PE494.476v01-00

DA

traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier.

traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. med transport- og 
energisektorerne. Beføjelserne begrænses 
til at foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 107
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(22) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante oplysninger til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 108
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning opstiller retningslinjer 
for udpegning af de transeuropæiske 
telenet, hvortil der i overensstemmelse med 
forordning XXX (forordningen om 
Connecting Europe-faciliteten) kan ydes 
støtte til udvikling, implementering, 
udbredelse, indbyrdes sammenkobling og 
interoperabilitet.

Denne forordning opstiller retningslinjer 
for udpegning af de transeuropæiske 
telenet, hvortil der i overensstemmelse med 
forordning XXX (forordningen om 
Connecting Europe-faciliteten) kan ydes 
støtte til udvikling, implementering, 
udbredelse, indbyrdes sammenkobling og 
interoperabilitet.

Denne støtte skal fokusere på 
foranstaltninger, der kræves for at undgå 
markedssvigt, og være i overensstemmelse 
med de relevante EU-politikker, -regler og 
-vejledninger såsom EF-retningslinjerne 
for statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med bredbåndsnet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at minde om princippet om, at offentlig støtte skal betragtes som et 
supplement til private initiativer og således ikke skal trænge private investeringer ud, særlig 
når det gælder udbygningen af ultrahurtige bredbåndsnet.

Ændringsforslag 109
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder og offentlige 
instanser ved at fremme sammenkobling af 
de nationale telenet, øge deres 
interoperabilitet og give bedre adgang til 
sådanne net

2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder og offentlige 
instanser ved at fremme bredbåndsnet,
sammenkobling af de lokale, regionale og
nationale telenet, øge deres 
interoperabilitet og sikre bedre ikke-
forskelsbehandlende adgang til sådanne 
net samt digital inklusion.
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Or. ro

Ændringsforslag 110
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder og offentlige 
instanser ved at fremme sammenkobling af 
de nationale telenet, øge deres 
interoperabilitet og give bedre adgang til 
sådanne net

2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder og offentlige 
instanser ved at fremme sammenkobling af 
de nationale telenet, øge deres 
interoperabilitet og give bedre åben og 
ikke-forskelsbehandlende adgang til 
sådanne net

Or. en

Ændringsforslag 111
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder og offentlige 
instanser ved at fremme sammenkobling af 
de nationale telenet, øge deres 
interoperabilitet og give bedre adgang til 
sådanne net

2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder og offentlige 
instanser ved at fremme sammenkobling af 
de nationale, regionale og lokale telenet, 
øge deres interoperabilitet og give bedre 
adgang til sådanne net

Or. en

Ændringsforslag 112
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa 
i overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet under anvendelse af 
de teknologier blandt de tilgængelige 
typer, der er bedst egnet til at opfylde den 
digitale dagsordens mål, hvilket igen vil 
fremme udvikling og udbredelse af 
transeuropæiske digitale tjenester samt den 
europæisk industris konkurrencemæssige 
potentiale.

Or. en

Ændringsforslag 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

3) stimulere, under overholdelse af 
principperne om teknologineutralitet, 
udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester, hvilket igen også vil skabe 
efterspørgsel efter udbredelse af hurtige 
og ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa.

Or. en

Begrundelse

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.
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Ændringsforslag 114
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester, særlig i landdistrikter og 
områder med ringe bebyggelse, hvor 
private investeringer ikke er kommercielt 
levedygtige

Or. en

Ændringsforslag 115
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa 
i overensstemmelse med princippet om 
teknologisk neutralitet, hvilket igen vil 
fremme udvikling og udbredelse af 
transeuropæiske digitale tjenester

Or. en

Ændringsforslag 116
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa 
i overensstemmelse med princippet om 
teknologisk neutralitet, hvilket igen vil 
fremme udvikling og udbredelse af 
transeuropæiske digitale tjenester

Or. en

Ændringsforslag 117
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

3) stimulere udbredelse af åbne, hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

Or. fr

Ændringsforslag 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) fremme bæredygtig udbredelse af 
transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, 
dens interoperabilitet og koordinering på 
europæisk plan samt dens drift, 
vedligehold og opgradering

4) fremme bæredygtig udbredelse af 
transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, 
dens interoperabilitet og koordinering på 
europæisk plan samt dens drift, 
vedligehold og opgradering samt 
udviklingen af synergi med andre energi-
eller transportinfrastrukturer med henblik 
på at nedbringe deres overordnede 
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omkostninger

Or. fr

Ændringsforslag 119
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) fremme bæredygtig udbredelse af 
transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, 
dens interoperabilitet og koordinering på 
europæisk plan samt dens drift, 
vedligehold og opgradering

4) sikre bæredygtig udbredelse af 
transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, 
dens interoperabilitet og koordinering på 
europæisk plan samt dens drift, 
vedligehold og opgradering

Or. en

Ændringsforslag 120
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) sikre, at europæiske borgere, uanset 
hvor de befinder sig i EU, har lige 
muligheder for at få adgang til 
transeuropæiske telenet til en pris, der 
svarer til den gennemsnitlige markedspris.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at EU skal stræbe efter dels at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og dels at forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder, som det fastsættes i artikel 174, andet afsnit, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
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Ændringsforslag 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) bidrage til at skabe højt kvalificerede 
stillinger inden for udformning, 
konstruktion, anvendelse og 
vedligeholdelse af net og at udvikle 
digitale tjenester, som vil gavne den 
europæiske industri.

Or. fr

Ændringsforslag 122
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) øge interoperabiliteten mellem 
forskellige europæiske infrastrukturer

Or. en

Ændringsforslag 123
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 4

Or. fr
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Begrundelse

Artikel 3 og 4 bør bytte plads, således at prioriteterne kommer før definitionerne.

Ændringsforslag 124
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "telenet": bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur

1) telenet: bredbåndsnet og infrastrukturer 
til digitale tjenester

Or. en

Ændringsforslag 125
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "bredbåndsnet": kablede og trådløse 
(herunder satellitbaserede) accesnet, 
tilhørende infrastruktur og basisnet, der 
kan levere tilslutning med meget høj 
hastighed

2) bredbåndsnet: kablede eller trådløse 
(herunder satellitbaserede) accesnet med 
tilknyttede infrastrukturer, der kan levere 
ultrahurtige hastigheder

Or. en

Ændringsforslag 126
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "bredbåndsnet": kablede og trådløse 
(herunder satellitbaserede) accesnet, 

2) "bredbåndsnet": kablede og trådløse 
(herunder satellitbaserede) accesnet, 
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tilhørende infrastruktur og basisnet, der 
kan levere tilslutning med meget høj 
hastighed

tilhørende infrastruktur og basisnet, der 
kan levere tilslutning med høj og meget høj 
hastighed

Or. ro

Ændringsforslag 127
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "bredbåndsnet": kablede og trådløse 
(herunder satellitbaserede) accesnet, 
tilhørende infrastruktur og basisnet, der 
kan levere tilslutning med meget høj 
hastighed

2) "bredbåndsnet": kablede og trådløse 
(herunder satellitbaserede) accesnet, 
tilhørende infrastruktur og basisnet, der 
kan levere tilslutning med høj hastighed

Or. fr

Ændringsforslag 128
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "bredbåndsnet": kablede og trådløse 
(herunder satellitbaserede) accesnet, 
tilhørende infrastruktur og basisnet, der 
kan levere tilslutning med meget høj 
hastighed

2) "hurtige bredbåndsnet": kablede og 
trådløse (herunder satellitbaserede) 
accesnet, tilhørende infrastruktur og 
basisnet, der kan levere tilslutning med 
meget høj hastighed, dvs. mindst 100 Mbps 
pr. kunde

Or. en

Ændringsforslag 129
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "ultrahurtige bredbåndsnet": kablede 
og trådløse (herunder satellitbaserede) 
accesnet, tilhørende infrastruktur og 
basisnet, der kan levere tilslutning med 
meget høj hastighed, dvs. mindst 1 Gbps 
pr. kunde 

Or. en

Ændringsforslag 130
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "digitaltjenesteinfrastruktur":
netbaserede tjenester, der tilbydes 
elektronisk, typisk over internettet, stiller
transeuropæiske interoperable tjenester til 
rådighed i offentlighedens interesse og er 
af understøttende karakter for borgere, 
virksomheder og/eller offentlige instanser

3) "infrastruktur": alle typer udstyr eller 
tjenester til alle niveauer af værdikæden, 
der kræves for at skabe og stille
transeuropæiske interoperable tjenester af 
fælles interesse til rådighed, der vil have 
en positiv indvirkning på virksomheder, 
borgere og/eller offentlige myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 131
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "fri adgang": engrosadgang til 
bredbåndsinfrastruktur for alle operatører 
af elektroniske kommunikationstjenester 
på lige og ikke-diskriminerende 
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betingelser, der sætter dem i stand til at 
konkurrere fuldt ud med den operatør, der 
ejer eller forvalter infrastrukturen, og 
dermed styrker valgmulighederne og 
konkurrencen for brugerne

Or. en

Ændringsforslag 132
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "adgang": tilrådighedsstillelse af 
faciliteter og/eller tjenester med 
tilknytning til bredbåndsnet som 
yderligere defineret i artikel 2, litra a) i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/19/EF af 7. marts 2002 om adgang 
til og samtrafik mellem elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter (adgangsdirektivet)

Or. en

Ændringsforslag 133
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "digitale tjenester": tjenester, der 
leveres digitalt på en infrastruktur, 
normalt over internettet

Or. en
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Ændringsforslag 134
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) "aktiv infrastruktur": infrastrukturer, 
som skaber eller håndterer signaler ved 
hjælp af passiv infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 135
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c) "passiv infrastruktur": master, 
kanalisering, fibre, bygninger eller andre 
faciliteter, som ikke håndterer eller skaber 
signaler

Or. en

Ændringsforslag 136
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d) "informationsinfrastruktur": aktiv 
infrastruktur, der er skabt specifikt til det 
formål at håndtere digitale tjenester

Or. en
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Ændringsforslag 137
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e) "åbne net": net, der er udformet, så 
de giver engrosadgang til 
bredbåndsinfrastruktur for alle operatører 
af elektroniske kommunikationstjenester 
på lige og ikke-diskriminerende 
betingelser, der sætter dem, der benytter 
sig af engrosadgang, i stand til at levere 
alle tjenester efter eget valg og konkurrere 
med den operatør, der ejer eller forvalter 
nettet, og dermed styrker 
valgmulighederne og konkurrencen for 
slutbrugerne. Engrosadgang prissættes på 
en måde, der sikrer økonomisk 
levedygtighed for investoren, forhindrer 
margin squeeze og sikrer, at flest mulige 
brugere benytter sig af adgangen.

Or. en

Ændringsforslag 138
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbredelse af ultrahurtige 
bredbåndsnet, der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps

a) stimulering og skabelse af efterspørgsel 
efter bredbånd ved at fremme 
sammenkobling og interoperabilitet 
mellem de nationale offentlige 
onlinetjenester samt adgang til disse net

Or. en

Begrundelse

Projekter, der skaber efterspørgsel, børe være drivkraften bag udbredelse af bredbånd. 
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Derfor bør der gives prioritet til etableringen af en EU-digitaltjenesteinfrastruktur, 
transeuropæiske højhastighedsbasisforbindelser til offentlige administrationer, ydelse af e-
forvaltningstjenester hen over grænserne, der giver adgang til information i den offentlige 
sektor, herunder digitale europæiske kulturarvsressourcer og intelligente energitjenester. 
Efterspørgsel bør til gengæld stimulere investeringer i udbredelsen af bredbåndsnetværk.

Ændringsforslag 139
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps, hvor der eksisterer og/eller i 
fremtiden forventes at blive efterspørgsel

Or. en

Begrundelse

Eftersom offentlige og private finansielle midler er begrænsede, bør der udarbejdes 
prognoser for fremtidig efterspørgsel, inden for foretages investeringer. Demografiske 
ændringer og yderligere urbanisering kan medføre, at investeringer i infrastruktur bliver 
unødvendige eller give grundlag for billigere, midlertidige løsninger for visse områder, alt 
afhængig af efterspørgslen.

Ændringsforslag 140
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps, under hensyntagen til den 
potentielle efterspørgsel efter ultra-
hurtige internetforbindelser
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Or. en

Ændringsforslag 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps, som der henvises til i de 
sektorspecifikke mål på 
telekommunikationsområdet i artikel 4, 
stk. 1, litra c), nr. i) i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. xxxx/2012 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten1

__________________
1 EUT L (...).

Or. en

Ændringsforslag 142
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 1 
Gbps

Or. en
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Ændringsforslag 143
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps

a) udbredelse af ultrahurtige åbne
bredbåndsnet, der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps

Or. fr

Ændringsforslag 144
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige 
datatransmissionshastigheder til at 
muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 
30 Mbps

b) fremskyndelse af udbredelsen af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet og 
ibrugtagningen heraf med henblik på at 
imødekomme den eksisterende og stigende 
efterspørgsel, herunder blandt små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er)

Or. en

Ændringsforslag 145
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som
forbinder øområder, indlandsområder og 

b) udbredelse af bredbåndsnet, som sikrer 
den højeste datatransmissionshastighed, 
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randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige 
datatransmissionshastigheder til at 
muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 
30 Mbps

hvis der ikke kan opnås en 
datatransmissionshastighed på 100 Mbps 

Or. en

Ændringsforslag 146
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps, under hensyntagen til 
den potentielle efterspørgsel efter ultra-
hurtige internetforbindelser og, på 
grundlag af teknologineutralitet, med 
udnyttelse, blandt alle tilgængelige former 
for teknologi, af de, der er bedst egnet til 
at opfylde målene

Or. en

Ændringsforslag 147
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 

b) udbredelse af 
højhastighedsbredbåndsnet, som forbinder 
landdistrikter, afsides liggende områder 



AM\909449DA.doc 65/138 PE494.476v01-00

DA

således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps

eller tyndt befolkede områder samt 
øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps

Or. ro

Ændringsforslag 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder,
randområder og mindre udviklede 
områdder i EU med EU's centrale 
områder, således at disse områder 
garanteres tilstrækkelige 
datatransmissionshastigheder til at 
muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 
30 Mbps

Or. pl

Ændringsforslag 149
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 

b) udbredelse af bredbåndsnet til 
landdistrikter med ringe bebyggelse for at 
forbinde øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
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mindst 30 Mbps til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps

Or. en

Ændringsforslag 150
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps, hvor der eksisterer 
og/eller i fremtiden forventes at blive 
efterspørgsel

Or. en

Begrundelse

Eftersom offentlige og private finansielle midler er begrænsede, bør der udarbejdes 
prognoser for fremtidig efterspørgsel, inden for foretages investeringer. Demografiske 
ændringer og yderligere urbanisering kan medføre, at investeringer i infrastruktur bliver 
unødvendige eller give grundlag for billigere, midlertidige løsninger for visse områder, alt 
afhængig af efterspørgslen.

Ændringsforslag 151
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, bjergområder, 
fjerntliggende områder, indlandsområder
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således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps

og randområder med EU's centrale 
områder, således at disse områder 
garanteres tilstrækkelige 
datatransmissionshastigheder til at 
muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 
30 Mbps

Or. en

Ændringsforslag 152
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps

b) udbredelse af hurtige bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 100 Mbps

Or. en

Ændringsforslag 153
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte til centrale tjenesteplatforme inden 
for digitaltjenesteinfrastruktur

c) støtte til centrale tjenesteplatforme inden 
for digitaltjenesteinfrastruktur og udvikling 
af redskaber og programmer med henblik 
på uddannelse og lærlingeuddannelse for 
at fremme en kompetent og sikker 
anvendelse af internettet for alle

Or. fr
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Begrundelse

Uddannelse i digitale værktøjer vil blive et centralt element blandt de kompetencer, der 
kræves på jobmarkedet. Endvidere skal demokratiseringen af digitale værktøjer ledsages af 
en udvidelse af digital uddannelse til alle borgere for at sætte dem i stand til at anvende 
sådanne værktøjer på en kompetent og sikker måde.

Ændringsforslag 154
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
synergivirkninger og interoperabilitet 
mellem forskellige projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation, 
mellem projekter af fælles interesse, som 
vedrører forskellige typer infrastruktur, 
herunder til transport og energi, mellem 
projekter af fælles interesse inden for 
telekommunikation og projekter, der 
modtager støtte fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, samt relevant 
forskningsinfrastruktur.

d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
koordinerede synergivirkninger og 
interoperabilitet mellem forskellige 
projekter af fælles interesse inden for 
telekommunikation, mellem projekter af 
fælles interesse, som vedrører forskellige 
typer infrastruktur, herunder til transport 
og energi, mellem projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation og 
projekter, der modtager støtte fra 
strukturfondene og Samhørighedsfonden, 
samt relevant forskningsinfrastruktur, og 
mellem projekter af fælles interesse inden 
for telekommunikation og eksisterende og 
planlagte infrastrukturer, herunder til 
transport og energi.

Or. en

Begrundelse

Vurdering af og forslag til synergivirkninger fra projekter af fælles interesse inden for 
telekommunikation med eksisterende eller planlagte infrastrukturer, der ikke nødvendigvis 
henhører under de generelle TEN-retningslinjers anvendelsesområde, herunder til transport 
og energi, bør være en prioritet med henblik på at optimere kosteffektiviteten.

Ændringsforslag 155
Pilar del Castillo Vera
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
synergivirkninger og interoperabilitet 
mellem forskellige projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation, 
mellem projekter af fælles interesse, som 
vedrører forskellige typer infrastruktur, 
herunder til transport og energi, mellem 
projekter af fælles interesse inden for 
telekommunikation og projekter, der 
modtager støtte fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, samt relevant 
forskningsinfrastruktur.

d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
synergivirkninger og interoperabilitet 
mellem forskellige projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation, 
komplementaritet mellem projekter af 
fælles interesse, som vedrører forskellige 
typer infrastruktur såsom intelligente net, 
mellem projekter af fælles interesse inden 
for telekommunikation og projekter, der 
modtager støtte fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, og andre initiativer, 
således at dobbeltarbejde eller 
forglemmelser undgås, samt relevant 
forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 156
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
synergivirkninger og interoperabilitet 
mellem forskellige projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation, 
mellem projekter af fælles interesse, som 
vedrører forskellige typer infrastruktur, 
herunder til transport og energi, mellem 
projekter af fælles interesse inden for 
telekommunikation og projekter, der 
modtager støtte fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, samt relevant 
forskningsinfrastruktur.

d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
synergivirkninger og interoperabilitet 
mellem forskellige projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation, 
komplementaritet mellem projekter af 
fælles interesse, som vedrører forskellige 
typer infrastruktur, herunder til transport 
og energi, mellem projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation og 
projekter, der modtager støtte fra 
strukturfondene og Samhørighedsfonden, 
og andre initiativer, således at 
dobbeltarbejde eller forglemmelser 
undgås, samt relevant 
forskningsinfrastruktur.
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Or. en

Ændringsforslag 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
synergivirkninger og interoperabilitet 
mellem forskellige projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation, 
mellem projekter af fælles interesse, som 
vedrører forskellige typer infrastruktur, 
herunder til transport og energi, mellem 
projekter af fælles interesse inden for
telekommunikation og projekter, der 
modtager støtte fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, samt relevant 
forskningsinfrastruktur.

d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
synergivirkninger og interoperabilitet 
mellem forskellige projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation, 
mellem projekter af fælles interesse, som 
vedrører forskellige typer infrastruktur, 
herunder til transport og energi, mellem 
projekter af fælles interesse inden for 
telekommunikation og projekter, der 
modtager støtte fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, samt relevant 
forskningsinfrastruktur, således at 
unødvendig fordobling af administrative 
byrder undgås.

Or. en

Ændringsforslag 158
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tiltag, der indebærer det bedste 
forhold mellem de mest avancerede 
teknologier hvad angår datakapacitet, 
overførselssikkerhed, netværkets 
modstandsdygtighed og 
omkostningseffektivitet.

Or. en
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Begrundelse

Det er væsentligt, at EU sikrer en ramme, der vil tilskynde offentlige og private aktører til at 
tilstræbe ekspertise i gennemførelsesfasen gennem disse generelle og krævende 
"retningslinjer".

Ændringsforslag 159
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) indvirkningen på Europas 
teknologiske ekspertise og 
konsekvenserne for beskæftigelsen i 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 160
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) den øgede anvendelse af 
informations- og 
kommunikationsteknologi i industrien i 
EU på grundlag af behovet for nyt udstyr 
og tjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) foranstaltninger til at stimulere 
efterspørgslen efter øgede hastigheder, 
både ved at udvikle og levere innovative 
og interoperable digitale tjenester og ved 
at forbedre tilgængeligheden gennem at 
øge de digitale kompetencer hos ugunstigt 
stillede grupper og derved sikre, at alle 
EU's borgere kan få gavn af sådanne 
projekter af fælles interesse.

Or. fr

Ændringsforslag 162
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Projekter af fælles interesse som 
omhandlet i bilaget skal bidrage til 
virkeliggørelse af målene i artikel 2.

1. Projekter af fælles interesse som 
omhandlet i bilaget skal bidrage til 
virkeliggørelse af målene i artikel 2, 
opfylde prioriteterne i artikel 3, bygge på 
moden teknologi, der er klar til 
udbredelse, og påvise EU-merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 163
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Projekter af fælles interesse som 
omhandlet i bilaget skal bidrage til 
virkeliggørelse af målene i artikel 2.

1. Projekter af fælles interesse som 
omhandlet i bilaget skal bidrage til 
virkeliggørelse af målene i artikel 2 og tage 
hensyn til prioriteterne i artikel 4.
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Or. fr

Ændringsforslag 164
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Projekter af fælles interesse som 
omhandlet i bilaget skal bidrage til 
virkeliggørelse af målene i artikel 2.

1. Projekter af fælles interesse som 
omhandlet i bilaget skal bidrage til 
virkeliggørelse af målene i artikel 2. De 
skal være i overensstemmelse med 
projekter, der drives af medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 165
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et projekt af fælles interesse kan omfatte 
hele projektforløbet, herunder 
gennemførlighedsundersøgelser, 
implementering, kontinuerlig drift, 
koordinering og evaluering.

2. Et projekt af fælles interesse kan omfatte 
hele projektforløbet, herunder 
gennemførlighedsundersøgelser, tekniske 
projekter, implementering, kontinuerlig 
drift, koordinering og evaluering.

Or. ro

Ændringsforslag 166
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, 
der er ansvarlige for implementering af 
projekter af fælles interesse eller bidrager 
til deres implementering, træffer alle 
nødvendige juridiske, administrative, 
tekniske og finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, 
der er ansvarlige for implementering af 
projekter af fælles interesse eller bidrager 
til deres implementering, træffer alle 
nødvendige juridiske, administrative, 
tekniske og finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning og i 
givet fald i overensstemmelse med EF-
retningslinjerne for statsstøttereglernes 
anvendelse i forbindelse med hurtig 
etablering af bredbåndsnet.
Gennemførelsen skal især være baseret på 
en omfattende vurdering af projektet. Et 
sådant projekt skal bl.a. dække 
markedsforhold, herunder oplysninger 
om eksisterende infrastruktur, 
myndighedsforpligtelser vedrørende 
initiativtageren og erhvervs- og 
markedsføringsstrategier.

Or. en

Ændringsforslag 167
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, 
der er ansvarlige for implementering af 
projekter af fælles interesse eller bidrager 
til deres implementering, træffer alle 
nødvendige juridiske, administrative, 
tekniske og finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, 
herunder lokale og regionale 
myndigheder, der er ansvarlige for 
implementering af projekter af fælles 
interesse eller bidrager til deres 
implementering, træffer alle nødvendige 
juridiske, administrative, tekniske og 
finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.
Implementeringen baseres på en 
omfattende projektvurdering, der bl.a. 
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dækker markedsforhold, herunder 
oplysninger om eksisterende 
infrastruktur, myndighedsforpligtelser 
vedrørende initiativtageren og erhvervs-
og markedsføringsstrategier.

Or. en

Ændringsforslag 168
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, 
der er ansvarlige for implementering af 
projekter af fælles interesse eller bidrager 
til deres implementering, træffer alle 
nødvendige juridiske, administrative, 
tekniske og finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, 
herunder lokale eller regionale 
myndigheder, der er ansvarlige for 
implementering af projekter af fælles 
interesse eller bidrager til deres 
implementering, træffer alle nødvendige 
juridiske, administrative, tekniske og 
finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.

Or. ro

Ændringsforslag 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Projekter, der skal finansieres, bør 
udvælges med største forsigtighed og 
grundighed, så de er i stand til at sikre 
kommunikation på EU-plan, støtte 
SMV'ers adgang til den digitale økonomi 
og øge den sociale samhørighed.
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Or. pl

Ændringsforslag 170
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EU kan lette implementeringen af 
projekter af fælles interesse ved hjælp af 
forskrifter, hvis det er hensigtsmæssigt, 
koordinering, støtteforanstaltninger og 
finansiel støtte for at fremme deres 
udbredelse og ibrugtagning og tiltrække 
offentlige og private investeringer.

4. EU kan lette implementeringen af 
projekter af fælles interesse ved hjælp af 
forskrifter, hvis det er hensigtsmæssigt, 
koordinering, støtteforanstaltninger og 
finansiel støtte for at fremme deres 
udbredelse og ibrugtagning og tiltrække 
offentlige og private investeringer og skal i 
givet fald være i overensstemmelse EF-
retningslinjerne for statsstøttereglernes 
anvendelse i forbindelse med hurtig 
etablering af bredbåndsnet.

Or. en

Ændringsforslag 171
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EU kan lette implementeringen af 
projekter af fælles interesse ved hjælp af 
forskrifter, hvis det er hensigtsmæssigt, 
koordinering, støtteforanstaltninger og 
finansiel støtte for at fremme deres 
udbredelse og ibrugtagning og tiltrække 
offentlige og private investeringer.

4. EU bør så vidt muligt lette 
implementeringen af projekter af fælles 
interesse ved hjælp af forskrifter, hvis det 
er hensigtsmæssigt, koordinering, 
støtteforanstaltninger og finansiel støtte for 
at fremme deres udbredelse og 
ibrugtagning og tiltrække offentlige og 
private investeringer.

Or. fr
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Ændringsforslag 172
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tiltag, der fremmer projekter af fælles 
interesse, er berettigede til finansiel EU-
støtte fra de instrumenter, der stilles til 
rådighed under forordningen om oprettelse 
af Connecting Europe-faciliteten, og på 
betingelserne deri. Den finansielle støtte 
ydes i overensstemmelse med de relevante 
regler og procedurer, som EU har vedtaget, 
finansieringsprioriteter og de til rådighed 
værende ressourcer.

5. Tiltag, der fremmer projekter af fælles 
interesse, er berettigede til finansiel EU-
støtte fra de instrumenter, der stilles til 
rådighed under forordningen om oprettelse 
af Connecting Europe-faciliteten, og på 
betingelserne deri. Den finansielle støtte 
ydes i overensstemmelse med de relevante 
regler og procedurer, som EU har vedtaget, 
finansieringsprioriteter og de til rådighed 
værende ressourcer. Med henblik på at 
finansiere projekter af fælles interesse og 
i henhold til artikel 311 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
kan Kommissionen foreslå tilvejebringelse 
af nye egne indtægter såsom et 
obligatorisk bidrag fra brugere af 
transeuropæiske telenet.

Or. fr

Ændringsforslag 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tiltag, der fremmer projekter af fælles 
interesse, er berettigede til finansiel EU-
støtte fra de instrumenter, der stilles til 
rådighed under forordningen om oprettelse 
af Connecting Europe-faciliteten, og på 
betingelserne deri. Den finansielle støtte 
ydes i overensstemmelse med de relevante 
regler og procedurer, som EU har vedtaget, 
finansieringsprioriteter og de til rådighed 
værende ressourcer.

5. Tiltag, der fremmer projekter af fælles 
interesse, er berettigede til finansiel EU-
støtte fra de instrumenter, der stilles til 
rådighed under forordningen om oprettelse 
af Connecting Europe-faciliteten, og på 
betingelserne deri. Den finansielle støtte 
ydes i overensstemmelse med de relevante 
regler og procedurer, som EU har vedtaget, 
finansieringsprioriteter og de til rådighed 
værende ressourcer. Kommissionen bør 
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udarbejde periodiske rapporter om 
Unionens anvendelse af finansielle 
midler. 

Or. pl

Ændringsforslag 174
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Finansiering tildeles under 
hensyntagen til modtagernes specifikke 
behov, navnlig ved at afbalancere 
fordelingen mellem subsidier og 
innovative finansielle instrumenter.

Or. fr

Ændringsforslag 175
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, som ændrer 
beskrivelsen af projekter af fælles interesse 
i bilaget, tilføjer nye projekter af fælles 
interesse i bilaget eller fjerner forældede 
projekter af fælles interesse fra bilaget, i 
overensstemmelse med stk. 7, 8 og 9 og 
artikel 8.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, som ændrer 
beskrivelsen af projekter af fælles interesse 
i bilaget, tilføjer nye projekter af fælles 
interesse i bilaget eller fjerner forældede 
projekter af fælles interesse fra bilaget, i 
overensstemmelse med stk. 7, 8 og 9 og 
artikel 8. I alle tilfælde underrettes 
Europa-Parlamentet om alle ændringer i 
listen over projekter af fælles interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 176
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, som ændrer 
beskrivelsen af projekter af fælles interesse 
i bilaget, tilføjer nye projekter af fælles 
interesse i bilaget eller fjerner forældede 
projekter af fælles interesse fra bilaget, i 
overensstemmelse med stk. 7, 8 og 9 og 
artikel 8.

6. I medfør af artikel 172, andet afsnit, i 
TEUF, tillægges Kommissionen beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter, som 
ændrer beskrivelsen af projekter af fælles 
interesse i bilaget, tilføjer nye projekter af 
fælles interesse i bilaget eller fjerner 
forældede projekter af fælles interesse fra 
bilaget, i overensstemmelse med stk. 7, 8 
og 9 og artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 177
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter eller

a) nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter og innovationer
eller

Or. en

Ændringsforslag 178
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter eller

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. fr

Ændringsforslag 179
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udviklingen og resultaterne af et 
igangværende projekt

Or. fr

Ændringsforslag 180
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nyopståede politiske prioriteter  eller udgår

Or. en

Ændringsforslag 181
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nyopståede politiske prioriteter  eller udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 182
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionens sikrer, at disse 
ændringer ikke medfører retlig 
usikkerhed for de aktører, der er 
involveret i gennemførelsen af det 
pågældende projekt.

Or. fr

Ændringsforslag 183
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrager til at nå målene i artikel 2 a) bidrager til at nå målene i artikel 2 og er 
i overensstemmelse med prioriteterne i 
artikel 3

Or. en

Ændringsforslag 184
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrager til at nå målene i artikel 2 (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr
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Ændringsforslag 185
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Når Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt om fjernelse af et forældet 
projekt af fælles interesse fra bilaget, 
vurderer den, om et sådant projekt ikke 
længere opfylder begrundelserne i stk. 7 
eller ikke længere opfylder kriterierne i stk. 
8.

9. Når Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt om fjernelse af et forældet 
projekt af fælles interesse fra bilaget, 
vurderer den, om et sådant projekt ikke 
længere opfylder begrundelserne i stk. 7 
eller ikke længere opfylder kriterierne i stk. 
8, og underretter Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 186
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af information, der 
modtages i henhold til artikel 21 i 
forordning XXX om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, udveksler 
medlemsstaterne og Kommissionen 
information om, hvorledes 
implementeringen af disse retningslinjer 
skrider frem.

1. På grundlag af information, der 
modtages i henhold til artikel 21 i 
forordning XXX om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, udveksler 
medlemsstaterne og Kommissionen 
information om, hvorledes 
implementeringen af disse retningslinjer 
skrider frem. Europa-Parlamentet 
tilsendes en årlig oversigt over denne 
information. 

Or. fr

Ændringsforslag 187
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af information, der 
modtages i henhold til artikel 21 i 
forordning XXX om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, udveksler 
medlemsstaterne og Kommissionen 
information om, hvorledes 
implementeringen af disse retningslinjer 
skrider frem.

1. På grundlag af information, der 
modtages i henhold til artikel 21 i 
forordning XXX om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, udveksler 
medlemsstaterne, Kommissionen og 
Europa-Parlamentet information om, 
hvorledes implementeringen af disse 
retningslinjer skrider frem.

Or. fr

Ændringsforslag 188
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bistås ved overvågning 
af implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning ud fra de nationale strategier 
for højhastighedsinternet, kortlægning af 
infrastruktur og informationsudveksling af 
en ekspertgruppe, der består af en 
repræsentant for hver medlemsstat. 
Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
transeuropæiske telenet.

2. Kommissionen bistås ved overvågning 
af implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning ud fra de nationale strategier 
for højhastighedsinternet, kortlægning af 
infrastruktur og informationsudveksling af 
en ekspertgruppe, der består af en 
repræsentant for hver medlemsstat. 
Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
transeuropæiske telenet.

Ekspertgruppen bistår navnlig 
Kommissionen ved:
det forberedende arbejde forud for 
udarbejdelsen af det årlige og flerårige 
arbejdsprogram og revisionen heraf, der 
respektivt henvises til i artikel 17, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. xxxx/2012 om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten [CEF-forordningen], de 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
evaluere gennemførelsen af 
arbejdsprogrammet på et finansielt og 
teknisk niveau, og det forberedende 
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arbejde forud for udarbejdelsen af 
delegerede retsakter som omhandlet i 
artikel 5, stk. 6.
Kommissionen underretter på hvert møde 
ekspertgruppen om, hvor langt man er 
kommet med gennemførelsen af 
arbejdsprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 189
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bistås ved overvågning 
af implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning ud fra de nationale strategier 
for højhastighedsinternet, kortlægning af 
infrastruktur og informationsudveksling af 
en ekspertgruppe, der består af en 
repræsentant for hver medlemsstat. 
Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
transeuropæiske telenet.

2. Kommissionen bistås ved overvågning 
af implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning ud fra de nationale strategier 
for højhastighedsinternet, kortlægning af 
infrastruktur og informationsudveksling af 
Kommunikationsudvalget (Cocom), der 
består af en repræsentant for hver 
medlemsstat. Kommunikationsudvalget
kan også behandle andre spørgsmål med 
relation til udvikling af transeuropæiske 
telenet.

Or. en

Ændringsforslag 190
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bistås ved overvågning 
af implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning ud fra de nationale strategier 
for højhastighedsinternet, kortlægning af 

2. Kommissionen bistås ved overvågning 
af implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning ud fra de nationale strategier 
for højhastighedsinternet, kortlægning af 
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infrastruktur og informationsudveksling af 
en ekspertgruppe, der består af en 
repræsentant for hver medlemsstat. 
Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
transeuropæiske telenet.

infrastruktur og informationsudveksling af 
en ekspertgruppe, jf. artikel 7, litra a). 
Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
transeuropæiske telenet.

Or. fr

Ændringsforslag 191
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med midtvejsevalueringen 
og den efterfølgende evaluering under 
forordning XXX om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten offentliggør 
Kommissionen efter høring af 
ekspertgruppen en rapport om de 
fremskridt, der er gjort med 
implementeringen af disse retningslinjer. 
Rapporten forelægges for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

3. I forbindelse med midtvejsevalueringen 
og den efterfølgende evaluering under 
forordning XXX om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten offentliggør 
Kommissionen efter høring af 
Kommunikationsudvalget en rapport om 
de fremskridt, der er gjort med 
implementeringen af disse retningslinjer. 
Rapporten forelægges for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 192
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne rapport skal indeholde en 
evaluering af:
a) de fremskridt, der er gjort med 
udvikling, konstruktion og ibrugtagning 
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af projekter af fælles interesse, og, hvis 
det er relevant, forsinkelser i 
gennemførelsen og andre opståede 
vanskeligheder
b) forpligtede og udbetalte EU-midler til 
projekter af fælles interesse i henhold til 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. xxxx/2012 om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten sammenlignet med den samlede 
værdi af de støttede projekter af fælles 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 193
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I rapporterne vurderer Kommissionen 
desuden, om sigtet med projekterne af 
fælles interesse fortsat er i 
overensstemmelse med den politiske
prioritering, den teknologiske udvikling og 
situationen på de relevante markeder. For 
større projekter skal disse rapporter 
indeholde en analyse af deres 
miljøvirkninger, herunder den nødvendige 
tilpasning til og afbødning af 
klimaændringer, og deres 
modstandsdygtighed i en 
katastrofesituation. En sådan revurdering 
kan også foretages når som helst, det anses 
for hensigtsmæssigt.

4. I rapporterne vurderer Kommissionen 
desuden, om sigtet med projekterne af 
fælles interesse fortsat er i 
overensstemmelse med EU's prioritering, 
den teknologiske udvikling og situationen 
på de relevante markeder. For større 
projekter skal disse rapporter indeholde en 
analyse af deres miljøvirkninger, herunder 
den nødvendige tilpasning til og afbødning 
af klimaændringer, og deres 
modstandsdygtighed i en 
katastrofesituation. En sådan revurdering 
kan også foretages når som helst, det anses 
for hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 194
András Gyürk
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen opretter en 
gennemsigtighedsplatform for 
infrastruktur, som er let tilgængelig for 
offentligheden. Platformen skal indeholde 
følgende oplysninger:
a) generelle, regelmæssigt ajourførte 
oplysninger, herunder oplysninger om de 
berørte områder, for hvert projekt af 
fælles interesse
b) gennemførelsesplanen for hvert projekt 
af fælles interesse.

Or. en

Ændringsforslag 195
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 a
Ekspertgruppe

1. Der nedsættes en ekspertgruppe under 
denne forordning, der skal bistå 
Kommissionen og Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) i evalueringen af 
projekter.
2. Ekspertgruppen består af 
medlemmerne af 
Kommunikationsudvalget og uafhængige 
eksperter foreslået af Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 8 i denne forordning. 
3. Ekspertgruppen indgår i et struktureret 
samarbejde med dem, der er involveret i 
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planlægningen, udviklingen og 
forvaltningen af telenet og -tjenester som 
f.eks. lokale og regionale myndigheder, 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC), 
internetleverandører, administratorer af 
offentlige net og fabrikanter af 
komponenter.
4. Kommissionen og EIB tager størst 
mulig hensyn til ekspertgruppens 
observationer og begrunder offentligt alle 
tilfælde, hvor disse observationer ikke er 
fulgt.

Or. fr

Ændringsforslag 196
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, stk. 
6, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, stk. 
6, tillægges Kommissionen for en periode 
på fem år fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse 
senest tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. ro
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Ændringsforslag 197
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 5, stk. 6, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 5, stk. 6, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 
fire måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 198
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter af fælles interesse skal tage sigte 
på at fjerne flaskehalse, som hindrer 
færdiggørelsen af det digitale indre 
marked, dvs. tilvejebringe konnektivitet til 
nettet og adgang - også på tværs af 
grænserne - til digitaltjenesteinfrastruktur.

Projekter af fælles interesse skal tage sigte 
på at fjerne flaskehalse, som hindrer 
færdiggørelsen af det digitale indre 
marked, dvs. tilvejebringe konnektivitet til 
nettet og adgang - også på tværs af 
grænserne - til digitaltjenesteinfrastruktur.
De skal også tage sigte på at sikre 
princippet om lige adgangsmuligheder for 
borgerne til digitaltjenesteinfrastruktur, 
til en rimelig pris, uanset hvor de befinder 
sig i EU.

Or. fr
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Ændringsforslag 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter af fælles interesse skal tage sigte 
på at fjerne flaskehalse, som hindrer 
færdiggørelsen af det digitale indre 
marked, dvs. tilvejebringe konnektivitet til 
nettet og adgang - også på tværs af 
grænserne - til digitaltjenesteinfrastruktur.

Projekter af fælles interesse skal tage sigte 
på at fjerne flaskehalse, som hindrer 
færdiggørelsen af det digitale indre 
marked, dvs. tilvejebringe konnektivitet til 
nettet og adgang - også på tværs af 
grænserne - til digitaltjenesteinfrastruktur 
og derigennem stimulere efterspørgslen.

Or. en

Ændringsforslag 200
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser 
og et blomstrende digitalt indre marked. 
Deres udbredelse vil især giver hurtigere 
internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere -
også børn og unge, virksomheder og 
offentlige instanser - forbedre 
interoperabiliteten og fremme tilpasning til 
eller konvergens henimod fælles vedtagne 
standarder.

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser 
og et blomstrende digitalt indre marked. 
Deres udbredelse vil især giver hurtigere 
internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere –
også børn og unge, ældre og 
handicappede, virksomheder og offentlige 
instanser, herunder 
uddannelsesinstitutioner på alle 
uddannelsesniveauer – forbedre 
interoperabiliteten og fremme tilpasning til 
eller konvergens henimod fælles vedtagne 
standarder.

Or. en
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Ændringsforslag 201
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser 
og et blomstrende digitalt indre marked. 
Deres udbredelse vil især giver hurtigere 
internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere -
også børn og unge, virksomheder og 
offentlige instanser - forbedre 
interoperabiliteten og fremme tilpasning til 
eller konvergens henimod fælles vedtagne 
standarder.

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst og 
arbejdspladser, fremme nye investeringer
og skabe et blomstrende digitalt indre 
marked. Deres udbredelse vil især giver 
hurtigere internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere –
også børn og unge, virksomheder og 
offentlige instanser – forbedre 
interoperabiliteten og fremme tilpasning til 
eller konvergens henimod fælles vedtagne 
standarder.

Or. en

Ændringsforslag 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser 
og et blomstrende digitalt indre marked. 
Deres udbredelse vil især giver hurtigere 
internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere -
også børn og unge, virksomheder og 

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser 
og et blomstrende digitalt indre marked. 
Deres udbredelse vil især giver hurtigere 
internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere –
også børn og unge, virksomheder, 
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offentlige instanser - forbedre 
interoperabiliteten og fremme tilpasning til 
eller konvergens henimod fælles vedtagne 
standarder.

universiteter og offentlige instanser –
forbedre interoperabiliteten og fremme 
tilpasning til eller konvergens henimod 
fælles vedtagne standarder.

Or. en

Ændringsforslag 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Innovativ forvaltning, kortlægning og 
tjenester. Teknisk bistand, som måtte være 
nødvendig for udbredelse og styring, kan 
omfatte projekt-, investeringsplanlægnings-
og gennemførlighedsundersøgelser til 
støtte for investeringsforanstaltninger og 
finansielle instrumenter. Kortlægning af 
paneuropæiske bredbåndsinfrastrukturer vil 
indebære en løbende detaljeret fysisk 
afdækning og dokumentation af relevante 
muligheder, analyse af adgangsrettigheder, 
vurdering af potentialet for opgradering af 
eksisterende faciliteter osv. Principperne i 
direktiv 2007/2/EF (Inspire-direktivet) og 
lignende standardiseringsaktiviteter bør 
følges. Teknisk bistand kan også bestå i 
støtte til kopiering af vellykkede 
investerings- og udbredelsesmodeller.

a) Innovativ forvaltning, kortlægning og 
tjenester. Teknisk bistand, som måtte være 
nødvendig for udbredelse og styring, kan 
omfatte projekt-, investeringsplanlægnings-
og gennemførlighedsundersøgelser til 
støtte for investeringsforanstaltninger og 
finansielle instrumenter. Kortlægning af 
paneuropæiske bredbåndsinfrastrukturer vil 
indebære en løbende detaljeret fysisk 
afdækning og dokumentation af relevante 
muligheder, analyse af adgangsrettigheder, 
vurdering af potentialet for opgradering af 
eksisterende faciliteter osv. Proceduren 
kan baseres på artikel 12, stk. 4, i direktiv 
2002/21/EF (om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og tjenester) og bør 
følge principperne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 
2007 om opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire-direktivet) og lignende 
standardiseringsaktiviteter. Teknisk bistand 
kan også bestå i støtte til kopiering af 
vellykkede investerings- og 
udbredelsesmodeller.

Or. fr
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Ændringsforslag 204
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Innovativ forvaltning, kortlægning og 
tjenester. Teknisk bistand, som måtte være 
nødvendig for udbredelse og styring, kan 
omfatte projekt-, investeringsplanlægnings-
og gennemførlighedsundersøgelser til 
støtte for investeringsforanstaltninger og 
finansielle instrumenter. Kortlægning af 
paneuropæiske bredbåndsinfrastrukturer vil 
indebære en løbende detaljeret fysisk 
afdækning og dokumentation af relevante 
muligheder, analyse af adgangsrettigheder, 
vurdering af potentialet for opgradering af 
eksisterende faciliteter osv. Principperne i 
direktiv 2007/2/EF (Inspire-direktivet) og 
lignende standardiseringsaktiviteter bør 
følges. Teknisk bistand kan også bestå i 
støtte til kopiering af vellykkede 
investerings- og udbredelsesmodeller.

a) Innovativ forvaltning, kortlægning og 
tjenester. Teknisk bistand, som måtte være 
nødvendig for udbredelse og styring, kan 
omfatte projekt-, investeringsplanlægnings-
og gennemførlighedsundersøgelser til 
støtte for investeringsforanstaltninger og 
finansielle instrumenter. Kortlægning af 
paneuropæiske bredbåndsinfrastrukturer
samt kortlægning af eksisterende og 
planlagte infrastrukturer, herunder til 
transport og energi, vil indebære en 
løbende detaljeret fysisk afdækning og 
dokumentation af relevante muligheder, 
analyse af adgangsrettigheder, vurdering af 
potentialet for opgradering af eksisterende 
faciliteter osv. Principperne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF 
af 14. marts 2007 om opbygning af en 
infrastruktur for geografisk information i 
Det Europæiske Fællesskab (Inspire-
direktivet) og lignende 
standardiseringsaktiviteter bør følges  
Teknisk bistand kan også bestå i støtte til 
kopiering af vellykkede investerings- og 
udbredelsesmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Forslag til forordning
Bilag 1– afsnit 1 – litra a - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse tiltag kan også omfatte klimasikring, 
dvs. vurdering af klimarisici og sikring af, 

Disse tiltag bør også omfatte klimasikring, 
dvs. vurdering af klimarisici og sikring af, 
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at infrastrukturen kan modstå katastrofer, 
på baggrund af relevante krav i EU's eller 
den nationale lovgivning.

at infrastrukturen kan modstå katastrofer, 
på baggrund af relevante krav i EU's eller 
den nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 1 – punkt 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Støttetiltag og anden teknisk støtte. 
Disse tiltag er påkrævede til at forberede 
eller støtte implementeringen af projekter 
af fælles interesse eller fremskynde deres 
ibrugtagning. Inden for digitale tjenester 
skal støttetiltag desuden stimulere og 
fremme ibrugtagning af ny 
digitaltjenesteinfrastruktur, som måtte 
blive nødvendig eller nyttig som følge af 
den teknologiske udvikling, ændringer på 
de relevante markeder eller nye politiske 
prioriteter.

b) Støttetiltag og anden teknisk støtte. 
Disse tiltag er påkrævede til at forberede 
eller støtte implementeringen af projekter 
af fælles interesse eller fremskynde deres 
ibrugtagning. De kan omfatte teknisk og 
finansieringsteknisk bistand, der letter 
forberedelsen af projekter af fælles 
interesse med henblik på at opnå finansiel 
støtte på markedet eller i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. xxxx/2012 om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten. Inden for digitale tjenester skal 
støttetiltag desuden stimulere og fremme 
ibrugtagning af ny 
digitaltjenesteinfrastruktur, som måtte 
blive nødvendig eller nyttig som følge af 
den teknologiske udvikling, ændringer på 
de relevante markeder eller nye politiske 
prioriteter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at Kommissionen bevilger tilstrækkelige 
ressourcer til administrativ bistand og støtte gennem finansieringsteknik til medlemsstaterne 
med henblik på at lette gennemførelsen af denne nye mekanisme.

Ændringsforslag 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. Unionens finansielle støtte bør 
målrettes områder, hvor kommercielle 
initiativer ellers ikke ville imødekomme 
den aktuelle eller forventede efterspørgsel, 
med henblik på at bidrage til opfyldelsen 
målene for den digitale dagsorden. 
Områderne kan opdeles i følgende typer 
efter, hvor sandsynligt det er, at der bliver 
investeret i dem:

Or. en

Ændringsforslag 208
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem, idet støtte til den planlagte 
udbredelse i sidste ende skal bestemmes 
på grundlag af den relevante geografiske 
situation:
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Or. fr

Ændringsforslag 209
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene, eller hvor der 
forefindes markedssvigt. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

Or. en

Ændringsforslag 210
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 

Siden liberaliseringen af telemarkedet har 
det først og fremmest været private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
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tidshorisonten for målene. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

Or. fr

Ændringsforslag 211
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden kan imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

Or. en

Ændringsforslag 212
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landdistrikter og områder med ringe 
bebyggelse har typisk tilslutninger med lav 
hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen 
tilslutninger. Investeringer anses for 

Landdistrikter og områder med ringe 
bebyggelse har typisk tilslutninger med lav 
hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen 
tilslutninger. Disse områder omfatter også 
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urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud, eventuelt i kombination med 
finansielle instrumenter. Disse områder 
omfatter også afsides liggende og tyndt 
befolkede regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Støtte fra
Connecting Europe-faciliteten i disse 
områder vil sandsynligvis supplere 
eksisterende samhørighedsmidler eller 
støtte, der ydes til udvikling af 
landdistrikter, og anden direkte støtte.

afsides liggende og tyndt befolkede 
regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Investeringer 
anses for urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud fra samhørighedsmidler eller 
støtte, der ydes til udvikling af 
landdistrikter i kombination med 
finansielle instrumenter under Connecting 
Europe-faciliteten. 

Or. en

Ændringsforslag 213
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landdistrikter og områder med ringe 
bebyggelse har typisk tilslutninger med lav 
hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen 
tilslutninger. Investeringer anses for 
urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud, eventuelt i kombination med 
finansielle instrumenter. Disse områder 
omfatter også afsides liggende og tyndt 
befolkede regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Støtte fra 
Connecting Europe-faciliteten i disse 
områder vil sandsynligvis supplere 
eksisterende samhørighedsmidler eller 
støtte, der ydes til udvikling af 
landdistrikter, og anden direkte støtte.

Landdistrikter, områder med ringe 
bebyggelse og regioner, der lider under 
alvorlige og permanente naturlige 
handicap såsom de nordøstligste regioner 
med meget lav befolkningstæthed og 
øområder, grænseoverskridende områder 
samt bjergområder har typisk tilslutninger 
med lav hastighed, i nogle tilfælde endda 
slet ingen tilslutninger. Investeringer anses 
for urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud, eventuelt i kombination med 
finansielle instrumenter. Disse områder 
omfatter også afsides liggende og tyndt 
befolkede regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Støtte fra 
Connecting Europe-faciliteten i disse 
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områder vil sandsynligvis supplere 
eksisterende samhørighedsmidler eller 
støtte, der ydes til udvikling af 
landdistrikter, og anden direkte støtte.

Or. fr

Ændringsforslag 214
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landdistrikter og områder med ringe 
bebyggelse har typisk tilslutninger med lav 
hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen 
tilslutninger. Investeringer anses for 
urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud, eventuelt i kombination med 
finansielle instrumenter. Disse områder 
omfatter også afsides liggende og tyndt 
befolkede regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Støtte fra 
Connecting Europe-faciliteten i disse 
områder vil sandsynligvis supplere 
eksisterende samhørighedsmidler eller 
støtte, der ydes til udvikling af 
landdistrikter, og anden direkte støtte.

Landdistrikter og områder med ringe 
bebyggelse har typisk tilslutninger med lav 
eller middelhøj hastighed, i nogle tilfælde 
endda slet ingen tilslutninger. Investeringer 
anses for urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud, eventuelt i kombination med 
finansielle instrumenter. Disse områder 
omfatter også landdistrikter og afsides 
liggende og tyndt befolkede regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Støtte fra 
Connecting Europe-faciliteten i disse 
områder vil sandsynligvis supplere 
eksisterende samhørighedsmidler eller 
støtte, der ydes til udvikling af 
landdistrikter, og anden direkte støtte.

Or. ro

Ændringsforslag 215
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landdistrikter og områder med ringe 
bebyggelse har typisk tilslutninger med lav 
hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen 
tilslutninger. Investeringer anses for 
urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud, eventuelt i kombination med 
finansielle instrumenter. Disse områder 
omfatter også afsides liggende og tyndt 
befolkede regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Støtte fra 
Connecting Europe-faciliteten i disse 
områder vil sandsynligvis supplere 
eksisterende samhørighedsmidler eller 
støtte, der ydes til udvikling af 
landdistrikter, og anden direkte støtte.

Landdistrikter og områder med ringe 
bebyggelse, navnlig øområder og 
bjergområder, har typisk tilslutninger med 
lav hastighed, i nogle tilfælde endda slet 
ingen tilslutninger. Investeringer anses for 
urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud, eventuelt i kombination med 
finansielle instrumenter. Disse områder 
omfatter også afsides liggende og tyndt 
befolkede regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Støtte fra 
Connecting Europe-faciliteten i disse 
områder vil sandsynligvis supplere 
eksisterende samhørighedsmidler eller 
støtte, der ydes til udvikling af 
landdistrikter, og anden direkte støtte.

Or. en

Ændringsforslag 216
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 
situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). 
Det kan derfor også komme på tale at yde 
finansiel støtte til investeringer i tæt 

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører.
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befolkede byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville 
skabe;der forudsættes fuld overholdelse af 
artikel 101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, 
hvis det er relevant, EF-retningslinjerne 
for statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet.

Or. fr

Ændringsforslag 217
András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 
situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). 
Det kan derfor også komme på tale at yde 
finansiel støtte til investeringer i tæt 
befolkede byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville 
skabe;der forudsættes fuld overholdelse af 
artikel 101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, 
hvis det er relevant, EF-retningslinjerne 
for statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet.

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører.

Or. en
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Ændringsforslag 218
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 
situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). 
Det kan derfor også komme på tale at yde 
finansiel støtte til investeringer i tæt 
befolkede byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville skabe; 
der forudsættes fuld overholdelse af artikel 
101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, hvis 
det er relevant, EF-retningslinjerne for 
statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet.

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 
situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). I 
adskillige tilfælde er offentligt ejede 
lysledernet i storbyer blevet udbredt, men 
er i høj grad forblevet uudnyttede og 
utilgængelige for private virksomheder.
Det kan derfor også komme på tale at yde 
finansiel støtte til investeringer i tæt 
befolkede byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville skabe; 
der forudsættes fuld overholdelse af artikel 
101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, hvis 
det er relevant, EF-retningslinjerne for 
statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet.

Or. en

Ændringsforslag 219
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 
situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). 
Det kan derfor også komme på tale at yde 
finansiel støtte til investeringer i tæt 
befolkede byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville skabe; 
der forudsættes fuld overholdelse af artikel 
101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, hvis 
det er relevant, EF-retningslinjerne for 
statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af
bredbåndsnet.

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 
situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). 
Det kan derfor også komme på tale at yde 
finansiel støtte til investeringer i tæt 
befolkede byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville skabe; 
der forudsættes fuld overholdelse af artikel 
101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, det bør 
ikke føre til markedsforvridninger og 
trænge private investeringer ud og, hvis 
det er relevant, forudsættes der 
overholdelse af EF-retningslinjerne for 
statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet.

Or. en

Ændringsforslag 220
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 
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situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). 
Det kan derfor også komme på tale at yde
finansiel støtte til investeringer i tæt 
befolkede byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville skabe; 
der forudsættes fuld overholdelse af artikel 
101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, hvis 
det er relevant, EF-retningslinjerne for 
statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet.

situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). 
Det kan derfor også komme på tale at 
anvende finansielle instrumenter til 
investeringer i tæt befolkede byområder, 
som ikke tiltrækker tilstrækkelige 
investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville skabe; 
der forudsættes fuld overholdelse af artikel 
101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, hvis 
det er relevant, EF-retningslinjerne for 
statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet.

Or. en

Ændringsforslag 221
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 
situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). 
Det kan derfor også komme på tale at yde 
finansiel støtte til investeringer i tæt 
befolkede byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville skabe; 
der forudsættes fuld overholdelse af artikel 
101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, hvis 
det er relevant, EF-retningslinjerne for 

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle 
få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til trods 
for denne forholdsvis tilfredsstillende 
situation er der på markedet intet større 
incitament til at investere i meget hurtige 
net såsom FTTH (Fibre To The Home). 
Det kan derfor også komme på tale at yde 
finansiel støtte til investeringer i tæt 
befolkede byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de
samfundsmæssige goder, de ville skabe; 
der forudsættes fuld overholdelse af artikel 
101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, hvis 
det er relevant, EF-retningslinjerne for 
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statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet.

statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af åbne 
bredbåndsnet.

Or. fr

Ændringsforslag 222
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de mindre udviklede regioner bør støtten 
til udbredelse af bredbåndsnet primært 
ydes ved hjælp af instrumenterne under 
strukturfondene og Samhørighedsfonden. 
Tilskud og/eller finansielle instrumenter 
under Connecting Europe-faciliteten kan 
supplere den nævnte støtte, hvis det er 
nødvendigt for at nå målene i denne 
forordning. Ved hjælp af en passende 
koordineringsmekanisme vil der muligvis 
kunne opnås større synergivirkning 
mellem CEF-foranstaltningerne i disse 
regioner og støtten fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

I de mindre udviklede regioner bør støtten 
til udbredelse af bredbåndsnet primært 
ydes ved hjælp af instrumenterne under 
strukturfondene og Samhørighedsfonden. 
De bør suppleres af finansielle 
instrumenter under Connecting Europe-
faciliteten ved hjælp af en passende 
koordineringsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 223
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de mindre udviklede regioner bør støtten 
til udbredelse af bredbåndsnet primært 
ydes ved hjælp af instrumenterne under 
strukturfondene og Samhørighedsfonden. 
Tilskud og/eller finansielle instrumenter 

I de mindre udviklede regioner bør støtten 
til udbredelse af bredbåndsnet primært 
ydes ved hjælp af passende egne midler 
eller, hvis dette ikke er muligt, 
instrumenterne under strukturfondene og 
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under Connecting Europe-faciliteten kan 
supplere den nævnte støtte, hvis det er 
nødvendigt for at nå målene i denne 
forordning. Ved hjælp af en passende 
koordineringsmekanisme vil der muligvis 
kunne opnås større synergivirkning mellem 
CEF-foranstaltningerne i disse regioner og 
støtten fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

Samhørighedsfonden. Tilskud og/eller 
finansielle instrumenter under Connecting 
Europe-faciliteten kan supplere den nævnte 
støtte, hvis det er nødvendigt for at nå 
målene i denne forordning. Ved hjælp af en 
passende koordineringsmekanisme vil der 
muligvis kunne opnås større 
synergivirkning mellem CEF-
foranstaltningerne i disse regioner og 
støtten fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

Or. fr

Ændringsforslag 224
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de mindre udviklede regioner bør støtten 
til udbredelse af bredbåndsnet primært 
ydes ved hjælp af instrumenterne under 
strukturfondene og Samhørighedsfonden. 
Tilskud og/eller finansielle instrumenter 
under Connecting Europe-faciliteten kan 
supplere den nævnte støtte, hvis det er 
nødvendigt for at nå målene i denne 
forordning. Ved hjælp af en passende 
koordineringsmekanisme vil der muligvis 
kunne opnås større synergivirkning mellem 
CEF-foranstaltningerne i disse regioner og 
støtten fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

I de mindre udviklede regioner bør støtten 
til udbredelse af bredbåndsnet primært 
ydes ved hjælp af instrumenterne under 
strukturfondene og Samhørighedsfonden. 
Tilskud og/eller finansielle instrumenter 
under Connecting Europe-faciliteten kan 
supplere den nævnte støtte, hvis det er 
nødvendigt for at nå målene i denne 
forordning. Ved hjælp af en passende 
koordineringsmekanisme og ved at undgå 
dobbeltarbejde eller forglemmelser vil der 
muligvis kunne opnås større
synergivirkning mellem CEF-
foranstaltningerne i disse regioner og 
støtten fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 225
Catherine Trautmann
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Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fordelingen af regionerne på ovennævnte 
kategorier er vist med tilnærmelse på 
nedenstående kort.

Fordelingen af regionerne på ovennævnte 
kategorier er vist med tilnærmelse på 
nedenstående kort. Det bør bemærkes, at 
hver region i sig selv kan indeholde 
områder med meget forskellig 
befolkningstæthed.

Or. fr

Ændringsforslag 226
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 
tilsammen udgøre en passende 
kombination af foranstaltninger, der 
bidrager til begge den digitale dagsordens 
mål, nemlig 30 Mbps og 100 Mbps, især i
middeltæt bebyggede områder og 
landdistrikter, og er fordelt over hele Den 
Europæiske Union.

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 
omfatte middeltæt bebyggede områder og 
landdistrikter, og er fordelt over hele Den 
Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 227
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 
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tilsammen udgøre en passende 
kombination af foranstaltninger, der 
bidrager til begge den digitale dagsordens
mål, nemlig 30 Mbps og 100 Mbps, især i 
middeltæt bebyggede områder og 
landdistrikter, og er fordelt over hele Den 
Europæiske Union.

tilsammen udgøre en passende 
kombination af foranstaltninger, der 
bidrager til begge målene om 100 Mbps og 
1 Gbps, især i middeltæt bebyggede 
områder, landdistrikter og byområder, og 
er fordelt over hele Den Europæiske 
Union.

Or. en

Ændringsforslag 228
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 
uanset den anvendte teknologi

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 

Or. en

Ændringsforslag 229
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1– afsnit 2 – punkt 9 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en 
hastighed på 30 Mbps, eller

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opnå hastigheder på 100 Mbps eller
derover til alle husholdninger i EU, og 
den højest mulige hastighed, hvis dette 
ikke kan opnås

Or. en

Ændringsforslag 230
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Bilag 1– afsnit 2 – punkt 9 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps, eller

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps og derover, eller endnu mere 
ambitiøse nationale eller regionale mål,
eller

Or. en

Ændringsforslag 231
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1– afsnit 2 – punkt 9 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps, eller

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet for 2020 om almen 
dækning med en hastighed på 100 Mbps, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 232
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1– afsnit 2 – punkt 9 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps, eller

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps og derover, eller

Or. en
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Ændringsforslag 233
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1– afsnit 2 – punkt 9 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps, eller

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
mindst kan opfylde målet i den digitale 
dagsorden 2020 om almen dækning med en 
hastighed på 30 Mbps, eller

Or. en

Ændringsforslag 234
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps, eller

a) støtte investeringer i åbne bredbåndsnet, 
der kan opfylde målet i den digitale 
dagsorden 2020 om almen dækning med en 
hastighed på 30 Mbps, eller

Or. fr

Ændringsforslag 235
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps, eller

a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps, samt
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Or. fr

Ændringsforslag 236
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om, at mindst 50 % af 
husholdningerne har en tilslutning med 
en hastighed på mere end 100 Mbps

udgår

Or. en

Ændringsforslag 237
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om, at mindst 50 % af 
husholdningerne har en tilslutning med en 
hastighed på mere end 100 Mbps

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020, eller endnu mere ambitiøse 
nationale eller regionale mål, om, at 
mindst 50 % af husholdningerne har en 
tilslutning med en hastighed på mere end 
100 Mbps

Or. en

Ændringsforslag 238
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden
2020 om, at mindst 50 % af 
husholdningerne har en tilslutning med en 
hastighed på mere end 100 Mbps

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet for 2020 om, at mindst 
50 % af husholdningerne har en tilslutning 
med en hastighed på mere end 1 Gbps

Or. en

Ændringsforslag 239
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om, at mindst 50 % af 
husholdningerne har en tilslutning med en 
hastighed på mere end 100 Mbps

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om, at mindst 75 % af 
husholdningerne har en tilslutning med en 
hastighed på mere end 100 Mbps

Or. fr

Begrundelse

Fastsættelsen af ambitiøse mål om lige muligheder vil give borgerne tillid til det europæiske 
kontinent.

Ændringsforslag 240
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om, at mindst 50 % af 
husholdningerne har en tilslutning med en 

b) støtte investeringer i åbne ultrahurtige 
bredbåndsnet, der kan opfylde målet i den 
digitale dagsorden 2020 om, at mindst 
50 % af husholdningerne har en tilslutning 
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hastighed på mere end 100 Mbps med en hastighed på mere end 100 Mbps

Or. fr

Ændringsforslag 241
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om, at mindst 50 % af 
husholdningerne har en tilslutning med en 
hastighed på mere end 100 Mbps

b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
mindst kan opfylde målet i den digitale 
dagsorden 2020 om, at mindst 50 % af 
husholdningerne har en tilslutning med en 
hastighed på 100 Mbps

Or. en

Ændringsforslag 242
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) være i overensstemmelse med gældende 
ret, især konkurrenceretten

c) være i overensstemmelse med gældende 
ret, især konkurrenceretten. Kun net, der er 
åbne for konkurrence (via adgang for 
bemyndiget tredjepart), bør være 
berettiget til offentlig støtte som fastsat i 
denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 243
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) være i overensstemmelse med gældende 
ret, især konkurrenceretten

c) være i overensstemmelse med gældende 
ret, især konkurrenceretten, og opfylde 
forpligtelsen til at sikre adgang som 
defineret i artikel 3a

Or. en

Ændringsforslag 244
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 9 – litra c a (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte internettets åbne karakter ved at 
sikre, at det er forbudt at blokere lovlige 
tjenester på telenet, der finansieres via 
denne forordning, og samtidig give 
mulighed for en rimelig forvaltning af 
trafikken på tidspunkter med 
spidsbelastning af nettet under 
overholdelse af minimumskravene til 
tjenestekvalitet, som er fastsat i artikel 22, 
stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(forsyningspligtdirektivet).

Or. en

Ændringsforslag 245
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 10 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

og bestå i en eller flere af følgende
foranstaltninger:

og bestå i nedenstående foranstaltninger, 
der er fastsat i henhold til følgende 
prioritetsorden:

Or. en

Ændringsforslag 246
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbredelse af passiv fysisk infrastruktur 
eller udbredelse af en kombination af 
passiv og aktiv infrastruktur og tilhørende 
infrastrukturelementer, inklusive 
tilhørende tjenester, som er nødvendige 
for driften af denne infrastruktur

a) udbredelse af passiv fysisk infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 247
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 10 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udbredelse af en kombination af 
passiv og aktiv infrastruktur og tilhørende 
infrastrukturelementer, inklusive 
tilhørende tjenester, som er nødvendige 
for driften af denne infrastruktur

Or. en
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Ændringsforslag 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 10 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bistand ved forberedelsen af projekter 
af fælles interesse med henblik på at opnå 
finansiel støtte i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. xxxx/2012 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten eller på de 
finansielle markeder

Or. en

Ændringsforslag 249
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder 
øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
herunder eventuelt søkabler, kan modtage 
støtte, hvis det er afgørende for at sikre de 
afsides liggende samfund adgang til 
bredbånd med mindst 30 Mbps. Denne 
støtte skal være et supplement til andre 
midler, som EU eller medlemsstaterne 
stiller til rådighed til dette formål.

Udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder 
landdistrikter, afsides liggende områder, 
øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
herunder eventuelt søkabler, kan modtage 
støtte, hvis det er afgørende for at sikre de 
afsides liggende samfund adgang til 
bredbånd med mindst 30 Mbps. Denne 
støtte skal være et supplement til andre 
midler, som EU eller medlemsstaterne 
stiller til rådighed til dette formål.

Or. ro

Ændringsforslag 250
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder 
øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
herunder eventuelt søkabler, kan modtage 
støtte, hvis det er afgørende for at sikre de 
afsides liggende samfund adgang til 
bredbånd med mindst 30 Mbps. Denne 
støtte skal være et supplement til andre 
midler, som EU eller medlemsstaterne 
stiller til rådighed til dette formål.

Udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder 
øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
herunder eventuelt søkabler, kan modtage 
støtte, hvis det er afgørende for at sikre de 
afsides liggende samfund adgang til 
bredbånd med mindst 100 Mbps. Denne 
støtte skal være et supplement til andre 
midler, som EU eller medlemsstaterne 
stiller til rådighed til dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 251
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ydes EU-støtte til projekter af 
fælles interesse på bredbåndsområdet til 
bl.a. følgende:

Der kan ydes EU-støtte til projekter af 
fælles interesse på bredbåndsområdet til 
enhver offentlig enhed i Unionen eller 
enhver privat enhed, som er baseret og 
betaler skat i Unionen. Disse modtagere 
kan bl.a. være:

Or. en

Ændringsforslag 252
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) teleoperatører (etablerede selskaber, a) teleoperatører 
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uanset om de investerer direkte eller 
gennem et datterselskab, og nytilkomne 
selskaber), når de investerer i hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet

Or. en

Ændringsforslag 253
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) teleoperatører (etablerede selskaber, 
uanset om de investerer direkte eller 
gennem et datterselskab, og nytilkomne 
selskaber), når de investerer i hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet

a) teleoperatører (etablerede selskaber, 
uanset om de investerer direkte eller 
gennem et datterselskab, og nytilkomne 
selskaber), når de investerer i hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og garanterer 
adgangsvilkår for andre operatører i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/21/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 254
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) teleoperatører (etablerede selskaber, 
uanset om de investerer direkte eller 
gennem et datterselskab, og nytilkomne 
selskaber), når de investerer i hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet

a) teleoperatører og operatører af fibernet 
(etablerede selskaber, uanset om de 
investerer direkte eller gennem et 
datterselskab, og nytilkomne selskaber), 
når de investerer i hurtige og ultrahurtige 
bredbåndsnet

Or. en
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Ændringsforslag 255
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forsyningsselskaber (fx vand, 
spildevand, energi, transport), som ventes 
at investere i passive bredbåndsnet, enten 
på egen hånd eller i partnerskab med 
operatører

b) forsyningsselskaber (fx vand, 
spildevand, energi, transport)

Or. en

Ændringsforslag 256
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forsyningsselskaber (fx vand, 
spildevand, energi, transport), som ventes 
at investere i passive bredbåndsnet, enten 
på egen hånd eller i partnerskab med 
operatører

b) forsyningsselskaber (fx bynet og 
kommunale net, vand, spildevand, energi, 
transport), som ventes at investere i passive 
bredbåndsnet, enten på egen hånd eller i 
partnerskab med operatører

Or. en

Ændringsforslag 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) regionale beslutningstagere, herunder 
kommuner, som kan give 
bredbåndsinfrastruktur i koncession; 
udstyrsleverandører kan være interesserede 

c) regionale og lokale beslutningstagere, 
herunder kommuner, som kan give 
bredbåndsinfrastruktur i koncession; 
udstyrsleverandører kan være interesserede 
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i en sådan ordning, hvor der oprettes et 
særligt selskab til formålet

i en sådan ordning, hvor der oprettes et 
særligt selskab til formålet

Or. en

Ændringsforslag 258
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) regionale beslutningstagere, herunder 
kommuner, som kan give 
bredbåndsinfrastruktur i koncession; 
udstyrsleverandører kan være interesserede 
i en sådan ordning, hvor der oprettes et 
særligt selskab til formålet

c) lokale og regionale beslutningstagere, 
herunder kommuner, som kan give 
bredbåndsinfrastruktur i koncession; 
udstyrsleverandører kan være interesserede 
i en sådan ordning, hvor der oprettes et 
særligt selskab til formålet 

Or. ro

Ændringsforslag 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) partnerskaber mellem flere operatører, 
der er aktive inden for kabelnet og trådløse 
net, om opbygning af en ny generation af 
infrastruktur.

d) partnerskaber mellem flere operatører, 
der er aktive inden for kabelnet og trådløse 
net, om opbygning af en ny generation af 
infrastruktur, samt mellem operatører og 
virksomheder, der er etableret i 
landdistrikter, øområder, 
indlandsområder eller randområder.

Or. en

Ændringsforslag 260
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) partnerskaber mellem flere operatører, 
der er aktive inden for kabelnet og trådløse 
net, om opbygning af en ny generation af 
infrastruktur.

d) partnerskaber mellem flere operatører 
(private såvel som offentlige), der er aktive 
inden for kabelnet og trådløse net, om 
opbygning af en ny generation af 
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 261
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 13 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) partnerskaber mellem flere operatører, 
der er aktive inden for kabelnet og trådløse 
net, om opbygning af en ny generation af 
infrastruktur.

d) partnerskaber mellem flere operatører, 
der er aktive inden for kabelnet og trådløse 
net, om opbygning af en ny generation af 
infrastruktur og drift af den eksisterende 
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når projektudvalget sættes sammen, skal 
der tages behørigt hensyn til 
medlemsstaternes investeringsbehov 
udtrykt i det antal husholdninger, der skal 
tilsluttes med støtte fra Connecting 
Europe-faciliteten.

Når projektudvalget sættes sammen, skal 
der tages behørigt hensyn til den 
forventede efterspørgsel efter adgang til 
bredbånd og fordelene for den lokale 
økonomi, der lettes gennem Connecting 
Europe-faciliteten.
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Or. en

Ændringsforslag 263
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan der også ydes støtte til 
højhastighedstilslutninger til offentlige 
internetadgangspunkter, fx på sådanne 
offentlige steder som skoler, hospitaler, 
lokale forvaltninger og biblioteker.

Desuden kan der også ydes støtte til 
højhastighedstilslutninger til offentlige 
internetadgangspunkter, fx på sådanne 
offentlige steder som skoler og 
universiteter, museer og kulturarvssteder, 
hospitaler, offentlige transportmidler og -
knudepunkter, lokale forvaltninger og 
biblioteker, og bred tilgængelighed af 
gratis trådløse net.

Or. en

Ændringsforslag 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 2 – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan der også ydes støtte til 
højhastighedstilslutninger til offentlige 
internetadgangspunkter, fx på sådanne 
offentlige steder som skoler, hospitaler, 
lokale forvaltninger og biblioteker.

Der vil blive taget særlig hensyn til 
højhastighedstilslutninger til offentlige 
internetadgangspunkter, fx på sådanne 
offentlige steder som skoler, hospitaler, 
lokale forvaltninger og biblioteker.

Or. en

Ændringsforslag 265
Teresa Riera Madurell
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Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Implementering af 
digitaltjenesteinfrastruktur skal medvirke 
til at virkeliggøre det digitale indre marked 
ved at fjerne eksisterende flaskehalse for 
tjenesternes udbredelse. Det skal opnås ved 
at oprette og/eller forbedre interoperable 
platforme for digitaltjenesteinfrastruktur, 
ledsaget af uundværlig grundlæggende 
digitaltjenesteinfrastruktur. Tilgangen 
består af to lag:

Implementering af 
digitaltjenesteinfrastruktur skal medvirke 
til at virkeliggøre det digitale indre marked 
ved at fjerne eksisterende flaskehalse for 
tjenesternes udbredelse. Det skal opnås ved 
at oprette og/eller forbedre interoperable og 
internationalt kompatible platforme for 
digitaltjenesteinfrastruktur, ledsaget af 
uundværlig grundlæggende 
digitaltjenesteinfrastruktur. Tilgangen 
består af to lag:

Or. en

Ændringsforslag 266
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En offentlig transeuropæisk 
basistjenesteinfrastruktur vil give høj 
hastighed og konnektivitet mellem 
offentlige institutioner i EU inden for 
områderne offentlig administration, kultur, 
uddannelse og sundhed. En sådan 
basisinfrastruktur vil understøtte offentlig 
service af europæisk værdi ved at tilbyde 
kontrolleret tjenestekvalitet og sikker 
adgang. Den vil derfor tilvejebringe 
sammenhængende digital offentlig service 
til fordel for borgere, virksomheder og 
administrationer. Den vil give mulighed for 
aggregering af efterspørgslen efter 
konnektivitet, hvorved den kritiske masse 
nås og omkostningerne reduceres.

En offentlig transeuropæisk 
basistjenesteinfrastruktur vil give høj 
hastighed og konnektivitet mellem 
offentlige institutioner i EU inden for 
områderne offentlig administration, kultur, 
uddannelse, forskning og sundhed. En 
sådan basisinfrastruktur vil understøtte 
offentlig service af europæisk værdi ved at 
tilbyde kontrolleret tjenestekvalitet og 
sikker adgang. Den vil derfor tilvejebringe 
sammenhængende digital offentlig service 
til fordel for borgere, virksomheder og 
administrationer. Den vil give mulighed for 
aggregering af efterspørgslen efter 
konnektivitet, hvorved den kritiske masse 
nås og omkostningerne reduceres.

Or. en
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Ændringsforslag 267
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infrastrukturen bliver baseret på det 
eksisterende internetskelet, og der vil om 
nødvendigt blive etableret nye net. 
Tilslutning skal ske direkte eller via 
regionalt eller nationalt administreret 
infrastruktur. Der vil navnlig kunne 
tilbydes konnektivitet for andre 
transeuropæiske tjenester som fx dem, der 
er nævnt i dette bilag. Denne infrastruktur 
vil blive fuldt integreret i internettet som en 
central forudsætning for transeuropæisk 
offentlig tjeneste og vil fremme indførelse 
af nylige standarder (fx internetprotokoller 
såsom IPv6). Det kan overvejes at benytte 
dedikeret underliggende infrastruktur til 
tilslutning af offentlige administrationer, 
hvis det er nødvendigt af 
sikkerhedsårsager.

Infrastrukturen bliver baseret på det 
eksisterende internetskelet, og der vil om 
nødvendigt blive etableret nye net. 
Tilslutning skal ske direkte eller via lokalt, 
regionalt eller nationalt administreret 
infrastruktur. Der vil navnlig kunne 
tilbydes konnektivitet for andre 
transeuropæiske tjenester som fx dem, der 
er nævnt i dette bilag. Denne infrastruktur 
vil blive fuldt integreret i internettet som en 
central forudsætning for transeuropæisk 
offentlig tjeneste og vil fremme indførelse 
af nylige standarder (fx internetprotokoller 
såsom IPv6). Det kan overvejes at benytte 
dedikeret underliggende infrastruktur til 
tilslutning af offentlige administrationer, 
hvis det er nødvendigt af 
sikkerhedsårsager.

Or. ro

Ændringsforslag 268
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En interoperabel "cloud computing"-
tjeneste vil give basisinfrastrukturen den 
funktionalitet, som kan danne grundlag for, 
at der tilbydes clouds til transeuropæiske 
offentlige tjenester. Heri indgår 
transeuropæiske netlignende tjenester 
såsom videomøde, virtuel lagring og støtte 

En interoperabel "cloud computing"-
tjeneste vil give basisinfrastrukturen den 
funktionalitet, som kan danne grundlag for, 
at der tilbydes clouds til transeuropæiske 
offentlige tjenester. Heri indgår 
transeuropæiske netlignende tjenester 
såsom videomøde, virtuel lagring, virtuel 
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til beregningstunge applikationer, også 
dem, som har relation til andre projekter af 
fælles interesse.

computing og støtte til beregningstunge 
applikationer, også dem, som har relation 
til andre projekter af fælles interesse.

Or. en

Ændringsforslag 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 - punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk platform for adgang til 
undervisningsressourcer
Formålet er at undersøge fordelene ved 
ikt på uddannelsesområdet gennem 
adgang til undervisningsmateriale over 
hele Europa. Omkostningseffektiv adgang 
til og forbedret kvalitet af 
undervisningsmateriale gennem 
peerevaluering ville styrke den 
europæiske samhørighed, idet det ville 
give mulighed for kontakter, samarbejde 
og debatter blandt elever og i den 
akademiske verden. Det ville danne 
grundlag for samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner og derved lette 
gennemførelsen af andre EU-programmer 
såsom "Erasmus for alle" og den centrale 
tjenesteplatform. Den centrale tjeneste 
ville blive en elektronisk flersproget 
platform, hvor uddannelsesinstitutioner 
og enkeltpersoner ville kunne udveksle 
undervisningsmateriale inden for 
rammerne af en åben licens. Platformen 
ville indeholde tekstbøger, artikler og 
videoer og give brugerne mulighed for 
bidrag, samarbejde og drøftelser. Det vil 
lette fjernundervisning og samarbejdet 
mellem aktører inden for 
uddannelsessystemet, herunder gennem e-
læringsapplikationer. Den ville også 
fungere som platform for at søge i og få 
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adgang til offentlige biblioteksressourcer. 
Platformen kræver udvikling, drift og 
administration af distribueret 
databehandling, datalagre og software. 
Generiske tjenester a) indholdsdepoter til 
uddannelsesinstitutioner og 
brugergenereret indhold b) faciliteter, der 
muliggør interaktivitet, samarbejde om 
redigering af tekster, kommunikation 
(herunder videokonferencer) mellem 
godkendte brugere c) interoperabilitet 
mellem bibliotekers søgeredskaber.

Or. en

Begrundelse

I juni 2012 opfordrede UNESCO's verdenserklæring om åbne undervisningsressourcer 
regeringerne til at udarbejde politikker, der skulle støtte adgangen til uddannelsesressourcer. 
I den anledning lancerede Harvard og MiT edX-projektet - en teknologiplatform for åbne 
ressourcer til levering af kurser over internettet, mens Kina allerede havde udviklet sin 
platform (www.core.org.cn). Investering i uddannelse over internettet vil give EU mulighed 
for at øge sin konkurrenceevne på verdensplan og sin attraktivitet på det akademiske område.

Ændringsforslag 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interoperabel elektronisk identifikation og 
autentificering overalt i Europa. Der skal 
oprettes et sæt indbyrdes forbundne sikrede 
autentificeringsservere og -protokoller, 
som kan sørge for interoperabilitet mellem 
de mange forskellige autentificerings-, 
identificerings- og autoriseringssystemer, 
der findes i Europa. Denne platform vil 
sætte borgere og virksomheder i stand til at 
få adgang til online-tjenester, når de har 
behov for det fx for at studere, arbejde, 
rejse, få sundhedspleje eller gøre 
forretninger i udlandet. Den skal udgøre 
kernelaget i alle de digitale tjenester, der 

Interoperabel elektronisk identifikation og 
autentificering overalt i Europa. Der skal 
oprettes et sæt indbyrdes forbundne sikrede 
autentificeringsservere og -protokoller, 
som kan sørge for interoperabilitet mellem 
de mange forskellige autentificerings-, 
identificerings- og autoriseringssystemer, 
der findes i Europa. Denne platform vil 
sætte borgere og virksomheder i stand til at 
få adgang til online-tjenester, når de har 
behov for det fx for at studere, arbejde, 
rejse, få sundhedspleje eller gøre 
forretninger i udlandet. Denne portabilitet 
af personoplysninger skal ledsages af en 
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har behov for elektronisk identifikation og 
autentificering, fx elektroniske offentlige 
indkøb, online sundhedstjenester, 
standardiseret aflæggelse af beretning for 
virksomheder, elektronisk udveksling af 
retlige oplysninger, transeuropæisk online-
registrering af virksomheder, e-
forvaltningstjenester til erhvervslivet, 
herunder kommunikation mellem 
virksomhedsregistre i forbindelse med 
fusioner på tværs af grænserne og 
udenlandske filialer. Denne platform kan 
muligvis også udnytte ressourcer og 
værktøjer fra den flersprogede 
kerneplatform.

effektiv beskyttelse af sådanne data. 
Platformen skal udgøre kernelaget i alle de 
digitale tjenester, der har behov for 
elektronisk identifikation og 
autentificering, fx elektroniske offentlige 
indkøb, online sundhedstjenester, 
standardiseret aflæggelse af beretning for 
virksomheder, elektronisk udveksling af 
retlige oplysninger, transeuropæisk online-
registrering af virksomheder, e-
forvaltningstjenester til erhvervslivet, 
herunder kommunikation mellem 
virksomhedsregistre i forbindelse med 
fusioner på tværs af grænserne og 
udenlandske filialer. Denne platform kan 
muligvis også udnytte ressourcer og 
værktøjer fra den flersprogede 
kerneplatform.

Or. fr

Ændringsforslag 271
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal oprettes et sæt indbyrdes 
forbundne sikrede autentificeringsservere 
og -protokoller, som kan sørge for 
interoperabilitet mellem de mange 
forskellige autentificerings-, 
identificerings- og autoriseringssystemer, 
der findes i Europa. Denne platform vil 
sætte borgere og virksomheder i stand til at 
få adgang til online-tjenester, når de har 
behov for det fx for at studere, arbejde, 
rejse, få sundhedspleje eller gøre 
forretninger i udlandet. Den skal udgøre 
kernelaget i alle de digitale tjenester, der 
har behov for elektronisk identifikation og 
autentificering, fx elektroniske offentlige 
indkøb, online sundhedstjenester, 
standardiseret aflæggelse af beretning for 

Der skal oprettes et sæt indbyrdes 
forbundne sikrede autentificeringsservere 
og -protokoller, som kan sørge for 
interoperabilitet mellem de mange 
forskellige autentificerings-, 
identificerings- og autoriseringssystemer, 
der findes i Europa. Denne platform vil 
sætte borgere og virksomheder i stand til at 
få adgang til online-tjenester, når de har 
behov for det fx for at studere, arbejde, 
rejse, få sundhedspleje eller gøre 
forretninger i udlandet. Den skal udgøre 
kernelaget i alle de digitale tjenester, der 
har behov for elektronisk identifikation og 
autentificering, fx elektroniske offentlige 
indkøb, online sundhedstjenester, 
standardiseret aflæggelse af beretning for 
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virksomheder, elektronisk udveksling af 
retlige oplysninger, transeuropæisk online-
registrering af virksomheder, e-
forvaltningstjenester til erhvervslivet, 
herunder kommunikation mellem 
virksomhedsregistre i forbindelse med 
fusioner på tværs af grænserne og 
udenlandske filialer. Denne platform kan 
muligvis også udnytte ressourcer og 
værktøjer fra den flersprogede 
kerneplatform.

virksomheder, elektronisk udveksling af 
retlige oplysninger, transeuropæisk online-
registrering af virksomheder, e-
forvaltningstjenester til enkeltpersoner og 
erhvervslivet, herunder kommunikation 
mellem virksomhedsregistre i forbindelse 
med fusioner på tværs af grænserne og 
udenlandske filialer. Denne platform kan 
muligvis også udnytte ressourcer og 
værktøjer fra den flersprogede 
kerneplatform.

Or. ro

Ændringsforslag 272
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 9 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Interoperable grænseoverskridende 
elektroniske faktureringstjenester: Disse 
tjenester bidrager til gennemførelsen af 
det indre marked og medfører store 
fordele som f.eks. kortere 
betalingsperioder, færre fejl, forbedret 
momsinddrivelse, færre trykke- og 
forsendelsesomkostninger og "business 
integrated processing". Interoperabilitet i 
e-faktureringsløsninger giver 
handelsparterne mulighed for i praksis at 
udveksle e-faturaer på tværs af mange 
forskellige teknologier og organisatoriske 
grænser på grundlag af fælles lovmæssige 
krav, forretningsprocedurer og tekniske 
standarder. På grund af den tætte 
forbindelse mellem fakturaer og 
betalinger er det vigtigt at inddrage e-
fakturering i et integreret elektronisk 
betalingsmarked i bredere forstand.

Or. ro
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Ændringsforslag 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 9 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Udbredelse af infrastruktur til 
offentlig transport, der giver mulighed for 
at anvende sikre og interoperable mobile 
nærhedstjenester: Udbredelsen af 
infrastruktur til offentlig transport, der 
giver mulighed for at anvende sikre og 
interoperable mobile nærhedstjenester, vil 
give borgere, virksomheder og 
organisationer adgang til mange 
forskellige innovative tjenester inden for 
mobilitet over hele Unionen.
Disse infrastrukturer, herunder 
valideringssystemer, vil åbne muligheder 
for, at aktører inden for 
telekommunikation, detailhandel, 
transport og offentlige sektorer kan 
udvikle paneuropæiske tjenester som 
billetudstedelse og betaling, der letter EU-
borgernes og virksomhedernes mobilitet. 
De vil øge synergien mellem forskellige 
infrastrukturer, særlig inden for offentlig 
transport og telekommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 9 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Platform til onlinetvistbilæggelse: 
Denne tjeneste vil give en platform for 
udenretslig løsning af kontraktlige tvister 
mellem forbrugere og erhvervsdrivende. 
Det vil sætte dem i stand til at indbringe 
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en tvist online på deres sprog og blive 
henvist til en national alternativ 
tvistbilæggelsesenhed, der vil have 
kompetence til at behandle og løse tvisten 
på en gennemsigtig, effektiv og upartisk 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 275
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udviklingen af den centrale 
tjenesteplatform skal bygge videre på den 
eksisterende Europeana-portal. Platformen, 
som kræver udvikling, drift og 
administration af distribueret 
databehandling, datalagre og software, skal 
etablere ét enkelt kontaktpunkt for adgang 
til den europæiske kulturarv på 
objektniveau, et sæt 
interfacespecifikationer for udveksling af 
data med infrastrukturen (datasøgning, 
download af data), støtte til tilpasning af 
metadata og optagelse af nyt indhold samt 
oplysninger om betingelserne for videre 
anvendelse af det indhold, der er adgang til 
via infrastrukturen.

Udviklingen af den centrale 
tjenesteplatform skal bygge videre på den 
eksisterende Europeana-portal. Platformen, 
som kræver udvikling, drift og 
administration af distribueret 
databehandling, datalagre og software, skal 
etablere ét enkelt kontaktpunkt for adgang 
til den europæiske kulturarv på 
objektniveau, et sæt 
interfacespecifikationer for udveksling af 
data med infrastrukturen (datasøgning, 
download og kombination af data), støtte 
til adgang til, omdannelse og tilpasning af
metadata og indhold i forskellige åbne 
digitale formater og optagelse af nyt 
indhold samt oplysninger om betingelserne 
for videre anvendelse af det indhold, der er 
adgang til via infrastrukturen.

Or. en

Ændringsforslag 276
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 13 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kompetencecentre om digitalisering og 
bevarelse af kulturarven i digital form

e) kompetencecentre om digitalisering og 
bevarelse af kulturarven i digital form, 
f.eks. ved hjælp af sammenkobling via et 
transeuropæisk net af lokale, regionale og 
nationale biblioteker og inden for 
rammerne heraf

Or. ro

Ændringsforslag 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne digitaltjenesteinfrastruktur vil give 
adgang til offentligt tilgængelig 
information, der befinder sig i den 
offentlige sektor i EU, med henblik på 
fornyet anvendelse.

Denne digitaltjenesteinfrastruktur vil give 
adgang til offentligt tilgængelig 
information, der befinder sig i den 
offentlige sektor i EU, med henblik på 
fornyet anvendelse, i overensstemmelse 
med reglerne om privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 278
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteter til distribueret databehandling, 
datalagring og software vil: stille ét enkelt 
kontaktpunkt til rådighed til flersprogede 
(alle officielle EU-sprog) datasæt, som 
offentlige organer i EU på europæisk, 
nationalt, regionalt og lokalt niveau ligger 

Faciliteter til distribueret databehandling, 
datalagring og software vil: stille ét enkelt 
kontaktpunkt til rådighed til flersprogede 
(alle officielle EU-sprog) datasæt, som 
offentlige organer i EU på europæisk, 
nationalt, regionalt og lokalt niveau ligger 
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inde med; tilbyde værktøjer til søgning i og 
visning af datasættene; give garanti for, at 
de tilgængelige datasæt er omfattet af 
tilladelse til offentliggørelse og 
distribution, herunder et revisionsspor for 
dataenes oprindelse; stille et sæt 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
(API'er) til rådighed til udvikling af 
tredjepartsapplikationer, således at 
softwareklienter kan interagere med 
infrastrukturen (søgning, indhentning af 
statistikker, downloading af data osv.). Der 
vil ligeledes blive mulighed for at indsamle 
og offentliggøre statistikker om portalens 
brug, rådigheden over data og 
applikationer samt den måde, de bruges på.

inde med; tilbyde værktøjer til søgning i og 
visning af datasættene; give garanti for, at 
de tilgængelige datasæt er korrekt 
anonymiseret, omfattet af tilladelse til og 
prissat med henblik på offentliggørelse og 
distribution, herunder et revisionsspor for 
dataenes oprindelse; stille et sæt 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
(API'er) til rådighed til udvikling af 
tredjepartsapplikationer, således at 
softwareklienter kan interagere med 
infrastrukturen (søgning, indhentning af 
statistikker, downloading af data osv.). Der 
vil ligeledes blive mulighed for at indsamle 
og offentliggøre statistikker om portalens 
brug, rådigheden over data og 
applikationer samt den måde, de bruges på.

Or. en

Ændringsforslag 279
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 16 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) interoperable datasæt, herunder 
afklaring af juridiske og licensmæssige 
spørgsmål, med henblik på bedre 
videreanvendelse

b) interoperable datasæt og disses 
standardisering, herunder afklaring af 
juridiske og licensmæssige spørgsmål, med 
henblik på bedre videreanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 280
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Platformen skal muliggøre etablering, Platformen skal muliggøre etablering, 
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vedligehold og tilrådighedsstillelse af store 
samlinger af levende sprogdata og 
genanvendelige sprogteknologiske 
værktøjer. Den skal dække alle EU-
sprogene og være i overensstemmelse med 
de relevante standarder og fastlagte 
tjenstlige og lovmæssige krav. Platformen 
vil tillade bidragyderne at tilføje, 
konservere og raffinere sprogdata og 
værktøjer på fleksibel måde og sikre 
organisationer, der tilbyder eller udvikler 
sprogafhængige tjenester, let, lige og sikker 
adgang til sådanne ressourcer og 
omdefinering af deres formål. Platformen 
vil også støtte samarbejde med lignende 
initiativer og datacentre - såvel 
eksisterende som nye - i og uden for EU.

vedligehold og tilrådighedsstillelse af store 
samlinger af levende sprogdata i skriftlig 
og mundtlig form og genanvendelige 
sprogteknologiske værktøjer. Den skal 
dække alle EU-sprogene og være i 
overensstemmelse med de relevante 
standarder og fastlagte tjenstlige og 
lovmæssige krav. Platformen vil tillade 
bidragyderne at tilføje, konservere og 
raffinere sprogdata og værktøjer på 
fleksibel måde og sikre organisationer, der 
tilbyder eller udvikler sprogafhængige 
tjenester, let, lige og sikker adgang til 
sådanne ressourcer og omdefinering af 
deres formål. Platformen vil også støtte 
samarbejde med lignende initiativer og 
datacentre – såvel eksisterende som nye – i 
og uden for EU.

Or. en

Ændringsforslag 281
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal udbydes integrerede og 
interoperable tjenester på EU-plan, som 
bygger på deling af kendskab, ressourcer, 
værktøjer og praksis og tager sigte på at 
give børnene og deres forældre, pædagoger 
og lærere medansvar for den bedste brug af 
internettet.

Der skal udbydes integrerede og 
interoperable tjenester på EU-plan, som 
bygger på deling af kendskab, ressourcer, 
værktøjer og praksis og tager sigte på at 
give børnene og deres forældre, pædagoger 
og lærere medansvar for den bedste brug af 
internettet. ENISA bør høres om alle 
aktiviteter, der er relevante for dets 
operationer.

Or. en

Ændringsforslag 282
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal udbydes integrerede og 
interoperable tjenester på EU-plan, som 
bygger på deling af kendskab, ressourcer,
værktøjer og praksis og tager sigte på at 
give børnene og deres forældre, pædagoger 
og lærere medansvar for den bedste brug af 
internettet.

Der skal udbydes integrerede og 
interoperable tjenester på EU-plan, som 
bygger på kollektivt kendskab, kollektive 
ressourcer og værktøjer samt kollektiv 
praksis og tager sigte på at give børnene og 
deres forældre, pædagoger og lærere 
medansvar for den bedste brug af 
internettet.

Or. en

Ændringsforslag 283
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Central tjenesteplatform: udgår
Den centrale tjenesteplatform skal 
muliggøre anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC) samt 
backoffice-håndtering af indberetninger 
om indhold, der vedrører seksuelt 
misbrug, herunder forbindelsen til det 
politiske niveau, bl.a. også internationale 
organisationer såsom Interpol, og i de 
relevante tilfælde håndteringen af 
fjernelse af dette indhold fra de 
pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

Or. en
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Ændringsforslag 284
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generiske tjenester: udgår
a) helplines for børn, forældre og 
pædagoger om, hvordan børn bedst kan 
benytte internettet og samtidig undgå at 
blive udsat for ulovligt og skadeligt
indhold og adfærd, og dertil hørende 
understøttende backoffice-infrastruktur
b) hotlines til indberetning af ulovligt 
indhold med seksuelt misbrug af børn på 
internettet
c) værktøjer til sikring af adgangen til 
indhold og tjenester, der er aldersmæssigt 
passende
d) software, som gør det let og hurtigt at 
indberette ulovligt indhold og fjerne det 
samt indberette grooming og mobning
e) softwaresystemer, der giver mulighed 
for bedre lokalisering af (endnu ikke 
indberettet) indhold med seksuelt misbrug
af børn på internettet, samt teknologi, der 
kan understøtte politiets undersøgelser, 
især ved at finde frem til de forulempede 
børn, gerningsmændene og handel med 
sådant indhold.

Or. en

Ændringsforslag 285
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 22 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) helplines for børn, forældre og 
pædagoger om, hvordan børn bedst kan 
benytte internettet og samtidig undgå at 
blive udsat for ulovligt og skadeligt 
indhold og adfærd, og dertil hørende 
understøttende backoffice-infrastruktur

udgår

Or. en

Ændringsforslag 286
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 22 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hotlines til indberetning af ulovligt 
indhold med seksuelt misbrug af børn på 
internettet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 287
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 22 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) værktøjer til sikring af adgangen til 
indhold og tjenester, der er aldersmæssigt 
passende

udgår

Or. en

Ændringsforslag 288
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 22 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) software, som gør det let og hurtigt at 
indberette ulovligt indhold og fjerne det 
samt indberette grooming og mobning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 289
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 22 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) softwaresystemer, der giver mulighed 
for bedre lokalisering af (endnu ikke 
indberettet) indhold med seksuelt misbrug 
af børn på internettet, samt teknologi, der 
kan understøtte politiets undersøgelser, 
især ved at finde frem til de forulempede 
børn, gerningsmændene og handel med 
sådant indhold.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 290
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den centrale tjenesteplatform kommer til at 
bestå af et net af nationale/statslige it-
beredskabsenheder (CERT), som bygger på 
et minimumssæt af basiskapaciteter. Nettet 
skal danne rygraden i det europæiske 

Den centrale tjenesteplatform kommer til at 
bestå af et net af nationale/statslige it-
beredskabsenheder (CERT) og ENISA, 
som bygger på et minimumssæt af 
basiskapaciteter. Nettet skal danne 



PE494.476v01-00 138/138 AM\909449DA.doc

DA

informationsudvekslings- og 
varslingssystem (EISAS) for EU-borgere 
og SMV'er.

rygraden i det europæiske 
informationsudvekslings- og 
varslingssystem (EISAS) for EU-borgere 
og SMV'er i samarbejde med ENISA.

Or. en

Ændringsforslag 291
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 – afsnit 3 – punkt 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommunikationsinfrastruktur, som typisk 
udlægges af forsyningsselskaber i 
partnerskab med teleoperatører, og den 
nødvendige it-hardware, som skal 
indbygges i energikomponenter (fx 
transformerstationer). Den omfatter også 
de kernetjenester, der muliggør 
overvågning af anlæg, kontrol til brug ved 
effektstyring, automatisering og 
dataforvaltning samt kommunikation 
mellem de forskellige aktører 
(tjenesteudbydere, netoperatører og andre 
forsyningsselskaber, forbrugere, m.fl.).

Kommunikationsinfrastruktur, som typisk 
udlægges af forsyningsselskaber i 
partnerskab med teleoperatører, og den 
nødvendige it-hardware, som skal 
indbygges i energikomponenter (fx 
transformerstationer). Anvendelsen af 
bredbåndsnet skal ske parallelt med 
gennemførelsen af intelligente 
energitjenester, således at omkostninger 
og systemændringer er 
omkostningsorienterede og effektive. Den 
omfatter også de kernetjenester, der 
muliggør overvågning af anlæg, kontrol til 
brug ved effektstyring, automatisering og 
dataforvaltning samt kommunikation 
mellem de forskellige aktører 
(tjenesteudbydere, netoperatører og andre 
forsyningsselskaber, forbrugere, m.fl.).

Or. en


