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Ändringsförslag 37
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 172,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 170, 171.1, 172 och 174,

Or. fr

Ändringsförslag 38
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 39
Rachida Dati
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Snabb internetuppkoppling är en prioritet som bör gå hand i hand med en omfattande och 
säker internetuppkoppling för alla medborgare. Att allt fler får tillgång till digitala verktyg är 
ett nödvändigt steg  som bör åtföljas av strukturer och utbildning för ett ansvarsfullt digitalt 
beteende.

Ändringsförslag 40
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

betydelse för den ekonomiska tillväxten, 
konkurrenskraften, den sociala 
integrationen och den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 41
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) En europeisk marknad med nästan 
500 miljoner människor anslutna till
höghastighetsbredband skulle fungera 
som en spjutspets för utvecklingen av den 
inre marknaden och skapa en globalt sett 
unik kritisk massa av användare, där alla 
regioner exponeras för nya möjligheter 
och där varje användare ges ett mervärde 
och EU får en möjlighet att bli en 
världsledande kunskapsbaserad ekonomi. 
En snabb utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät är avgörande 
för utvecklingen av den europeiska 
produktiviteten och för framväxten av nya 
småföretag som kan bli ledande inom 
olika sektorer, t.ex. hälso- och sjukvård, 
tillverkning och tjänsteindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 42
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Utvecklingen av bredbandstrafik 
visar att efterfrågan på bandbredd är 
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fortsatt omättlig. Efterfrågan på mobil 
datatrafik ökar med 50 procent per år och 
drivs av tillämpningar och tjänster som 
kräver bandbredd, fler internetanvändare 
och mer innehåll på nätet, särskilt video.

Or. en

Ändringsförslag 43
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Den exponentiella ökningen av 
bredbandstrafik kommer att kräva 
ambitiösa strategier på unions- och 
medlemsstatsnivå, både för fast och 
mobilt bredband, om EU ska uppnå större 
tillväxt, konkurrenskraft och 
produktivitet.

Or. en

Ändringsförslag 44
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) Programmet för radiospektrumpolitik 
är en viktig åtgärd för att öka Europas 
möjligheter till mobilt bredband och det är 
därför mycket viktigt att medlemsstaterna 
snabbt genomför bestämmelserna i 
programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 1e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1e) Diskussionerna om hur och när 
700 Mhz-bandet (694–790 MHz) ska 
öppnas för mobilt bredband är avgörande 
om Europa ska undvika att slå i 
kapacitetstaket.

Or. en

Ändringsförslag 46
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 1f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1f) I Europaparlamentets resolution av 
den 11 maj 20111 hänvisas det till behovet 
av åtgärder för att harmonisera ytterligare 
spektrumband, såsom bandet 700 MHz.

-----------------------------

1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Ändringsförslag 47
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den 26 mars 2010 välkomnade 
Europeiska rådet kommissionens förslag 

(2) Den 26 mars 2010 välkomnade 
Europeiska rådet kommissionens förslag 
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att lansera Europa 2020-strategin. En av de 
tre prioriteringarna i Europa 2020 är smart 
tillväxt genom utvecklingen av en ekonomi 
baserad på kunskap och innovation. 
Investeringar i telekommunikationer, i 
synnerhet bredbandsnät och infrastrukturer 
för digitala tjänster, är en nödvändig 
förutsättning för smart men även hållbar 
och inkluderande ekonomisk tillväxt i EU.

att lansera Europa 2020-strategin. En av de 
tre prioriteringarna i Europa 2020 är smart 
tillväxt genom utvecklingen av en ekonomi 
baserad på kunskap och innovation. 
Investeringar i telekommunikationer, i 
synnerhet bredbandsnät och 
höghastighetsbredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster, är en 
nödvändig förutsättning för smart men 
även hållbar och inkluderande ekonomisk 
tillväxt i EU.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den 17 juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande.
Den digitala agendan syftar till att lägga 
upp en plan för hur man ska maximera 
informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 

(3) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet den digitala agendan för Europa och 
uppmanade alla institutioner att delta i dess 
fullständiga genomförande. Den digitala 
agendan syftar till att lägga upp en plan för 
hur man ska maximera informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Med 
tanke på den snabba teknikutvecklingen 
som leder till ännu snabbare 
internetanslutningar bör dock alla 
hushåll i EU i dag sträva efter 
internetanslutningar på över 100 Mbps 
eller anslutningar som ligger så nära 
100 Mbps som möjligt, för att skapa en 
stabil rättslig ram för att stimulera till 
investeringar i en öppen och 
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av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

Or. en

Ändringsförslag 49
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den 17 juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande.
Den digitala agendan syftar till att lägga 
upp en plan för hur man ska maximera 
informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 

(3) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet den digitala agendan för Europa och 
uppmanade alla institutioner att delta i dess 
fullständiga genomförande. Den digitala 
agendan syftar till att lägga upp en plan för 
hur man ska maximera informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 30 
Mbps och 50 % eller mer av de europeiska 
hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
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till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster. Utbyggnaden av 
internetinfrastruktur bör särskilt främjas i 
landsbygds- och glesbygdsområden som 
har uppkopplingar med låg hastighet eller 
inga uppkopplingar alls.

Or. en

Ändringsförslag 50
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den 17 juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande.
Den digitala agendan syftar till att lägga 
upp en plan för hur man ska maximera 
informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 

(3) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet den digitala agendan för Europa efter 
Europaparlamentets antagande av ”En ny 
digital agenda för Europa: 2015.eu”, och 
uppmanade alla institutioner att delta i dess 
fullständiga genomförande.  Den digitala 
agendan syftar till att lägga upp en plan för 
hur man ska maximera informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
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europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

30 Mbps via olika tekniker och 50 % eller 
mer av de europeiska hushållen ska 
abonnera på internetanslutningar över 100 
Mbps. Den digitala agendan har även som 
mål att skapa en stabil rättslig ram för att 
stimulera till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

Or. en

Ändringsförslag 51
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den 17 juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande.
Den digitala agendan syftar till att lägga 
upp en plan för hur man ska maximera 
informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 

(3) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet den digitala agendan för Europa och 
uppmanade alla institutioner att delta i dess 
fullständiga genomförande. Den digitala 
agendan syftar till att lägga upp en plan för 
hur man ska maximera informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
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tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster för att invånarna och 
företagen i EU fullt ut ska kunna dra 
nytta av bredbandsnät.

Or. en

Ändringsförslag 52
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den 17 juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande.
Den digitala agendan syftar till att lägga 
upp en plan för hur man ska maximera 
informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba

(3) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet den digitala agendan för Europa och 
uppmanade alla institutioner att delta i dess 
fullständiga genomförande. Den digitala 
agendan syftar till att lägga upp en plan för 
hur man ska maximera informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av öppna bredbandsnät och 
höghastighetsbredbandsnät där agendan 
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bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

ska försöka säkerställa att alla i Europa år 
2020 ska ha tillgång till internethastigheter 
över 30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
driftskompatibel marknad för 
onlineinnehåll och onlinetjänster, aktivt 
stödja digitaliseringen av Europas rika 
kulturarv och främja tillgången till och 
användning av internet för alla, särskilt 
genom stöd för digital kompetens och 
tillgänglighet.  Dessutom bör 
medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den 17 juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande.
Den digitala agendan syftar till att lägga 
upp en plan för hur man ska maximera 
informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 

(3) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet den digitala agendan för Europa och 
uppmanade alla institutioner att delta i dess 
fullständiga genomförande. Den digitala 
agendan syftar till att lägga upp en plan för 
hur man ska maximera informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
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utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen, säker och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens, utbildning och tillgänglighet.  
Dessutom bör medlemsstaterna genomföra 
nationella planer för höghastighetsinternet 
och i detta arbete använda offentlig 
finansiering för områden som inte fullt ut 
täcks in av privata investeringar i 
internetinfrastruktur, samt främja 
utbyggnaden och användningen av 
moderna tillgängliga onlinetjänster.

Or. fr

Motivering

Att allt fler får tillgång till digitala verktyg är ett nödvändigt steg, som bör åtföljas av 
strukturer och utbildning för ett ansvarsfullt digitalt beteende.

Ändringsförslag 54
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Utbyggnaden av fiber och 
ultrasnabba bredbandsanslutningar i 
Europa är fortfarande otillfredsställande, 
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medan andra ekonomier som Kina, Japan 
och Sydkorea däremot är världsledande 
och erbjuder avsevärt högre kapacitet och 
hastigheter på minst 1 Gbps. 
Investeringar i fiber, både i hemmen och i 
passiv infrastruktur i stamnätet, är mycket 
viktigt om Europa ska vara centrum för 
nya innovationer, kunskaper och tjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 55
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) För att säkerställa unionens 
konkurrenskraft och främja en växande 
och världsledande europeisk 
tjänsteekonomi, bör målen i den 
nuvarande digitala agendan uppnås 
senast 2015 i stället för 2020.

Or. en

Ändringsförslag 56
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) 2020-målen bör ses över och syfta till 
att Europa ska ha världens högsta 
bredbandshastighet genom att alla 
EU-medborgare senast 2020 har tillgång 
till 100 Mbps och hälften av hushållen 
har tillgång till 1 Gbits eller mer. 
Stödberättigade projekt som fastställs i 
denna förordning bör leverera hastigheter 
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på minst 100 Mbps till 
landsbygdsområden och 1 Gbps till 
stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet.

Or. en

Ändringsförslag 57
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Därför krävs offentligt stöd inom detta 
område, men detta stöd bör inte snedvrida 
konkurrensen.

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Därför krävs offentligt stöd inom detta 
område, med särskild uppmärksamhet på 
utbyggnaden och, i förekommande fall, 
framtida regionalt/lokalt offentligt 
utnyttjande av passiva infrastrukturer, där 
incitament för privata investeringar 
brukar vara svagare, och där största 
möjliga konkurrens bör säkerställas i 
resten av kommunikationskedjan, från 
aktiva infrastrukturer till e-tjänster.

Or. en

Motivering

Offentligt stöd till utbyggnad och i förekommande fall framtida offentligt utnyttjande av 
passiv telekominfrastruktur bör stå i proportion till bristen på incitament för många privata 
investeringar på detta område, för att minska riskerna för eventuella monopolistiska 
tendenser eller beteenden hos ett fåtal aktörer, grundat på kontrollen över väsentlig 
infrastruktur.
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Ändringsförslag 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Därför krävs offentligt stöd inom detta 
område, men detta stöd bör inte snedvrida 
konkurrensen.

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Därför krävs offentligt stöd till 
områden där det saknas kommersiella 
initiativ för att tillgodose nuvarande eller 
förväntad efterfrågan. Offentligt stöd bör 
inte snedvrida konkurrensen och inte 
heller stärka vissa marknadsaktörers 
dominerande ställning eller avskräcka 
privata investeringar.

Or. en

Motivering

Det bör understrykas att offentligt stöd endast bör beviljas när sådana förutsättningar råder 
att privata investeringar är uteslutna. Mot bakgrund av demografiska förändringar och 
ytterligare urbanisering bör offentligt stöd till investeringar också ta hänsyn till framtida 
efterfrågan.

Ändringsförslag 59
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Därför krävs offentligt stöd inom detta 
område, men detta stöd bör inte snedvrida 
konkurrensen.

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Offentligt stöd till investeringar i 
snabbare nät kan vara nödvändigt men 
bör riktas mot områden där det saknas 
incitament att investera. Därför krävs 
offentligt stöd inom detta område, men 
detta stöd bör inte snedvrida konkurrensen, 
tränga ut privata investeringar eller 
avskräcka från investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 60
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Därför krävs offentligt stöd inom detta 
område, men detta stöd bör inte snedvrida 
konkurrensen.

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Offentliga investeringar i snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät bör noga riktas 
mot områden med låg och hög 
befolkningstäthet där det saknas 
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kommersiella incitament för att investera. 
Det krävs offentligt stöd inom detta 
område, men detta stöd får inte snedvrida 
konkurrensen eller avskräcka från 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 61
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Därför krävs offentligt stöd inom detta 
område, men detta stöd bör inte snedvrida 
konkurrensen.

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn investeringar i digitalt 
baserad tillväxt slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät, särskilt i landsbygds- och 
glesbygdsområden. Därför krävs offentligt 
stöd inom detta område, men detta stöd bör 
inte snedvrida konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 62
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Ultrasnabbt bredband i 
stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet är avgörande om EU 
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ska kunna utnyttja de betydande 
fördelarna med ekonomisk tillväxt som 
kommer av en modern internetekonomi. 
Städer som kan erbjuda världsledande 
bredbandshastigheter kommer att dra till 
sig innovationer, investeringar, 
kompetens och företag till gagn för hela 
unionen. Privata investeringar bör fortsatt 
vara den främsta drivkraften medan 
offentliga investeringar, särskilt passiv 
infrastruktur med mycket långa 
avbetalningstider, kan stimulera 
utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät som erbjuder hastigheter på 
1 Gbps och med möjlighet att uppgradera 
till 10 Gbps eller mer, och där det inte 
finns några tydliga affärsmässiga
argument för att leverera sådana höga 
hastigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 63
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén En budget för Europa 
2020 föreslås inrättandet av en fond för ett 
sammanlänkat Europa i samband med den 
fleråriga budgetramen, för att skapa de 
medel som krävs för 
infrastrukturutbyggnaden inom områdena 
transport, energi och informations- och 
kommunikationsteknik. Synergier mellan 
dessa sektorer och med andra av EU:s 
investeringsprogram är viktiga eftersom 
liknande utmaningar uppstår som kräver 
lösningar som frigör tillväxt, motverkar 
fragmentering, stärker sammanhållningen, 

(5) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén En budget för Europa 
2020 föreslås inrättandet av en fond för ett 
sammanlänkat Europa i samband med den 
fleråriga budgetramen, för att skapa de 
medel som krävs för 
infrastrukturutbyggnaden inom områdena 
transport, energi och informations- och 
kommunikationsteknik. Synergier mellan 
dessa sektorer och med andra av EU:s 
investeringsprogram är viktiga eftersom 
liknande utmaningar uppstår som kräver 
lösningar som frigör tillväxt, motverkar 
fragmentering, stärker sammanhållningen, 
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främjar användningen av innovativa 
finansieringsinstrument och bemöter 
marknadsmisslyckanden, samt tar bort 
flaskhalsar som förhindrar fullbordandet av 
den inre marknaden.

främjar användningen av innovativa 
finansieringsinstrument och bemöter
marknadsmisslyckanden, samt tar bort 
flaskhalsar som förhindrar fullbordandet av 
den inre marknaden.

För att fullborda den digitala inre 
marknaden bör man säkerställa nära 
samarbete och samordning av den 
verksamhet som bedrivs inom ramen för 
fonden för ett sammanlänkat Europa med 
nationella och regionala 
bredbandsinsatser, tillsammans med 
utbyggnaden av transport- och 
energiinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 64
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén En budget för Europa 
2020 föreslås inrättandet av en fond för ett 
sammanlänkat Europa i samband med den 
fleråriga budgetramen, för att skapa de 
medel som krävs för 
infrastrukturutbyggnaden inom områdena 
transport, energi och informations- och 
kommunikationsteknik. Synergier mellan 
dessa sektorer och med andra av EU:s 
investeringsprogram är viktiga eftersom 
liknande utmaningar uppstår som kräver 
lösningar som frigör tillväxt, motverkar 
fragmentering, stärker sammanhållningen, 
främjar användningen av innovativa 
finansieringsinstrument och bemöter 
marknadsmisslyckanden, samt tar bort 
flaskhalsar som förhindrar fullbordandet av 

(5) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén En budget för Europa 
2020 föreslås inrättandet av en fond för ett 
sammanlänkat Europa i samband med den 
fleråriga budgetramen, för att skapa de 
medel som krävs för 
infrastrukturutbyggnaden inom områdena 
transport, energi och informations- och 
kommunikationsteknik. Synergier mellan 
dessa sektorer och med andra av EU:s 
investeringsprogram är viktiga eftersom 
liknande utmaningar uppstår som kräver 
lösningar som frigör tillväxt, motverkar 
fragmentering, stärker sammanhållningen, 
stöder omfattande tillgång till internet,
främjar användningen av innovativa 
finansieringsinstrument och bemöter 
marknadsmisslyckanden, samt tar bort 
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den inre marknaden. flaskhalsar som förhindrar fullbordandet av 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 65
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Eftersom offentliga organ kan få 
bidrag och innovativa 
finansieringsinstrument mer riktar sig till 
privata investerare bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt en balanserad 
fördelning av medlen. 

Or. fr

Ändringsförslag 66
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder inom området bredbandsnät 
kommer att göras i linje med 
EU:s relevanta politik, bestämmelser och 
riktlinjer. Detta innefattar reglerna och 
riktlinjerna för 
telekommunikationsmarknaderna och i 
synnerhet regelverket för elektronisk 
kommunikation som antogs 2009 och som 
ger en sammanhängande, tillförlitlig och
flexibel strategi för reglering av 
elektroniska kommunikationsnät och -
tjänster på rörliga marknader. Dessa regler 
genomförs av nationella 
tillsynsmyndigheter och organet för 

(7) Åtgärder inom området bredbandsnät 
kommer att göras i linje med 
EU:s relevanta politik, bestämmelser och 
riktlinjer. Detta innefattar reglerna och 
riktlinjerna för 
telekommunikationsmarknaderna och i 
synnerhet regelverket för elektronisk 
kommunikation som antogs 2009 och som 
ger en sammanhängande, tillförlitlig och 
flexibel strategi för reglering av 
elektroniska kommunikationsnät och -
tjänster på rörliga marknader. Dessa regler 
genomförs av nationella 
tillsynsmyndigheter och organet för 
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europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec – Body 
of European Regulators for Electronic 
Communications). Rekommendationen för 
nästa generations accessnät (NGA – Next 
Generation Access networks), som antogs 
2010, syftar till att främja utvecklingen av 
den inre marknaden genom att öka 
rättssäkerheten och gynna investeringar, 
konkurrens och nya idéer inom marknaden 
för bredbandstjänster, i synnerhet för 
övergången till nästa generations accessnät.

europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec – Body 
of European Regulators for Electronic 
Communications). Detta innefattar också i 
förekommande fall gemenskapens 
riktlinjer för tillämpning av reglerna för 
statligt stöd på snabb utbyggnad av 
bredbandsnät, som tillhandahåller 
vägledning om tillämpning av offentlig 
finansiering på bredbandsprojekt och 
fastställer strikta kriterier för tillämpning 
av statligt stöd och för anmälan av projekt 
som ska bedömas enligt riktlinjerna. 
Rekommendationen för nästa generations 
accessnät (NGA – Next Generation Access 
networks), som antogs 2010, syftar till att 
främja utvecklingen av den inre marknaden 
genom att öka rättssäkerheten och gynna 
investeringar, konkurrens och nya idéer 
inom marknaden för bredbandstjänster, i 
synnerhet för övergången till nästa 
generations accessnät.

Or. en

Ändringsförslag 67
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De finansiella resurserna på 
unionsnivå är knappa och fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör inriktas på de 
projekt av gemensamt intresse som ger 
högst EU-mervärde. I telekomsektorn bör 
finansiellt stöd främst gå till projekt som 
kommer att skapa efterfrågan på 
bredband, inbegripet byggandet av en 
europeisk infrastruktur för digitala 
tjänster, som i sin tur bör stimulera till 
investeringar i utbyggnaden av 
bredbandsnät.
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Or. en

Ändringsförslag 68
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramarna för ett system med öppna 
marknader med fungerande konkurrens är
EU:s åtgärder nödvändiga på de ställen där 
marknadsmisslyckanden måste övervinnas.
Genom att ge ekonomiskt stöd och 
ytterligare ekonomisk hävstångseffekt till 
infrastrukturprojekt kan EU bidra till 
upprättandet och utvecklingen av 
transeuropeiska nät inom 
telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser.

(9) Inom ramarna för ett system med öppna 
marknader med fungerande konkurrens 
kan EU:s åtgärder vara nödvändiga på de 
ställen där marknadsmisslyckanden måste 
övervinnas och där det inte finns några 
affärsmässiga argument för att leverera 
hastigheter på 100 Mbps i 
landsbygdsområden och minst 1 Gbps i 
stadsområden. Genom att ge ekonomiskt 
stöd och ytterligare ekonomisk 
hävstångseffekt till infrastrukturprojekt kan 
EU bidra till upprättandet och utvecklingen 
av transeuropeiska nät inom 
telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser.

Or. en

Ändringsförslag 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramarna för ett system med öppna 
marknader med fungerande konkurrens är 
EU:s åtgärder nödvändiga på de ställen där 
marknadsmisslyckanden måste övervinnas. 
Genom att ge ekonomiskt stöd och 
ytterligare ekonomisk hävstångseffekt till 

(9) Inom ramarna för ett system med öppna 
marknader med fungerande konkurrens är 
EU:s åtgärder nödvändiga på de ställen där 
nuvarande eller förväntade
marknadsmisslyckanden måste övervinnas. 
Genom att ge ekonomisk hävstångseffekt 
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infrastrukturprojekt kan EU bidra till 
upprättandet och utvecklingen av 
transeuropeiska nät inom 
telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser.

till infrastrukturprojekt kan EU bidra till 
upprättandet och utvecklingen av 
transeuropeiska nät inom 
telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inte bara fokusera på den rådande situationen i ett specifikt område utan att 
också beakta prognoser om framtida utveckling. Om till exempel efterfrågan i ett visst område 
kommer att minska till följd av ytterligare urbanisering kan offentligt stöd till investeringar 
vara olämpligt. På samma sätt kan efterfrågan komma att öka i ett stadsområde som i dag 
täcks tillräckligt, och därför kan investeringar behöva göras nu.

Ändringsförslag 70
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramarna för ett system med öppna 
marknader med fungerande konkurrens är 
EU:s åtgärder nödvändiga på de ställen där 
marknadsmisslyckanden måste övervinnas. 
Genom att ge ekonomiskt stöd och 
ytterligare ekonomisk hävstångseffekt till 
infrastrukturprojekt kan EU bidra till 
upprättandet och utvecklingen av 
transeuropeiska nät inom 
telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser.

(9) Inom ramarna för ett system med öppna 
marknader med fungerande konkurrens är 
EU:s åtgärder nödvändiga på de ställen där 
marknadsmisslyckanden måste övervinnas. 
Genom att ge ekonomiskt stöd, rättslig 
förutsägbarhet och ytterligare ekonomisk 
hävstångseffekt till infrastrukturprojekt kan 
EU bidra till upprättandet och utvecklingen 
av transeuropeiska nät inom 
telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser.

Or. en

Ändringsförslag 71
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Offentligt stöd till bredband bör 
endast gå till infrastruktur som är öppen 
för konkurrens. Endast nät som är öppna 
för konkurrens via föreskrivet tillträde för 
tredje part kan leverera 
konkurrenskraftiga tjänster och 
innovation för konsumenter och företag 
till rimliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 72
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Lokala och regionala myndigheter 
har en huvudroll att spela när det gäller 
att främja en väl underbyggd dialog med 
allmänheten och ta upp offentliga frågor 
som ligger nära medborgarna samt att 
underlätta samarbete mellan användare 
och producenter av IKT-innovationer 
inom olika myndigheter och 
förvaltningar.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) För att fullborda unionens digitala 
inre marknad är det mycket viktigt att se 
till att konsumenterna lätt kan få tillgång 
till och distribuera innehåll, tjänster och 
tillämpningar efter eget val via ett enda 
internetabonnemang. Parlamentet erinrar 
i detta sammanhang om Berecs slutsatser 
från maj 2012 att minst 20 procent av 
användarna av mobilt internet i EU har 
upplevt någon form av begränsning i 
fråga om tillgången till VoIP-tjänster. 
Konkurrensen förväntas disciplinera 
operatörerna, men framstegen har varit 
mycket långsamma och offentligt 
finansierade telekomnät som fastställs i 
denna förordning bör därför förbjudas att 
blockera lagliga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Genomförandet av fonden för ett 
sammanlänkat Europa får inte motverka 
sammanhållningspolitikens mål och de 
föreslagna åtgärderna får inte innebära 
att byråkratin och regelverken ökar, och 
ytterligare information och klargöranden 
om användningen av de nya finansiella 
instrumenten och deras hävstångseffekt 
bör tillhandahållas och deras effektivitet 
måste granskas.

Or. fr
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Ändringsförslag 75
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Betydande ekonomiska och sociala 
vinster, som investerare inte kan fånga upp 
eller omvandla till pengar, är kopplade till 
högre bredbandshastigheter. Snabbt och 
ultrasnabbt bredband är den avgörande 
infrastrukturen för utvecklingen och 
spridningen av digitala tjänster, som är 
beroende av de fysiska nätens 
tillgänglighet, hastighet, tillförlitlighet och 
elasticitet. Utbyggnaden och användningen 
av snabbare nät öppnar för innovativa 
tjänster som utnyttjar högre hastigheter. 
Det krävs åtgärder på EU-nivå för att 
maximera synergierna och samverkan 
mellan dessa båda komponenter i de 
digitala telekommunikationsnäten.

(10) Betydande ekonomiska och sociala 
vinster, som investerare inte kan fånga upp 
eller omvandla till pengar, är kopplade till 
högre bredbandshastigheter. Snabbt och 
ultrasnabbt bredband är den avgörande 
infrastrukturen för utvecklingen och 
spridningen av digitala tjänster, som är 
beroende av de fysiska nätens 
tillgänglighet, hastighet, tillförlitlighet och 
elasticitet. Utbyggnaden och användningen 
av snabbare nät öppnar för innovativa 
tjänster som utnyttjar högre hastigheter. 
Det krävs åtgärder på EU-nivå för att 
maximera synergierna och samverkan 
mellan dessa båda komponenter i de 
digitala telekommunikationsnäten och för 
att komplettera insatserna från andra 
unionsprogram och -initiativ såsom 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden, och samtidigt 
undvika dubbelarbete eller förbiseenden 
samt ökad byråkrati och administrativa 
bördor.

Or. en

Ändringsförslag 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Betydande ekonomiska och sociala 
vinster, som investerare inte kan fånga upp 
eller omvandla till pengar, är kopplade till 
högre bredbandshastigheter. Snabbt och 

(10) Betydande ekonomiska och sociala 
vinster, som investerare inte kan fånga upp 
eller omvandla till pengar, är kopplade till 
högre bredbandshastigheter. Snabbt och 
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ultrasnabbt bredband är den avgörande 
infrastrukturen för utvecklingen och 
spridningen av digitala tjänster, som är 
beroende av de fysiska nätens 
tillgänglighet, hastighet, tillförlitlighet och 
elasticitet. Utbyggnaden och användningen 
av snabbare nät öppnar för innovativa 
tjänster som utnyttjar högre hastigheter. 
Det krävs åtgärder på EU-nivå för att 
maximera synergierna och samverkan 
mellan dessa båda komponenter i de 
digitala telekommunikationsnäten.

ultrasnabbt bredband är den avgörande 
infrastrukturen för utvecklingen och 
spridningen av digitala tjänster, som är 
beroende av de fysiska nätens 
tillgänglighet, hastighet, tillförlitlighet och 
elasticitet. Utbyggnaden och användningen 
av snabbare nät öppnar för innovativa 
tjänster som utnyttjar högre hastigheter. 
Åtgärder på EU-nivå bör syfta till att 
maximera synergierna och samverkan 
mellan dessa båda komponenter i de 
digitala telekommunikationsnäten.

Or. en

Motivering

Det är oklart om EU-åtgärder är en förutsättning för att maximera synergierna men de bör 
helt klart syfta till att öka synergierna.

Ändringsförslag 77
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Utöver åtgärderna på 
bredbandsområdet är det ytterst viktigt att 
också främja en ökad efterfrågan, vilket 
är nyckeln till att underlätta och påskynda 
utbredningen av ultrasnabba 
bredbandsnät i hela unionen. Åtgärder 
för att stödja både tidigare användare av 
ultrasnabba tjänster och utvecklingen av 
innovativa och digitala tjänster på 
unionsnivå är avgörande för att nå målen 
i den digitala agendan.

Or. en

Motivering

Riskerna för ett marknadsmisslyckande i utbredningen av infrastruktur för 
höghastighetstrafik ligger på efterfrågesidan, eftersom kunder inte kan förutse nyttan med 
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framtida tjänster, som kommer att bli tillgängliga i morgon och endast när tillräckligt många 
kunder har anslutit sig till den nya infrastrukturen. Det är därför avgörande att stödja tidiga 
användare för att påskynda en ökad efterfrågan, vilket kommer att skapa en god cirkel och 
innovativa gränsöverskridande tjänster.

Ändringsförslag 78
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Utöver åtgärderna på 
bredbandsområdet är det ytterst viktigt att 
också främja en ökad efterfrågan, vilket 
är nyckeln till att underlätta och påskynda 
utbredningen av ultrasnabba
bredbandsnät i hela unionen. Åtgärder 
för att stödja både tidigare användare av 
ultrasnabba tjänster och utvecklingen av 
innovativa och digitala tjänster på 
unionsnivå är avgörande för att nå målen 
i den digitala agendan.

Or. en

Ändringsförslag 79
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Små och medelstora företag är en viktig faktor för tillväxten i EU. De bör vara centrala i 
EU:s strategi för digital tillväxt, och bör därför stå i centrum för initiativ och projekt för att 
säkerställa att de gynnas i första hand. 

Ändringsförslag 80
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Genom att skapa affärsmöjligheter 
kommer utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster att 
stimulera jobbskapandet inom EU.
Byggandet av bredbandsnät kommer även 
att ha en omedelbar effekt på 
sysselsättningen, i synnerhet inom bygg-
och anläggningssektorn.

(12) Ett av de främsta målen med
utbyggnaden av bredbandsnät bör vara att 
stimulera jobbskapandet inom EU.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
kompetensutveckling och sysselsättning 
inom telekomsektorn (liksom inom bygg-
och anläggningssektorn). Utbyggnaden av 
bredbandsnät ger investeringsmöjligheter 
och gör det samtidigt nödvändigt att 
utveckla teknisk kompetens för drift och 
underhåll av infrastrukturen.

Or. fr

Ändringsförslag 81
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Genom att skapa affärsmöjligheter 
kommer utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster att 
stimulera jobbskapandet inom EU. 

(12) Genom att skapa affärsmöjligheter 
kommer utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster att 
stimulera jobbskapandet inom EU. 
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Byggandet av bredbandsnät kommer även 
att ha en omedelbar effekt på 
sysselsättningen, i synnerhet inom bygg-
och anläggningssektorn.

Utbildning på det digitala området måste 
därför uppmuntras. Byggandet av 
bredbandsnät kommer även att ha en 
omedelbar effekt på sysselsättningen, i 
synnerhet inom bygg- och 
anläggningssektorn.

Or. fr

Motivering

Utbildning om digitala verktyg kommer att bli en nödvändig kompetens på arbetsmarknaden. 
Att digitala verktyg blir tillgängliga för allt fler bör åtföljas av mer digital utbildning för alla, 
så att de kan använda verktygen på ett kompetent och säkert sätt.

Ändringsförslag 82
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
höghastighetsbredbandsnät och digitala 
tjänster ökar behovet av europeiska 
tekniska standarder. Om EU ska spela en 
framträdande roll i telekomsektorn måste 
man satsa på forsknings- och 
utvecklingsprogram och ökad 
övervakning av 
standardiseringsförfarandena.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Höghastighetsinternet är viktigt för 
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genomförandet av ny teknikinfrastruktur, 
som är nödvändig för att EU ska bli 
ledande på det vetenskapliga, tekniska 
och industriella området, såsom 
datormoln, superdatorer och smarta 
datormiljöer.

Or. en

Ändringsförslag 84
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Senast 2015 bör alla europeiska 
forskningsinstitut och akademiska 
institutioner vara anslutna till ett 
ultrasnabbt Gbps-nät, och skapa ett 
intranät för det europeiska 
forskningsområdet som kommer att 
förbättra forskningsnätverk, gemensamt 
utnyttjande av e-infrastruktur och 
e-vetenskap.

Or. en

Ändringsförslag 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Kombinationen av nya möjligheter 
inom infrastruktur och nya, innovativa 
och kompatibla tjänster bör skapa en god 
cirkel genom att stimulera en ökad 
efterfrågan på höghastighetsbredband, 
som det skulle bli lönsammare att 
tillgodose.
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Or. fr

Ändringsförslag 86
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster kommer 
att bidra till EU:s mål att minska utsläppen 
av växthusgaser genom att skapa 
energieffektiva lösningar inom många 
delar av Europas ekonomi. Denna positiva 
effekt kommer att begränsas, men bara i 
viss mån, av det växande energi- och 
resursbehovet som huvudsakligen beror på 
byggandet av bredbandsnät och driften av 
infrastrukturer för digitala tjänster.

(13) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster kommer 
att bidra till EU:s mål att minska utsläppen 
av växthusgaser genom att skapa 
energieffektiva lösningar inom många 
delar av Europas ekonomi. Denna positiva 
effekt kommer att begränsas, men bara i 
viss mån, av det växande energi- och 
resursbehovet som huvudsakligen beror på 
byggandet av bredbandsnät och driften av 
infrastrukturer för digitala tjänster.
Samverkansvinsterna mellan utveckling, 
utbyggnad och underhåll av 
telekommunikations- och 
energiinfrastruktur kommer att vara 
avgörande för att uppfylla unionens 
energieffektivitetsmål. 

Or. en

Ändringsförslag 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster kommer 
att bidra till EU:s mål att minska utsläppen 
av växthusgaser genom att skapa 
energieffektiva lösningar inom många 
delar av Europas ekonomi. Denna positiva 

(13) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster kommer 
att bidra till EU:s mål att minska utsläppen 
av växthusgaser genom att skapa 
energieffektiva lösningar inom många 
delar av Europas ekonomi. Denna positiva 
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effekt kommer att begränsas, men bara i 
viss mån, av det växande energi- och 
resursbehovet som huvudsakligen beror på 
byggandet av bredbandsnät och driften av 
infrastrukturer för digitala tjänster.

effekt väger tyngre än det växande energi-
och resursbehovet som huvudsakligen 
beror på byggandet av bredbandsnät och 
driften av infrastrukturer för digitala 
tjänster.

Or. en

Motivering

Undersökningar har visat att webbaserade tjänster såsom datormoln har bättre 
energieffektivitet jämfört med enskilda it-anläggningar i företag. Nya tjänster såsom smart 
mätning kommer dessutom att ytterligare öka energieffektiviteten.

Ändringsförslag 88
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Interoperabiliteten hos bredbandsnäten 
och den digitala 
kommunikationsinfrastrukturen med 
koppling till energinäten möjliggör 
konvergerad kommunikation och 
därigenom utbyggnaden av 
energieffektiva, tillförlitliga och 
kostnadseffektiva digitala nät. Dessutom 
kommer konvergensen att sträcka sig 
längre än till anslutningsbarhet, för att göra 
det möjligt för tjänsteleverantörer inom 
energi- respektive telekomområdena att 
tillhandahålla energi- och telekomtjänster i 
ett paket.

(14) Det är i hög grad angeläget att 
främja interoperabiliteten hos 
bredbandsnäten och den digitala 
kommunikationsinfrastrukturen med 
koppling till energinäten som möjliggör en 
verklig konvergens i utbyggnaden av 
digitala nät på ett energieffektivt, 
tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.  
Dessutom bör konvergensen sträcka sig 
längre än till anslutningsbarhet, för att göra 
det möjligt för tjänsteleverantörer inom 
energi- respektive 
telekommunikationsområdena att 
tillhandahålla energi- och 
telekommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Man bör samla in statistiska 
uppgifter och data om offentliga arbeten, 
som skulle kunna utnyttjas helt eller 
delvis i samband med utvecklingen av 
nästa generations bredbandsnät, och 
förvalta en databas för övervakning av 
dessa offentliga arbeten och för 
upprättandet av ett europeiskt register 
över telekommunikationsnät, och om 
möjligt komplettera denna typ av 
uppgifter med uppgifter om energi- och 
transportnäten.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Utvecklingen, utbyggnaden och det 
långsiktiga tillhandahållandet av 
interoperabla gränsöverskridande e-
förvaltningstjänster förstärker den inre 
marknadens funktion. Dessutom får 
myndigheterna uppskattning för att de 
tillhandahåller offentliga onlinetjänster 
som bidrar till ökad effektivitet i den 
offentliga och privata sektorn.

(15) Utvecklingen, utbyggnaden och det 
långsiktiga tillhandahållandet av 
interoperabla gränsöverskridande e-
förvaltningstjänster förstärker den inre 
marknadens funktion. Dessutom får 
myndigheterna uppskattning för att de 
tillhandahåller offentliga onlinetjänster 
som bidrar till ökad effektivitet i den 
offentliga och privata sektorn. Offentligt 
stöd till vidareutveckling av e-tjänsterna 
kommer inte bara att stärka den inre 
marknaden, utan också stimulera e-
färdigheter och efterfrågan på nästa 
generations accessnät, och därmed i 
större utsträckning attrahera både 
offentliga och privata investeringar i 
infrastrukturprojekt i vissa områden.
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Or. en

Ändringsförslag 91
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Tillgången till snabb 
telekominfrastruktur är ineffektiv utan 
tillgång till högrelevant och högkvalitativt 
flerspråkigt digitalt innehåll och digitala 
tjänster som skulle erbjudas genom dem 
och utgöra ett attraktivt digitalt ekosystem 
för unionsmedborgare. Det är därför 
mycket viktigt att främja 
medlemsstaternas utveckling av 
e-förvaltning, e-demokrati, e-lärande och 
e-hälsovårdstjänster, vilket kommer att 
öka efterfrågan på bredband, behovet av 
e-färdigheter och utvecklingen av den 
digitala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 92
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) E-färdigheter och användningen av 
IKT i undervisningen är absolut 
avgörande för att unionen ska nå sina 
strategiska mål. Teknisk kompetens är 
inte bara ett mål utan också ett mycket 
viktigt verktyg för livslångt lärande, social 
sammanhållning och social utveckling 
och ekonomisk tillväxt.
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Or. en

Ändringsförslag 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Genom att utöka och bevara tillgången 
till Europas rika och mångfasetterade 
kulturella innehåll och data som innehas av 
organ inom den offentliga sektorn och 
öppna upp dem för återanvändning, med
full respekt för upphovsrätter och liknande 
rättigheter, främjas kreativiteten och det 
öppnas upp för nya idéer och 
entreprenörskap. Obehindrad tillgång till 
återanvändbara flerspråkiga resurser 
kommer att hjälpa till att överbrygga 
språkbarriärer, som annars kan undergräva 
den inre marknaden för onlinetjänster och 
begränsa tillgången till kunskap.

(18) Genom att utöka och bevara tillgången 
till Europas rika och mångfasetterade 
kulturella innehåll och data som innehas av 
organ inom den offentliga sektorn och 
öppna upp dem för återanvändning, med 
full respekt för upphovsrätter och liknande 
rättigheter, främjas kreativiteten och det 
öppnas upp för nya idéer och 
entreprenörskap. Obehindrad tillgång till 
återanvändbara flerspråkiga resurser 
kommer att hjälpa till att överbrygga 
språkbarriärer, som annars kan undergräva 
den inre marknaden för onlinetjänster och 
begränsa tillgången till kunskap. Att 
förbättra tillgången till elektroniska 
utbildningsresurser i hela Europa och 
samtidigt stimulera samarbete och 
partnerskap mellan läroanstalter, 
studenter och lärare skulle vara ett 
kostnadseffektivt sätt att förbättra 
utbildningens kvalitet och stärka den 
europeiska sammanhållningen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslaget i bilagan om att införa en europeisk 
plattform för utbildningsresurser.

Ändringsförslag 94
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Genom att utöka och bevara tillgången 
till Europas rika och mångfasetterade 
kulturella innehåll och data som innehas av 
organ inom den offentliga sektorn och 
öppna upp dem för återanvändning, med 
full respekt för upphovsrätter och liknande 
rättigheter, främjas kreativiteten och det 
öppnas upp för nya idéer och 
entreprenörskap. Obehindrad tillgång till 
återanvändbara flerspråkiga resurser 
kommer att hjälpa till att överbrygga 
språkbarriärer, som annars kan undergräva 
den inre marknaden för onlinetjänster och 
begränsa tillgången till kunskap.

(18) Genom att utöka och bevara tillgången 
till Europas rika och mångfasetterade 
kulturella innehåll och data som innehas av 
organ inom den offentliga sektorn och 
öppna upp dem för återanvändning, med 
full respekt för upphovsrätter och liknande 
rättigheter, främjas kreativiteten och det 
öppnas upp för nya idéer och 
entreprenörskap. I detta sammanhang bör 
det europeiska digitala biblioteket få 
starkt stöd, eftersom det är ett 
flaggskeppsinitiativ för bevarande av det 
europeiska kulturarvet och innovativ 
användning av kulturella digitala 
resurser. Obehindrad tillgång till 
återanvändbara flerspråkiga resurser 
kommer att hjälpa till att överbrygga 
språkbarriärer, som annars kan undergräva 
den inre marknaden för onlinetjänster och 
begränsa tillgången till kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Genom att utöka och bevara tillgången 
till Europas rika och mångfasetterade 
kulturella innehåll och data som innehas av 
organ inom den offentliga sektorn och 
öppna upp dem för återanvändning, med 
full respekt för upphovsrätter och liknande 
rättigheter, främjas kreativiteten och det 
öppnas upp för nya idéer och 
entreprenörskap. Obehindrad tillgång till 
återanvändbara flerspråkiga resurser 

(18) Genom att utöka och bevara tillgången 
till Europas rika och mångfasetterade 
kulturella innehåll och data som innehas av 
organ inom den offentliga sektorn och 
öppna upp dem för återanvändning, med 
full respekt för rätten till integritet och 
skyddet av personuppgifter samt 
upphovsrätter och liknande rättigheter, 
främjas kreativiteten och det öppnas upp 
för nya idéer och entreprenörskap. 
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kommer att hjälpa till att överbrygga 
språkbarriärer, som annars kan undergräva 
den inre marknaden för onlinetjänster och 
begränsa tillgången till kunskap.

Obehindrad tillgång till återanvändbara 
flerspråkiga resurser kommer att hjälpa till 
att överbrygga språkbarriärer, som annars 
kan undergräva den inre marknaden för 
onlinetjänster och begränsa tillgången till 
kunskap.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer en gemensam plattform för hela 
EU för att dela resurser, 
informationssystem och 
programvaruverktyg som främjar ett 
säkrare internet att bidra till att skapa en 
säkrare miljö för barn som är online. Den 
kommer att göra det möjligt för center att 
agera över hela Europa och hantera 
hundratusentals begäranden och 
varningar per år. Kritisk 
informationsinfrastruktur kommer att 
förbättra möjligheterna för beredskap, 
informationsdelning, samordning och 
respons inför och vid cybersäkerhetshot 
över hela Europa.

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer kritisk informationsinfrastruktur 
att förbättra möjligheterna för beredskap, 
informationsdelning, samordning och 
respons inför och vid cybersäkerhetshot 
över hela Europa.

Or. en

Ändringsförslag 97
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer en gemensam plattform för hela 
EU för att dela resurser, 
informationssystem och 
programvaruverktyg som främjar ett 
säkrare internet att bidra till att skapa en 
säkrare miljö för barn som är online. Den 
kommer att göra det möjligt för center att 
agera över hela Europa och hantera 
hundratusentals begäranden och varningar 
per år. Kritisk informationsinfrastruktur 
kommer att förbättra möjligheterna för 
beredskap, informationsdelning, 
samordning och respons inför och vid 
cybersäkerhetshot över hela Europa.

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer en gemensam plattform för hela 
EU för att dela resurser, 
informationssystem och 
programvaruverktyg som främjar ett 
säkrare internet att bidra till att skapa en 
säkrare miljö för barn som är online. Den 
kommer att göra det möjligt för center att 
agera över hela Europa och hantera 
hundratusentals begäranden och varningar 
per år. Kritisk informationsinfrastruktur 
kommer att förbättra möjligheterna för 
beredskap, informationsdelning, 
samordning och respons inför och vid 
cybersäkerhetshot över hela Europa. I detta 
avseende är den europeiska byrån för nät-
och informationssäkerhet (Enisa) 
oumbärlig för att skapa säkerhet och 
trygghet och tillit till den digitala inre 
marknaden. Enisa bör stärkas för att 
effektivt kunna stödja medlemsstaterna i 
utvecklingen av en konsekvent politik och 
kraftfull kompetens för ett säkrare och 
tryggare digitalt Europa.

Or. en

Ändringsförslag 98
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer en gemensam plattform för hela 
EU för att dela resurser, 
informationssystem och 
programvaruverktyg som främjar ett 
säkrare internet att bidra till att skapa en 
säkrare miljö för barn som är online. Den 
kommer att göra det möjligt för center att 

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer en gemensam plattform för hela 
EU för att dela resurser, 
informationssystem och 
programvaruverktyg som främjar ett 
säkrare internet att bidra till att skapa en 
säkrare miljö för alla och särskilt barn som 
är online. Den kommer att göra det möjligt 
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agera över hela Europa och hantera 
hundratusentals begäranden och varningar 
per år. Kritisk informationsinfrastruktur 
kommer att förbättra möjligheterna för 
beredskap, informationsdelning, 
samordning och respons inför och vid 
cybersäkerhetshot över hela Europa.

för center att agera över hela Europa och 
hantera hundratusentals begäranden och 
varningar per år. Kritisk 
informationsinfrastruktur kommer att 
förbättra möjligheterna för beredskap, 
informationsdelning, samordning och 
respons inför och vid cybersäkerhetshot 
över hela Europa. Program för utbildning 
och medvetenhet om internetsäkerhet bör 
uppmuntras.

Or. fr

Motivering

I och med allas tillgång till internet bör även utbildning i användningen av internet stärkas, 
så att det används på ett kompetent och säkert sätt.

Ändringsförslag 99
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer en gemensam plattform för hela 
EU för att dela resurser, 
informationssystem och 
programvaruverktyg som främjar ett 
säkrare internet att bidra till att skapa en 
säkrare miljö för barn som är online. Den 
kommer att göra det möjligt för center att 
agera över hela Europa och hantera 
hundratusentals begäranden och varningar 
per år. Kritisk informationsinfrastruktur 
kommer att förbättra möjligheterna för 
beredskap, informationsdelning, 
samordning och respons inför och vid 
cybersäkerhetshot över hela Europa.

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer en gemensam plattform för hela 
EU för att dela resurser, 
informationssystem och 
programvaruverktyg som främjar ett 
säkrare internet att bidra till att skapa en 
säkrare miljö för barn som är online. Den 
kommer att göra det möjligt för center att 
agera över hela Europa och hantera 
hundratusentals begäranden och varningar 
per år. Ett projekt för kritisk 
informationsinfrastruktur kommer att 
förbättra möjligheterna för beredskap, 
informationsdelning, samordning och 
respons inför och vid cybersäkerhetshot 
över hela Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Säkerhetskrav bör inrättas för att 
säkerställa största möjliga integritet och 
skydd av personuppgifter och för att 
förhindra all form av otillåten spårning 
av personlig information och profilering.

Or. en

Ändringsförslag 101
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det förväntas att innovativa 
applikationer av kommersiell natur som 
körs via infrastrukturer för digitala tjänster 
kommer att växa fram. Förundersökningar 
och tester för dessa kan 
samfinansieras som del av forsknings-
och innovationsprojekt i Horisont 2020-
programmet och spridningen av dem via 
sammanhållningspolitiken.

(20) Det förväntas att innovativa 
applikationer av kommersiell, social och 
utbildningsmässig natur som körs via 
infrastrukturer för digitala tjänster kommer 
att växa fram. Förundersökningar och 
tester för dessa kan samfinansieras som del 
av forsknings- och innovationsprojekt i 
Horisont 2020-programmet och 
spridningen av dem via 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Kriterierna för projekt av 
gemensamt intresse bör vara fastställda 
och ingående och säkerställa att 
lösningarna är teknikneutrala. 
Finansiella resurser bör tilldelas 
lösningar som grundar sig på öppna nät 
och erbjuder fri tillgång och inte 
begränsas av någon form av 
diskriminering. 

Or. pl

Ändringsförslag 103
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen vad gäller ändringar av 
bilagan till denna förordning. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Målet med denna 
delegering är att bemöta nya tekniska 
utvecklingar och marknadsutvecklingar, 
nya politiska prioriteringar eller 
möjligheter att utnyttja synergier mellan 
olika infrastrukturer, vilket innefattar dem 
inom områdena transport och energi. 
Delegeringens omfattning är begränsad till 
att ändra beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse, lägga till projekt av 
gemensamt intresse eller ta bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse, enligt på 

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen vad gäller ändringar av 
bilagan till denna förordning. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Målet med denna 
delegering är att bemöta nya tekniska 
utvecklingar och marknadsutvecklingar, 
nya politiska prioriteringar eller 
möjligheter att utnyttja synergier mellan 
olika infrastrukturer, vilket innefattar dem
inom områdena transport och energi. 
Delegeringens omfattning är begränsad till 
att ändra beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse, lägga till projekt av 
gemensamt intresse eller ta bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse, enligt på 
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förhand bestämda, tydliga och öppna 
kriterier.

förhand bestämda, tydliga och öppna 
kriterier. Sådana åtgärder får inte skapa 
osäkerhet angående rättsläget eller för 
investeringar på marknaden, genom att 
projekt på kort sikt ändras eller tas bort. 
Kommissionen bör informera 
Europaparlamentet på förhand om 
projekt av gemensamt intresse läggs till 
eller tas bort.

Or. en

Ändringsförslag 104
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen vad gäller ändringar av 
bilagan till denna förordning. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Målet med denna 
delegering är att bemöta nya tekniska 
utvecklingar och marknadsutvecklingar, 
nya politiska prioriteringar eller 
möjligheter att utnyttja synergier mellan 
olika infrastrukturer, vilket innefattar dem 
inom områdena transport och energi. 
Delegeringens omfattning är begränsad till 
att ändra beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse, lägga till projekt av 
gemensamt intresse eller ta bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse, enligt på 
förhand bestämda, tydliga och öppna 
kriterier.

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen vad gäller ändringar av 
bilagan till denna förordning. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Målet med denna 
delegering är att bemöta nya tekniska 
utvecklingar och marknadsutvecklingar, 
nya politiska prioriteringar eller 
möjligheter att utnyttja synergier mellan 
olika infrastrukturer, vilket innefattar dem 
inom områdena transport och energi. 
Delegeringens omfattning är begränsad till 
att ändra beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse, lägga till projekt av 
gemensamt intresse eller ta bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse, enligt på 
förhand bestämda, tydliga och öppna 
kriterier och därmed garantera säkerhet 
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angående rättsläget och för investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen vad gäller ändringar av 
bilagan till denna förordning. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Målet med denna 
delegering är att bemöta nya tekniska 
utvecklingar och marknadsutvecklingar, 
nya politiska prioriteringar eller 
möjligheter att utnyttja synergier mellan 
olika infrastrukturer, vilket innefattar dem 
inom områdena transport och energi. 
Delegeringens omfattning är begränsad till 
att ändra beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse, lägga till projekt av 
gemensamt intresse eller ta bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse, enligt på 
förhand bestämda, tydliga och öppna 
kriterier.

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen vad gäller ändringar av 
bilagan till denna förordning. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Målet med denna 
delegering är att bemöta nya tekniska 
utvecklingar och marknadsutvecklingar, 
nya politiska prioriteringar eller 
möjligheter att utnyttja synergier mellan 
olika infrastrukturer, vilket innefattar dem 
inom områdena transport och energi. 
Delegeringens omfattning är begränsad till 
att ändra beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse, lägga till projekt av 
gemensamt intresse eller ta bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse, enligt på 
förhand bestämda, tydliga och öppna 
kriterier, med beaktande av säkerhet för 
investeringar och marknadsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 106
Catherine Trautmann
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen vad gäller ändringar av 
bilagan till denna förordning. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Målet med denna 
delegering är att bemöta nya tekniska 
utvecklingar och marknadsutvecklingar, 
nya politiska prioriteringar eller 
möjligheter att utnyttja synergier mellan 
olika infrastrukturer, vilket innefattar dem 
inom områdena transport och energi. 
Delegeringens omfattning är begränsad till 
att ändra beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse, lägga till projekt av 
gemensamt intresse eller ta bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse, enligt på 
förhand bestämda, tydliga och öppna 
kriterier.

För att kunna ta hänsyn till utvecklingen 
inom området informations- och 
kommunikationsteknik bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
vad gäller ändringar av bilagan till denna 
förordning. Det är av särskilt stor vikt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, vilket 
innefattar samråd på expertnivå. Målet med 
denna delegering är att bemöta nya 
tekniska utvecklingar och 
marknadsutvecklingar, nya politiska 
prioriteringar eller möjligheter att utnyttja 
synergier mellan olika infrastrukturer, 
vilket innefattar områdena transport och 
energi. Delegeringens omfattning är 
begränsad till att ändra beskrivningen av 
projekt av gemensamt intresse, lägga till 
projekt av gemensamt intresse eller ta bort 
inaktuella projekt av gemensamt intresse, 
enligt på förhand bestämda, tydliga och 
öppna kriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen ska, när den förbereder 
och tar fram delegerade akter, säkerställa 
ett samtidigt och korrekt överlämnande av 
rätt dokument i rätt tid till 
Europaparlamentet och rådet.

(22) Kommissionen ska, när den förbereder 
och tar fram delegerade akter, säkerställa 
ett samtidigt och korrekt överlämnande av 
rätt information i rätt tid till 
Europaparlamentet och rådet.
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Or. en

Ändringsförslag 108
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den här förordningen fastställs riktlinjer 
för att bestämma vilka transeuropeiska 
telekommunikationsnät som ska stödjas i 
enlighet med förordning XXX 
(förordningen om Fonden för ett 
sammanlänkat Europa) i deras utveckling, 
genomförande, utbyggnad, samverkan och 
interoperabilitet.

I den här förordningen fastställs riktlinjer 
för att bestämma vilka transeuropeiska 
telekommunikationsnät som ska stödjas i 
enlighet med förordning XXX 
(förordningen om Fonden för ett 
sammanlänkat Europa) i deras utveckling, 
genomförande, utbyggnad, samverkan och 
interoperabilitet.

Sådant stöd ska inriktas på åtgärder som 
behövs för att undvika 
marknadsmisslyckande och som 
överensstämmer med hithörande 
unionspolitik, reglering och riktlinjer, 
såsom gemenskapens riktlinjer för 
tillämpning av reglerna om statligt stöd 
för bredbandsnät.

Or. en

Motivering

Offentligt stöd ska ses som ett komplement till privata initiativ och ska alltså inte tränga ut 
privata investeringar, särskilt inte i fråga om utbyggnaden av ultrasnabbt bredbandsnät.

Ändringsförslag 109
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag och myndigheter 

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag och myndigheter 
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genom att främja de nationella 
telekommunikationsnätens samverkan och 
interoperabilitet, liksom tillgången till 
sådana nät,

genom att främja bredband, de lokala, 
regionala och nationella 
telekommunikationsnätens samverkan och 
interoperabilitet, liksom icke-
diskriminerande tillgång till sådana nät 
samt e-integration,

Or. ro

Ändringsförslag 110
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag och myndigheter 
genom att främja de nationella 
telekommunikationsnätens samverkan och 
interoperabilitet, liksom tillgången till 
sådana nät,

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag och myndigheter 
genom att främja de nationella 
telekommunikationsnätens samverkan och 
interoperabilitet, liksom fri och icke-
diskriminerande tillgång till sådana nät,

Or. en

Ändringsförslag 111
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag och myndigheter 
genom att främja de nationella 
telekommunikationsnätens samverkan och 
interoperabilitet, liksom tillgången till 
sådana nät,

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag och myndigheter 
genom att främja de nationella, regionala 
och lokala telekommunikationsnätens 
samverkan och interoperabilitet, liksom 
tillgången till sådana nät,

Or. en
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Ändringsförslag 112
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, i enlighet med principen om 
teknikneutralitet, och bland tillgänglig 
teknik använda den som är bäst lämpad 
att nå målen i den digitala agendan, vilket 
i sin tur ska underlätta utvecklingen och 
spridningen av transeuropeiska digitala 
tjänster samt den europeiska industrins 
konkurrenspotential,

Or. en

Ändringsförslag 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, vilket i sin tur ska underlätta
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

(3) stimulera till utveckling och spridning
av transeuropeiska digitala tjänster, 
samtidigt som principen om 
teknikneutralitet respekteras, vilket i sin 
tur också kommer att skapa efterfrågan 
på utbyggnad av snabba och ultrasnabba 
bredbandsnät över hela Europa,

Or. en

Motivering

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 
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technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Ändringsförslag 114
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster, särskilt i 
landsbygds- och glesbygdsområden, där 
privata investeringar inte är lönsamma,

Or. en

Ändringsförslag 115
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, i enlighet med principen om 
teknikneutralitet, vilket i sin tur ska 
underlätta utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 116
Teresa Riera Madurell
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, i enlighet med principen om 
teknikneutralitet, vilket i sin tur ska 
underlätta utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 117
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

(3) stimulera till utbyggnad av öppna, 
snabba och ultrasnabba bredbandsnät över 
hela Europa, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

Or. fr

Ändringsförslag 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) underlätta en hållbar utbyggnad av de 
transeuropeiska infrastrukturerna för 
digitala tjänster och säkerställa deras 
interoperabilitet och samordning på 
europeisk nivå, samt deras drift, underhåll 
och uppgraderingar,

(4) underlätta en hållbar utbyggnad av de 
transeuropeiska infrastrukturerna för 
digitala tjänster och säkerställa deras 
interoperabilitet och samordning på 
europeisk nivå, samt deras drift, underhåll 
och uppgraderingar, liksom utveckling av 
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synergier med andra energi- och 
transportinfrastrukturer för att minska de 
totala kostnaderna,

Or. fr

Ändringsförslag 119
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) underlätta en hållbar utbyggnad av de 
transeuropeiska infrastrukturerna för 
digitala tjänster och säkerställa deras 
interoperabilitet och samordning på 
europeisk nivå, samt deras drift, underhåll 
och uppgraderingar,

(4) säkerställa en hållbar utbyggnad av de
transeuropeiska infrastrukturerna för 
digitala tjänster och säkerställa deras 
interoperabilitet och samordning på 
europeisk nivå, samt deras drift, underhåll 
och uppgraderingar,

Or. en

Ändringsförslag 120
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) tillförsäkra EU-medborgarna, oavsett 
var de befinner sig på unionens 
territorium, lika möjligheter att få tillgång 
till transeuropeiska telekomnät till ett pris 
som motsvarar det genomsnittliga 
marknadspriset,

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att understryka att unionen ska sträva efter att minska skillnaderna mellan de 
olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, i 
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enlighet med artikel 174 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) bidra till att skapa högkvalificerade 
arbetstillfällen i samband med 
utformningen, utbyggnaden, driften och 
underhållet av näten samt utveckla 
digitala tjänster till gagn för det 
europeiska näringslivet,

Or. fr

Ändringsförslag 122
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) främja interoperabiliteten mellan 
olika europeiska infrastrukturer,

Or. en

Ändringsförslag 123
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 Artikel 4
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Or. en

Motivering

Artikel 3 och 4 bör byta plats, så att prioriteringarna kommer före definitionerna.

Ändringsförslag 124
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. telekommunikationsnät: bredbandsnät 
och infrastrukturer för digitala tjänster,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 125
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. bredbandsnät: fast eller trådlöst 
(inklusive satellit) accessnät med 
tillhörande infrastruktur och stamnät som 
klarar att leverera mycket snabba
hastigheter, 

2. bredbandsnät: fast eller trådlöst 
(inklusive satellit) accessnät med 
tillhörande infrastruktur som klarar att 
leverera ultrasnabba hastigheter, 

Or. en

Ändringsförslag 126
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. bredbandsnät: fast eller trådlöst 
(inklusive satellit) accessnät med 
tillhörande infrastruktur och stamnät som 
klarar att leverera mycket snabba 
hastigheter, infrastrukturer för digitala 
tjänster:

2. bredbandsnät: fast eller trådlöst 
(inklusive satellit) accessnät med 
tillhörande infrastruktur och stamnät som 
klarar att leverera snabba och mycket 
snabba hastigheter, infrastrukturer för 
digitala tjänster:

Or. ro

Ändringsförslag 127
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. bredbandsnät: fast eller trådlöst 
(inklusive satellit) accessnät med 
tillhörande infrastruktur och stamnät som 
klarar att leverera mycket snabba 
hastigheter, infrastrukturer för digitala 
tjänster:

2. bredbandsnät: fast eller trådlöst 
(inklusive satellit) accessnät med 
tillhörande infrastruktur och stamnät som 
klarar att leverera snabba hastigheter, 
infrastrukturer för digitala tjänster:

Or. fr

Ändringsförslag 128
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. bredbandsnät: fast eller trådlöst 
(inklusive satellit) accessnät med 
tillhörande infrastruktur och stamnät som 
klarar att leverera mycket snabba 
hastigheter, 

2. snabbt bredbandsnät: fast eller trådlöst 
(inklusive satellit) accessnät med 
tillhörande infrastruktur och stamnät som 
klarar att leverera mycket snabba 
hastigheter, minst 100 Mbps per kund,

Or. en
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Ändringsförslag 129
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. ultrasnabbt bredbandsnät: fast eller 
trådlöst (inklusive satellit) accessnät med 
tillhörande infrastruktur och stamnät som 
klarar att leverera mycket snabba 
hastigheter, minst 1 Gbps per kund,

Or. en

Ändringsförslag 130
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. nätverkstjänster som levereras 
elektroniskt, normalt över internet, och 
tillhandahåller transeuropeiska 
interoperabla tjänster av allmänintresse 
och har en positiv inverkan för företag, 
medborgare och/eller myndigheter,

3. infrastruktur: alla typer av utrustning 
eller tjänster för samtliga led i 
värdekedjan, som krävs för att skapa och 
tillhandahålla transeuropeiska 
interoperabla tjänster av gemensamt 
intresse som har en positiv inverkan för 
företag, medborgare och/eller myndigheter,

Or. en

Ändringsförslag 131
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. fri tillgång: tillgång i grossistledet till 
bredbandsinfrastruktur för alla 
operatörer inom elektronisk 
kommunikation på lika och icke-
diskriminerande villkor, som gör att de 
fullt ut kan konkurrera med den operatör 
som äger eller förvaltar infrastrukturen, 
och därigenom öka urvalet och 
konkurrensen för användarna.

Or. en

Ändringsförslag 132
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. tillgång: faciliteter och/eller tjänster 
med koppling till bredbandsnät görs 
tillgängliga, enligt definitionen i 
artikel 2 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 
2002 om tillträde till och samtrafik mellan 
elektroniska kommunikationsnät och 
tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv),

Or. en

Ändringsförslag 133
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. digitala tjänster: tjänster som 
levereras digitalt via en infrastruktur, 
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normalt över internet,

Or. en

Ändringsförslag 134
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. aktiv infrastruktur: infrastruktur som 
avger eller hanterar signaler med hjälp av 
passiv infrastruktur,

Or. en

Ändringsförslag 135
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. passiv infrastruktur: master, 
kanalisering, fiber, byggnader eller andra 
faciliteter som inte hanterar eller avger 
signaler,

Or. en

Ändringsförslag 136
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 3d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. informationsinfrastruktur: aktiv 
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infrastruktur som skapats särskilt för att 
hantera digitala tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 137
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 3e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. öppna nät: nät som är utformade för 
att möjliggöra tillgång i grossistledet till 
bredbandsinfrastruktur för alla 
operatörer inom elektronisk 
kommunikation på lika och icke-
diskriminerande villkor, som gör att 
aktörerna i grossistledet kan leverera 
vilka tjänster de vill och konkurrera med 
den operatör som äger eller förvaltar 
infrastrukturen, och därigenom öka 
urvalet och konkurrensen för 
slutanvändarna; tillgång i grossistledet 
ska prissättas på ett sådant sätt att det 
möjliggör ekonomisk lönsamhet för 
investeraren, förhindrar prispress och 
säkerställer största möjliga utnyttjande av 
användarna,

Or. en

Ändringsförslag 138
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utbyggnaden av ultrasnabba
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps 

(a) stimulans och skapande av efterfrågan 
på bredbandsnät genom främjande av 
samverkan och interoperabilitet mellan 
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och uppåt, nationella offentliga tjänster på nätet, 
liksom tillgången till sådana nät,

Or. en

Motivering

Projekt som skapar efterfrågan bör vara drivkraften för utbyggnaden av bredband. Därför 
bör man prioritera att inrätta en europeisk infrastruktur för digitala tjänster: transeuropeiska 
stamnätsanslutningar med hög hastighet för offentliga förvaltningar, gränsöverskridande 
leverans av e-förvaltningstjänster, tillgång till information från den offentliga sektorn, vilket 
innefattar det europeiska kulturarvets digitala resurser samt smarta energitjänster. 
Efterfrågan bör i sin tur bör stimulera till investeringar i utbyggnaden av bredbandsnät.

Ändringsförslag 139
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt,

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt, där efterfrågan finns och/eller 
framtida efterfrågan förväntas,

Or. en

Motivering

Eftersom offentliga och privata finansiella medel är begränsade, bör prognoser göras om 
framtida efterfrågan innan investeringar görs. Demografiska förändringar och ytterligare 
urbanisering kan göra infrastrukturinvesteringar onödiga eller motivera mindre kostsamma, 
tillfälliga lösningar för vissa områden, beroende på efterfrågan.

Ändringsförslag 140
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt,

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt, med hänsyn till potentiell 
efterfrågan på ultrasnabbt internet,

Or. en

Ändringsförslag 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt,

(a) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
säkerställa en dataöverföringshastighet på 
100 Mbps och uppåt, enligt sektorsmålen 
på telekommunikationsområdet som 
fastställs i artikel 4.1 c i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr xxxx/2012 om 
inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa1,
__________________
1 EUT L (...).

Or. en

Ändringsförslag 142
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
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dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt,

dataöverföringshastighet på 1 Gbps och 
uppåt,

Or. en

Ändringsförslag 143
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt,

(a) utbyggnaden av öppna, ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt,

Or. fr

Ändringsförslag 144
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

(b) att påskynda utbyggnaden av snabba 
och ultrasnabba bredbandsnät och deras 
utnyttjande för att tillgodose befintlig och 
växande efterfrågan, även bland små och 
medelstora företag, 

Or. en

Ändringsförslag 145
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

(b) utbyggnaden av bredbandsnät som 
säkerställer högsta 
dataöverföringshastighet, om en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps 
inte kan nås,

Or. en

Ändringsförslag 146
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt, med hänsyn till den potentiella 
efterfrågan på ultrasnabbt internet, och 
användning av den teknik som är bäst 
lämpad att nå målen, med 
teknikneutralitet som grund, 

Or. en

Ändringsförslag 147
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

(b) utbyggnaden av 
höghastighetsbredbandsnät för att 
förbinda landsbygdsområden, avlägsna 
områden, glesbygdsområden, öar, 
inlandsområden och randområden med 
unionens centrala områden för att i de 
områdena säkerställa tillräcklig 
dataöverföringshastighet som medger 
bredbandsanslutning på 30 Mbps och 
uppåt,

Or. ro

Ändringsförslag 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden, 
randområden och mindre utvecklade 
områden i EU med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

Or. pl

Ändringsförslag 149
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att (b) utbyggnaden av bredbandsnät till 
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förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

landsbygdsområden med låg 
befolkningstäthet för att förbinda öar, 
inlandsområden och randområden med 
unionens centrala områden för att i de 
områdena säkerställa tillräcklig 
dataöverföringshastighet som medger 
bredbandsanslutning på 30 Mbps och 
uppåt,

Or. en

Ändringsförslag 150
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt, där efterfrågan finns och/eller 
framtida efterfrågan förväntas,

Or. en

Motivering

Eftersom offentliga och privata finansiella medel är begränsade, bör prognoser göras om 
framtida efterfrågan innan investeringar görs. Demografiska förändringar och ytterligare 
urbanisering kan göra infrastrukturinvesteringar onödiga eller motivera mindre kostsamma, 
tillfälliga lösningar för vissa områden, beroende på efterfrågan.

Ändringsförslag 151
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, bergsområden, avlägsna 
områden, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

Or. en

Ändringsförslag 152
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps
och uppåt,

(b) utbyggnaden av snabba bredbandsnät 
för att förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 100 Mbps
och uppåt,

Or. en

Ändringsförslag 153
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stöd till kärnplattformar inom området 
infrastruktur för digitala tjänster,

(c) stöd till kärnplattformar inom området 
infrastruktur för digitala tjänster och 
framtagande av verktyg och program för 
utbildning för att alla ska kunna använda 
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internet på ett kompetent och säkert sätt,

Or. fr

Motivering

Utbildning om digitala verktyg kommer att bli en nödvändig kompetens på arbetsmarknaden. 
Att digitala verktyg blir tillgängliga för allt fler bör åtföljas av mer digital utbildning för alla, 
så att de kan använda verktygen på ett kompetent och säkert sätt.

Ändringsförslag 154
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergier och interoperabilitet mellan olika 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation, mellan 
projekt av gemensamt intresse för olika 
typer av infrastrukturer, däribland transport 
och energi, mellan projekt av gemensamt 
intresse inom området telekommunikation 
och projekt som stöds av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, samt relevanta 
forskningsinfrastrukturer.

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
samordnade synergier och interoperabilitet 
mellan olika projekt av gemensamt intresse 
inom området telekommunikation, mellan 
projekt av gemensamt intresse för olika
typer av infrastrukturer, däribland transport 
och energi, mellan projekt av gemensamt 
intresse inom området telekommunikation 
och projekt som stöds av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, samt relevanta 
forskningsinfrastrukturer, och mellan 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation och 
befintliga och planerade infrastrukturer, 
däribland på transport- och 
energiområdet.

Or. en

Motivering

Att bedöma och föreslå synergier mellan projekt av gemensamt intresse inom området 
telekommunikation och befintliga eller planerade infrastrukturer som inte nödvändigtvis 
omfattas av de generella TEN-riktlinjerna, däribland transport- och energiinfrastrukturer, 
bör prioriteras för att optimera kostnadseffektiviteten.
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Ändringsförslag 155
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergier och interoperabilitet mellan olika 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation, mellan 
projekt av gemensamt intresse för olika 
typer av infrastrukturer, däribland 
transport och energi, mellan projekt av 
gemensamt intresse inom området 
telekommunikation och projekt som stöds 
av struktur- och sammanhållningsfonderna, 
samt relevanta forskningsinfrastrukturer.

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergier och interoperabilitet mellan olika 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation, mellan 
projekt av gemensamt intresse för olika 
typer av infrastrukturer, såsom smarta nät, 
mellan projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation och projekt 
som stöds av struktur- och 
sammanhållningsfonderna och andra 
initiativ, för att undvika dubbelarbete eller 
förbiseenden, samt relevanta 
forskningsinfrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 156
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergier och interoperabilitet mellan olika 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation, mellan 
projekt av gemensamt intresse för olika 
typer av infrastrukturer, däribland transport 
och energi, mellan projekt av gemensamt 
intresse inom området telekommunikation 
och projekt som stöds av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, samt relevanta 
forskningsinfrastrukturer.

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergier och interoperabilitet mellan olika 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation, 
komplementaritet mellan projekt av 
gemensamt intresse för olika typer av 
infrastrukturer, däribland transport och 
energi, mellan projekt av gemensamt 
intresse inom området telekommunikation 
och projekt som stöds av struktur- och 
sammanhållningsfonderna och andra 
initiativ, för att undvika dubbelarbete eller 
förbiseenden, samt relevanta 
forskningsinfrastrukturer.
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Or. en

Ändringsförslag 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergier och interoperabilitet mellan olika 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation, mellan 
projekt av gemensamt intresse för olika 
typer av infrastrukturer, däribland transport 
och energi, mellan projekt av gemensamt 
intresse inom området telekommunikation 
och projekt som stöds av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, samt relevanta 
forskningsinfrastrukturer.

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergier och interoperabilitet mellan olika 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation, mellan 
projekt av gemensamt intresse för olika 
typer av infrastrukturer, däribland transport 
och energi, mellan projekt av gemensamt 
intresse inom området telekommunikation 
och projekt som stöds av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, samt relevanta 
forskningsinfrastrukturer, för att undvika 
onödig dubblering av admininstrativa 
bördor.

Or. en

Ändringsförslag 158
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) åtgärder som föreslår det bästa 
förhållandet mellan den mest avancerade 
tekniken i fråga om dataflödeskapacitet, 
överföringssäkerhet, nätverkens 
motståndskraft och kostnadseffektivitet,

Or. en
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Motivering

Det är mycket viktigt att EU erbjuder ett ramverk som uppmuntrar offentliga och privata 
aktörer att sträva efter bästa möjliga förhållanden under genomförandefasen genom dessa 
allmänna och krävande” riktlinjer”.

Ändringsförslag 159
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) inverkan på EU:s tekniska ledning 
och konsekvenserna för sysselsättningen i 
medlemsstaterna

Or. fr

Ändringsförslag 160
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) ökad användning av IKT i 
näringslivet i EU med tonvikt på behoven 
av ny utrustning och nya tjänster,

Or. fr

Ändringsförslag 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led dc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) åtgärder som stimulerar efterfrågan 
på ökade hastigheter, både genom 
utveckling och leverans av innovativa 
digitala tjänster och genom förbättrad 
tillgänglighet tack vare ökad digital 
kompetens bland missgynnade grupper, så 
att alla EU-medborgare kan dra nytta av 
dessa projekt av gemensamt intresse,

Or. fr

Ändringsförslag 162
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Projekten av gemensamt intresse som 
fastställs i bilagan ska bidra till att de mål 
som anges i artikel 2 uppnås.

1. Projekten av gemensamt intresse som 
fastställs i bilagan ska bidra till att de mål 
som anges i artikel 2 uppnås, motsvara 
prioriteringarna i artikel 3, grunda sig på 
utvecklad teknik som är redo för 
utbyggnad och uppvisa ett europeiskt 
mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 163
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Projekten av gemensamt intresse som 
fastställs i bilagan ska bidra till att de mål 
som anges i artikel 2 uppnås.

1. Projekten av gemensamt intresse som 
fastställs i bilagan ska bidra till att de mål 
som anges i artikel 2 uppnås och ska ta 
hänsyn till prioriteringarna i artikel 4.
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Or. fr

Ändringsförslag 164
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Projekten av gemensamt intresse som 
fastställs i bilagan ska bidra till att de mål 
som anges i artikel 2 uppnås.

1. Projekten av gemensamt intresse som 
fastställs i bilagan ska bidra till att de mål 
som anges i artikel 2 uppnås. Projekten 
ska vara samstämmiga med de projekt 
som utförs av medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett projekt av gemensamt intresse får 
omfatta hela livscykeln, vilket innefattar 
genomförbarhetsstudier, genomförande, 
kontinuerlig drift, samordning och 
utvärdering. 

(2) Ett projekt av gemensamt intresse får 
omfatta hela livscykeln, vilket innefattar 
genomförbarhetsstudier, tekniska projekt,
genomförande, kontinuerlig drift, 
samordning och utvärdering.

Or. ro

Ändringsförslag 166
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstater och/eller andra enheter, 
däribland lokala och regionala 
myndigheter, som ansvarar för 
genomförandet av projekt av gemensamt 
intresse eller bidrar till dessas 
genomförande ska vidta nödvändiga 
juridiska, administrativa, tekniska och 
finansiella åtgärder i enlighet med 
motsvarande specifikationer i denna 
förordning och i förekommande fall i 
överensstämmelse med gemenskapens 
riktlinjer för tillämpning av reglerna för 
statligt stöd på snabb utbyggnad av 
bredbandsnät. Genomförandet ska 
särskilt grunda sig på en omfattande 
projektbedömning. En sådan
projektbedömning ska bl.a. omfatta 
marknadsvillkor som innefattar 
information om befintlig infrastruktur, 
regleringsskyldigheter för projektansvarig 
och affärs- och 
marknadsföringsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 167
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstater och/eller andra enheter, 
däribland lokala och regionala 
myndigheter, som ansvarar för 
genomförandet av projekt av gemensamt 
intresse eller bidrar till dessas 
genomförande ska vidta nödvändiga 
juridiska, administrativa, tekniska och 
finansiella åtgärder i enlighet med 
motsvarande specifikationer i denna 
förordning. Genomförandet ska grunda 
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sig på en omfattande projektbedömning 
som bl.a. omfattar marknadsvillkor som 
innefattar information om befintlig 
infrastruktur, regleringsskyldigheter för 
projektansvarig och affärs- och 
marknadsföringsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 168
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Projekt som ska finansieras bör väljas 
ut med största försiktighet och 
noggrannhet. De ska kunna säkerställa 
kommunikation på EU-nivå, stödja små 
och medelstora företags tillgång till den 
digitala ekonomin och öka den sociala 
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sammanhållningen.

Or. pl

Ändringsförslag 170
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Unionen får underlätta genomförandet 
av projekt av gemensamt intresse genom 
lagstiftningsåtgärder, när så är lämpligt, 
eller genom samordning, stödåtgärder eller 
finansiellt stöd för att stimulera såväl 
utbyggnaden och användningen som 
offentliga och privata investeringar.

4. Unionen får underlätta genomförandet 
av projekt av gemensamt intresse genom 
lagstiftningsåtgärder, när så är lämpligt, 
eller genom samordning, stödåtgärder eller 
finansiellt stöd för att stimulera såväl 
utbyggnaden och användningen som 
offentliga och privata investeringar och det 
ska i förekommande fall ske i enlighet
med gemenskapens riktlinjer för 
tillämpning av reglerna för statligt stöd på 
snabb utbyggnad av bredbandsnät.

Or. en

Ändringsförslag 171
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Unionen får underlätta genomförandet 
av projekt av gemensamt intresse genom 
lagstiftningsåtgärder, när så är lämpligt, 
eller genom samordning, stödåtgärder eller 
finansiellt stöd för att stimulera såväl 
utbyggnaden och användningen som 
offentliga och privata investeringar.

4. Unionen ska i största möjliga 
utsträckning underlätta genomförandet av 
projekt av gemensamt intresse genom 
lagstiftningsåtgärder, när så är lämpligt, 
eller genom samordning, stödåtgärder eller 
finansiellt stöd för att stimulera såväl 
utbyggnaden och användningen som 
offentliga och privata investeringar.

Or. fr
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Ändringsförslag 172
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse ska kunna få finansiellt 
stöd från EU enligt de villkor och 
instrument som finns tillgängliga enligt 
förordningen om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa [REF]. 
Ekonomiskt stöd ska ges i enlighet med de 
relevanta regler och rutiner som antagits av 
EU, utifrån den rådande 
finansieringsprioriteringen och med hänsyn 
till tillgången på resurser.

5. Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse ska kunna få finansiellt 
stöd från EU enligt de villkor och 
instrument som finns tillgängliga enligt 
förordningen om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa [REF]. 
Ekonomiskt stöd ska ges i enlighet med de 
relevanta regler och rutiner som antagits av 
EU, utifrån den rådande 
finansieringsprioriteringen och med hänsyn 
till tillgången på resurser. För att 
finansiera projekten av gemensamt 
intresse och enligt artikel 311 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
kan kommissionen föreslå inrättandet av 
egna medel såsom ett obligatoriskt bidrag 
från användarna av de transeuropeiska 
telekomnäten.

Or. fr

Ändringsförslag 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse ska kunna få finansiellt 
stöd från EU enligt de villkor och 
instrument som finns tillgängliga enligt 
förordningen om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa [REF]. 
Ekonomiskt stöd ska ges i enlighet med de 

5. Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse ska kunna få finansiellt 
stöd från EU enligt de villkor och 
instrument som finns tillgängliga enligt 
förordningen om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa [REF]. 
Ekonomiskt stöd ska ges i enlighet med de 
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relevanta regler och rutiner som antagits av 
EU, utifrån den rådande 
finansieringsprioriteringen och med hänsyn 
till tillgången på resurser.

relevanta regler och rutiner som antagits av 
EU, utifrån den rådande 
finansieringsprioriteringen och med hänsyn 
till tillgången på resurser. Kommissionen 
bör avfatta regelbundna rapporter om 
användningen av unionens finansiella 
resurser. 

Or. pl

Ändringsförslag 174
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Finansieringen ska beviljas med 
hänsyn till mottagarnas särskilda behov, 
och fördelningen mellan bidrag och 
innovativa finansieringsinstrument ska 
vara väl avvägd.

Or. fr

Ändringsförslag 175
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter som ändrar 
beskrivningen av projekt av gemensamt 
intresse som finns i bilagan, lägger till nya 
projekt av gemensamt intresse till bilagan 
eller tar bort inaktuella projekt av 
gemensamt intresse från bilagan, enligt 
punkterna 7, 8 och 9 nedan och i enlighet 
med artikel 8.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter som ändrar 
beskrivningen av projekt av gemensamt 
intresse som finns i bilagan, lägger till nya 
projekt av gemensamt intresse till bilagan 
eller tar bort inaktuella projekt av 
gemensamt intresse från bilagan, enligt 
punkterna 7, 8 och 9 nedan och i enlighet 
med artikel 8. Europaparlamentet ska 
under alla omständigheter informeras om 
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alla ändringar i förteckningen över 
projekt av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 176
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter som ändrar 
beskrivningen av projekt av gemensamt 
intresse som finns i bilagan, lägger till nya 
projekt av gemensamt intresse till bilagan 
eller tar bort inaktuella projekt av 
gemensamt intresse från bilagan, enligt 
punkterna 7, 8 och 9 nedan och i enlighet 
med artikel 8.

6. Kommissionen ska enligt artikel 172 
andra stycket i EUF-fördraget ha 
befogenhet att anta delegerade akter som 
ändrar beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse som finns i bilagan, 
lägger till nya projekt av gemensamt 
intresse till bilagan eller tar bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse från bilagan, 
enligt punkterna 7, 8 och 9 nedan och i 
enlighet med artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 177
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nya tekniska utvecklingar och 
marknadsutvecklingar.

(a) Nya tekniska utvecklingar och 
marknadsutvecklingar och innovationer. 

Or. en

Ändringsförslag 178
Catherine Trautmann



PE494.476v01-00 80/139 AM\909449SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nya tekniska utvecklingar och 
marknadsutvecklingar.

(a) Nya tekniska utvecklingar eller 
marknadsutvecklingar. 

Or. fr

Ändringsförslag 179
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ett pågående projekts utveckling och 
resultat. 

Or. fr

Ändringsförslag 180
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Nya politiska prioriteringar. utgår

Or. en

Ändringsförslag 181
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Nya politiska prioriteringar. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 182
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska vaka över att 
ändringarna inte skapar ett oklart 
rättsläge för de aktörer som är inblandade 
i genomförandet av projektet.

Or. fr

Ändringsförslag 183
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidrar till uppfyllandet av de mål som 
fastställs i artikel 2.

(a) Bidrar till uppfyllandet av de mål som 
fastställs i artikel 2 och motsvarar 
prioriteringarna i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 184
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidrar till uppfyllandet av de mål som 
fastställs i artikel 2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 185
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. När kommissionen antar en delegerad 
akt som tar bort ett inaktuellt projekt av 
gemensamt intresse från bilagan ska 
kommissionen bedöma huruvida detta 
projekt inte längre motsvarar de behov som 
fastställs i punkt 7 eller inte längre 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
punkt 8.

9. När kommissionen antar en delegerad 
akt som tar bort ett inaktuellt projekt av 
gemensamt intresse från bilagan ska 
kommissionen bedöma huruvida detta 
projekt inte längre motsvarar de behov som 
fastställs i punkt 7 eller inte längre 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
punkt 8 och informera 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 186
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utifrån den information som tas emot 
enligt artikel 21 i förordning XXX om 
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa ska medlemsstaterna och 
kommissionen utbyta information om hur 
arbetet går med genomförandet av dessa 
riktlinjer.

1. Utifrån den information som tas emot 
enligt artikel 21 i förordning XXX om 
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa ska medlemsstaterna och 
kommissionen utbyta information om hur 
arbetet går med genomförandet av dessa 
riktlinjer. En årlig sammanfattning av 
informationen ska översändas till 
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Europaparlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 187
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utifrån den information som tas emot 
enligt artikel 21 i förordning XXX om 
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa ska medlemsstaterna och
kommissionen utbyta information om hur 
arbetet går med genomförandet av dessa 
riktlinjer.

1. Utifrån den information som tas emot 
enligt artikel 21 i förordning XXX om 
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa ska medlemsstaterna,
kommissionen och parlamentet utbyta 
information om hur arbetet går med 
genomförandet av dessa riktlinjer.

Or. fr

Ändringsförslag 188
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska få hjälp av en 
expertgrupp, som består av en representant 
från varje medlemsstat, med att övervaka 
genomförandet av dessa riktlinjer, med 
planeringen genom de nationella 
strategierna för höghastighetsinternet och 
kartläggningen av infrastrukturen, samt 
med informationsutbyte. Expertgruppen får 
även behandla alla andra frågor som rör 
utvecklingen av de transeuropeiska 
telekommunikationsnäten.

2. Kommissionen ska få hjälp av en 
expertgrupp, som består av en representant 
från varje medlemsstat, med att övervaka 
genomförandet av dessa riktlinjer, med 
planeringen genom de nationella 
strategierna för höghastighetsinternet och 
kartläggningen av infrastrukturen, samt 
med informationsutbyte. Expertgruppen får 
även behandla alla andra frågor som rör 
utvecklingen av de transeuropeiska 
telekommunikationsnäten.

Expertgruppen ska framför allt bistå 
kommissionen med 
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förberedande arbete inför utarbetandet av 
det årliga och fleråriga arbetsprogrammet 
och dess översyn enligt artikel 17.1 och 
artikel 17.2 i förordning (EU) 
nr xxxx/2012 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, åtgärder 
som ska vidtas för att utvärdera 
genomförandet av arbetsprogrammet på 
ett ekonomiskt och tekniskt plan samt 
förberedande arbete inför utarbetandet av 
delegerade akter enligt artikel 5.6.
Kommissionen ska vid varje möte 
informera expertgruppen om hur 
genomförandet av arbetsprogrammet 
framskrider.

Or. en

Ändringsförslag 189
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska få hjälp av en 
expertgrupp, som består av en representant 
från varje medlemsstat, med att övervaka 
genomförandet av dessa riktlinjer, med 
planeringen genom de nationella 
strategierna för höghastighetsinternet och 
kartläggningen av infrastrukturen, samt 
med informationsutbyte. Expertgruppen
får även behandla alla andra frågor som rör 
utvecklingen av de transeuropeiska 
telekommunikationsnäten.

2. Kommissionen ska få hjälp av 
kommunikationskommittén, som består av 
en representant från varje medlemsstat, 
med att övervaka genomförandet av dessa 
riktlinjer, med planeringen genom de 
nationella strategierna för 
höghastighetsinternet och kartläggningen 
av infrastrukturen, samt med 
informationsutbyte. 
Kommunikationskommittén får även 
behandla alla andra frågor som rör 
utvecklingen av de transeuropeiska 
telekommunikationsnäten.

Or. en
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Ändringsförslag 190
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska få hjälp av en 
expertgrupp, som består av en 
representant från varje medlemsstat, med 
att övervaka genomförandet av dessa 
riktlinjer, med planeringen genom de 
nationella strategierna för 
höghastighetsinternet och kartläggningen 
av infrastrukturen, samt med 
informationsutbyte. Expertgruppen får 
även behandla alla andra frågor som rör 
utvecklingen av de transeuropeiska 
telekommunikationsnäten.

2. Kommissionen ska få hjälp av en 
expertgrupp, enligt artikel 7 a, med att 
övervaka genomförandet av dessa 
riktlinjer, med planeringen genom de 
nationella strategierna för
höghastighetsinternet och kartläggningen 
av infrastrukturen, samt med 
informationsutbyte. Expertgruppen får 
även behandla alla andra frågor som rör 
utvecklingen av de transeuropeiska 
telekommunikationsnäten.

Or. fr

Ändringsförslag 191
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med halvtidsutvärderingen 
och efterhandsutvärderingen av 
förordning XXX om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa och efter 
samråd med expertgruppen ska 
kommissionen publicera en rapport om hur 
arbetet med genomförandet av dessa 
riktlinjer fortskrider. Denna rapport ska 
skickas till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén.

3. I samband med halvtidsutvärderingen 
och efterhandsutvärderingen av 
förordning XXX om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa och efter 
samråd med kommunikationskommittén
ska kommissionen publicera en rapport om 
hur arbetet med genomförandet av dessa 
riktlinjer fortskrider. Denna rapport ska 
skickas till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén.

Or. en
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Ändringsförslag 192
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna rapport ska tillhandahålla en 
utvärdering av
(a) de framsteg som har uppnåtts för 
utveckling, byggande och idrifttagande av 
projekt av gemensamt intresse, och, i 
förekommande fall, förseningar i 
genomförandet och andra svårigheter 
som uppstått,
(b) de medel som används och utbetalas 
av unionen för projekt i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EU) nr 
xxxx/2012 om inrättandet av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa, jämfört med 
totalvärdet av finansierade projekt av 
gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 193
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I dessa rapporter ska kommissionen även 
utvärdera om inriktningen för projekten av 
gemensamt intresse fortfarande återspeglar 
de politiska prioriteringarna, den tekniska 
utvecklingen och situationen på relevanta 
marknader. För större projekt ska dessa 
rapporter innehålla en 
miljöpåverkansanalys, som tar hänsyn till 
behoven av anpassning till 
klimatförändringar och begränsning av den 
påverkan som sker, samt en analys av 

4. I dessa rapporter ska kommissionen även 
utvärdera om inriktningen för projekten av 
gemensamt intresse fortfarande återspeglar 
unionens prioriteringar, den tekniska 
utvecklingen och situationen på relevanta 
marknader. För större projekt ska dessa 
rapporter innehålla en 
miljöpåverkansanalys, som tar hänsyn till 
behoven av anpassning till 
klimatförändringar och begränsning av den 
påverkan som sker, samt en analys av 
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motståndskraften mot katastrofer. En sådan 
översyn får även utföras vid annat tillfälle, 
om så bedöms lämpligt.

motståndskraften mot katastrofer. En sådan 
översyn får även utföras vid annat tillfälle, 
om så bedöms lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 194
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska upprätta en 
informationsplattform som är 
lättillgänglig för allmänheten. 
Plattformen ska innehålla följande 
information:
a) Allmän, regelbundet uppdaterad 
information, inklusive information om de 
berörda områdena, för varje projekt av 
gemensamt intresse.
b) Genomförandeplanen för varje projekt 
av gemensamt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 195
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Expertgrupp

1. En expertgrupp ska inrättas genom 
denna förordning för att bistå 
kommissionen och Europeiska 
investeringsbanken (EIB) i granskningen 
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av projekten.
2. Expertgruppen ska bestå av ledamöter 
av kommunikationskommittén och 
oberoende experter som kommissionen 
föreslagit enligt förfarandet i artikel 8 i 
denna förordning.
3. Expertgruppen ska ingå i ett 
strukturerat samarbete med dem som är 
inblandade i planeringen, utvecklingen 
och förvaltningen av telekomnät och 
telekomtjänster, bl.a. lokala och regionala 
myndigheter, nationella 
tillsynsmyndigheter och organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec), 
internetleverantörer, offentliga 
nätoperatörer och tillverkare av 
utrustning.
4. Kommissionen och BEI ska ta största 
möjliga hänsyn till expertgruppens 
synpunkter och om dessa inte följs ska en 
offentlig motivering anges.

Or. fr

Ändringsförslag 196
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 5.6 ska ges till kommissionen på 
obestämd tid från det datum då denna 
förordning träder i kraft.

(2) Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 5.6 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
det datum då denna förordning träder i 
kraft.

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av 
femårsperioden. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
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såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. ro

Ändringsförslag 197
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 5.6 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 5.6 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
fyra månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 198
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekten av gemensamt intresse ska sikta 
på att få bort de flaskhalsar som hindrar 
fullbordandet av den inre marknaden, dvs. 
ge uppkopplingsmöjligheter till internet 
och tillgång, även över gränserna, till 
infrastrukturer för digitala tjänster.

Projekten av gemensamt intresse ska sikta 
på att få bort de flaskhalsar som hindrar 
fullbordandet av den inre marknaden, dvs. 
ge uppkopplingsmöjligheter till internet 
och tillgång, även över gränserna, till 
infrastrukturer för digitala tjänster. De ska 
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även sikta på att garantera principen om 
lika möjligheter för alla att till ett rimligt 
pris få tillgång till infrastruktur för 
digitala tjänster, oavsett var de befinner 
sig i EU.

Or. fr

Ändringsförslag 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekten av gemensamt intresse ska sikta 
på att få bort de flaskhalsar som hindrar 
fullbordandet av den inre marknaden, dvs. 
ge uppkopplingsmöjligheter till internet 
och tillgång, även över gränserna, till 
infrastrukturer för digitala tjänster.

Projekten av gemensamt intresse ska sikta 
på att få bort de flaskhalsar som hindrar 
fullbordandet av den inre marknaden, 
dvs. ge uppkopplingsmöjligheter till 
internet och tillgång, även över gränserna, 
till infrastrukturer för digitala tjänster, och 
därmed stimulera efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 200
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, skapa jobb och åstadkomma en 
levande digital inre marknad. I synnerhet 
kommer utbyggnaden att ge snabbare 
internetuppkopplingar, genom 
informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, skapa jobb och åstadkomma en 
levande digital inre marknad. I synnerhet 
kommer utbyggnaden att ge snabbare 
internetuppkopplingar, genom 
informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 
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barn och ungdomar, företag och 
myndigheter, öka interoperabiliteten och 
underlätta inriktningen eller konvergensen 
mot gemensamma standarder.

barn och ungdomar, äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning, 
företag och myndigheter, inklusive 
läroanstalter på alla nivåer, öka 
interoperabiliteten och underlätta 
inriktningen eller konvergensen mot 
gemensamma standarder.

Or. en

Ändringsförslag 201
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, skapa jobb och åstadkomma en 
levande digital inre marknad. I synnerhet 
kommer utbyggnaden att ge snabbare 
internetuppkopplingar, genom 
informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 
barn och ungdomar, företag och 
myndigheter, öka interoperabiliteten och 
underlätta inriktningen eller konvergensen 
mot gemensamma standarder.

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, skapa jobb, främja nya 
investeringar och åstadkomma en levande 
digital inre marknad. I synnerhet kommer 
utbyggnaden att ge snabbare 
internetuppkopplingar, genom 
informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 
barn och ungdomar, företag och 
myndigheter, öka interoperabiliteten och 
underlätta inriktningen eller konvergensen 
mot gemensamma standarder.

Or. en

Ändringsförslag 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, skapa jobb och åstadkomma en 
levande digital inre marknad. I synnerhet 
kommer utbyggnaden att ge snabbare 
internetuppkopplingar, genom 
informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 
barn och ungdomar, företag och 
myndigheter, öka interoperabiliteten och 
underlätta inriktningen eller konvergensen 
mot gemensamma standarder.

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, skapa jobb och åstadkomma en 
levande digital inre marknad. I synnerhet 
kommer utbyggnaden att ge snabbare 
internetuppkopplingar, genom 
informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 
barn och ungdomar, företag, universitet
och myndigheter, öka interoperabiliteten 
och underlätta inriktningen eller 
konvergensen mot gemensamma 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Innovativ ledning och kartläggning och 
innovativa tjänster. Till tekniska 
stödåtgärder, där sådana behövs för 
utbyggnad och ledning, ska räknas projekt-
och investeringsplanering och 
genomförbarhetsstudier som stödjer 
investeringsåtgärder och 
finansieringsinstrument. En kartläggning 
av Europas bredbandsinfrastruktur kommer 
att ge en fortlöpande detaljerad fysisk 
beskrivning och dokumentation av 
relevanta platser, analys av ledningsrätter, 
bedömning av potentialen för uppgradering 
av befintliga anläggningar etc. 
Kartläggningen bör följa principerna i 
direktiv 2007/2/EG (Inspire-direktivet) och 
därtill hörande standardiseringsverksamhet. 

(a) Innovativ ledning och kartläggning och 
innovativa tjänster. Till tekniska 
stödåtgärder, där sådana behövs för 
utbyggnad och ledning, ska räknas projekt-
och investeringsplanering och 
genomförbarhetsstudier som stödjer 
investeringsåtgärder och 
finansieringsinstrument. En kartläggning 
av Europas bredbandsinfrastruktur kommer 
att ge en fortlöpande detaljerad fysisk 
beskrivning och dokumentation av 
relevanta platser, analys av ledningsrätter, 
bedömning av potentialen för uppgradering 
av befintliga anläggningar etc. 
Kartläggningen kan grunda sig på artikel 
12.4 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet 
om ett gemensamt regelverk för 
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Tekniska stödåtgärder kan även stödja 
kopieringen av framgångsrika investerings-
och utbyggnadsmodeller.

elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster), och bör följa 
principerna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 
2007 om upprättande av en infrastruktur 
för rumslig information i Europeiska 
gemenskapen (Inspire-direktivet) och 
därtill hörande standardiseringsverksamhet.  
Tekniska stödåtgärder kan även stödja 
kopieringen av framgångsrika investerings-
och utbyggnadsmodeller.

Or. fr

Ändringsförslag 204
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Innovativ ledning och kartläggning och 
innovativa tjänster. Till tekniska 
stödåtgärder, där sådana behövs för 
utbyggnad och ledning, ska räknas projekt-
och investeringsplanering och 
genomförbarhetsstudier som stödjer 
investeringsåtgärder och 
finansieringsinstrument. En kartläggning 
av Europas bredbandsinfrastruktur kommer 
att ge en fortlöpande detaljerad fysisk 
beskrivning och dokumentation av 
relevanta platser, analys av ledningsrätter, 
bedömning av potentialen för uppgradering 
av befintliga anläggningar etc. 
Kartläggningen bör följa principerna i 
direktiv 2007/2/EG (Inspire-direktivet) och 
därtill hörande standardiseringsverksamhet. 
Tekniska stödåtgärder kan även stödja 
kopieringen av framgångsrika investerings-
och utbyggnadsmodeller.

(a) Innovativ ledning och kartläggning och 
innovativa tjänster. Till tekniska 
stödåtgärder, där sådana behövs för 
utbyggnad och ledning, ska räknas projekt-
och investeringsplanering och 
genomförbarhetsstudier som stödjer 
investeringsåtgärder och 
finansieringsinstrument. En kartläggning 
av Europas bredbandsinfrastruktur 
tillsammans med kartläggning av 
befintliga och planerade infrastrukturer, 
inklusive inom transport och energi,
kommer att ge en fortlöpande detaljerad 
fysisk beskrivning och dokumentation av 
relevanta platser, analys av ledningsrätter, 
bedömning av potentialen för uppgradering 
av befintliga anläggningar etc. 
Kartläggningen bör följa principerna i 
direktiv 2007/2/EG (Inspire-direktivet) och 
därtill hörande standardiseringsverksamhet.  
Tekniska stödåtgärder kan även stödja 
kopieringen av framgångsrika investerings-
och utbyggnadsmodeller.
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Or. en

Ändringsförslag 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 1 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan även innefatta 
klimatsäkring för att bedöma de 
klimatrelaterade riskerna och säkerställa 
infrastrukturens motståndskraft mot 
katastrofer, i enlighet med relevanta krav 
som fastställs i EU:s lagstiftning eller 
nationell lagstiftning.

Dessa åtgärder bör även innefatta 
klimatsäkring för att bedöma de 
klimatrelaterade riskerna och säkerställa 
infrastrukturens motståndskraft mot 
katastrofer, i enlighet med relevanta krav 
som fastställs i EU:s lagstiftning eller 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödåtgärder och annat tekniskt stöd 
Dessa åtgärder behövs för att förbereda 
eller stödja genomförandet av projekt av 
gemensamt intresse eller snabba upp deras 
införande. Inom området digitala tjänster 
ska stödåtgärder även stimulera och främja 
införandet av nya infrastrukturer för 
digitala tjänster som kan bli nödvändiga 
eller användbara på grund av tekniska 
utvecklingar, förändringar på relevanta 
marknader eller nya politiska 
prioriteringar.

(b) Stödåtgärder och annat tekniskt stöd 
Dessa åtgärder behövs för att förbereda 
eller stödja genomförandet av projekt av 
gemensamt intresse eller snabba upp deras 
införande. De kan omfatta 
finansieringstekniskt stöd som underlättar 
förberedelser av projekt av gemensamt 
intresse för att få ekonomiskt stöd på 
marknaden eller i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr xxxx/2012 
om inrättandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa. Inom området 
digitala tjänster ska stödåtgärder även 
stimulera och främja införandet av nya 
infrastrukturer för digitala tjänster som kan 
bli nödvändiga eller användbara på grund 
av tekniska utvecklingar, förändringar på 
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relevanta marknader eller nya politiska 
prioriteringar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att kommissionen ska tilldela tillräckliga resurser till 
administrativt bistånd och stöd genom finansieringstekniskt stöd till medlemsstater för att 
underlätta genomförandet av denna nya mekanism.

Ändringsförslag 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas 
för att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar:

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås bör 
unionens ekonomiska stöd riktas in på 
områden där kommersiella initiativ 
annars inte skulle tillgodose nuvarande 
eller förväntad efterfrågan. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar:

Or. en

Ändringsförslag 208
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
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investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar:

investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar, med beaktande av att stöd 
till utbyggnad i sista hand bör avgöras av 
de geografiska förhållandena:

Or. fr

Ändringsförslag 209
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar:

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar, där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid eller där 
marknadsmisslyckanden föreligger. 
Följande kategorier av områden är aktuella 
för investeringar:

Or. en

Ändringsförslag 210
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar:

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills och sedan telekommarknadens
liberalisering huvudsakligen utförts av 
privata investerare och det förväntas att så 
ska fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar:

Or. fr

Ändringsförslag 211
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar:

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås kan det
dock krävas investeringar i områden där 
det inte finns några uppenbara 
affärsmässiga förutsättningar eller där de 
affärsmässiga förutsättningarna kan behöva 
förstärkas för att målen ska kunna nås i tid. 
Följande kategorier av områden är aktuella 
för investeringar:

Or. en

Ändringsförslag 212
Adina-Ioana Vălean
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet har normalt 
uppkopplingar med låg hastighet och i 
vissa fall inga uppkopplingar alls. De 
affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 
områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument.
Till dessa områden räknas avlägset 
belägna och sparsamt befolkade områden, 
där investeringskostnaderna antingen är 
väldigt höga eller där intäkterna är låga. 
Stödet till dessa områden från Fonden för 
ett sammanlänkat Europa kommer troligen 
att komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet har normalt 
uppkopplingar med låg hastighet och i 
vissa fall inga uppkopplingar alls. Till 
dessa områden räknas avlägset belägna 
och sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är 
väldigt höga eller där intäkterna är låga.
De affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 
områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag från 
sammanhållningsfonder eller 
landsbygdsutvecklingsstöd i kombination 
med finansieringsinstrument inom ramen 
för Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

Or. en

Ändringsförslag 213
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet har normalt 
uppkopplingar med låg hastighet och i 
vissa fall inga uppkopplingar alls. De 
affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 

Landsbygdsområden, områden med låg 
befolkningstäthet och områden med 
allvarliga och permanenta naturbetingade 
eller demografiska nackdelar såsom de 
nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner har 
normalt uppkopplingar med låg hastighet 
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områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument. 
Till dessa områden räknas avlägset belägna 
och sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer troligen att 
komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

och i vissa fall inga uppkopplingar alls.  De 
affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 
områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument. 
Till dessa områden räknas avlägset belägna 
och sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer troligen att 
komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 214
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet har normalt 
uppkopplingar med låg hastighet och i 
vissa fall inga uppkopplingar alls. De 
affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 
områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument. 
Till dessa områden räknas avlägset belägna 
och sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer troligen att 

Landsbygdsområden och områden med låg 
eller medelhög befolkningstäthet har 
normalt uppkopplingar med låg hastighet 
och i vissa fall inga uppkopplingar alls. De 
affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 
områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument. 
Till dessa områden räknas 
landsbygdsområden, avlägset belägna och 
sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
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komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

sammanlänkat Europa kommer troligen att 
komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

Or. ro

Ändringsförslag 215
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet har normalt 
uppkopplingar med låg hastighet och i 
vissa fall inga uppkopplingar alls. De 
affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 
områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument. 
Till dessa områden räknas avlägset belägna 
och sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer troligen att 
komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet, särskilt öar och 
bergsområden, har normalt uppkopplingar 
med låg hastighet och i vissa fall inga 
uppkopplingar alls. De affärsmässiga 
förutsättningarna för investeringar är 
knappast livskraftiga och de europeiska 
målen kan förmodligen inte nås till 
år 2020. Investeringar i dessa områden 
kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument. 
Till dessa områden räknas avlägset belägna 
och sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer troligen att 
komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 216
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med 
mycket hög hastighet, som optisk fiber 
ända fram till husen, begränsade. Därför 
är finansiellt stöd även tänkbart för 
investeringar i stadsområden med hög 
befolkningstäthet som inte drar till sig 
tillräckliga investeringar trots de 
samhällsfördelar som skulle uppnås, 
förutsatt att det är i enlighet med 
artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
liksom (om detta är relevant) med 
Gemenskapens riktlinjer för tillämpning
av reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät.

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag.

Or. fr

Ändringsförslag 217
András Gyürk

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 



PE494.476v01-00 102/139 AM\909449SV.doc

SV

av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med 
mycket hög hastighet, som optisk fiber 
ända fram till husen, begränsade. Därför 
är finansiellt stöd även tänkbart för 
investeringar i stadsområden med hög 
befolkningstäthet som inte drar till sig 
tillräckliga investeringar trots de 
samhällsfördelar som skulle uppnås, 
förutsatt att det är i enlighet med 
artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
liksom (om detta är relevant) med 
Gemenskapens riktlinjer för tillämpning 
av reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät.

av kabeloperatörer och telekombolag.

Or. en

Ändringsförslag 218
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med mycket 
hög hastighet, som optisk fiber ända fram 
till husen, begränsade. Därför är finansiellt 
stöd även tänkbart för investeringar i 
stadsområden med hög befolkningstäthet 
som inte drar till sig tillräckliga 
investeringar trots de samhällsfördelar som 
skulle uppnås, förutsatt att det är i enlighet 

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med mycket 
hög hastighet, som optisk fiber ända fram 
till husen, begränsade. I flera fall har 
offentligägda fiberoptiska nät somt byggts 
ut i storstadsområden blivit kraftigt 
underutnyttjade och otillgängliga för 
privata företag. Därför är finansiellt stöd 
även tänkbart för investeringar i 
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med artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
liksom (om detta är relevant) med 
Gemenskapens riktlinjer för tillämpning av 
reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät.

stadsområden med hög befolkningstäthet 
som inte drar till sig tillräckliga 
investeringar trots de samhällsfördelar som 
skulle uppnås, förutsatt att det är i enlighet 
med artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
liksom (om detta är relevant) med 
Gemenskapens riktlinjer för tillämpning av 
reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät.

Or. en

Ändringsförslag 219
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med mycket 
hög hastighet, som optisk fiber ända fram 
till husen, begränsade. Därför är finansiellt 
stöd även tänkbart för investeringar i 
stadsområden med hög befolkningstäthet 
som inte drar till sig tillräckliga 
investeringar trots de samhällsfördelar som 
skulle uppnås, förutsatt att det är i enlighet 
med artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
liksom (om detta är relevant) med 
Gemenskapens riktlinjer för tillämpning av 
reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät.

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med mycket 
hög hastighet, som optisk fiber ända fram 
till husen, begränsade. Därför är finansiellt 
stöd även tänkbart för investeringar i 
stadsområden med hög befolkningstäthet 
som inte drar till sig tillräckliga 
investeringar trots de samhällsfördelar som 
skulle uppnås, förutsatt att det är i enlighet 
med artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, inte 
leder till snedvridning av marknaden eller 
tränger ut privata investeringar, liksom 
(om detta är relevant) med Gemenskapens 
riktlinjer för tillämpning av reglerna för 
statligt stöd på snabb utbyggnad av 
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bredbandsnät.

Or. en

Ändringsförslag 220
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med mycket 
hög hastighet, som optisk fiber ända fram 
till husen, begränsade. Därför är finansiellt 
stöd även tänkbart för investeringar i 
stadsområden med hög befolkningstäthet 
som inte drar till sig tillräckliga 
investeringar trots de samhällsfördelar som 
skulle uppnås, förutsatt att det är i enlighet 
med artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
liksom (om detta är relevant) med 
Gemenskapens riktlinjer för tillämpning av 
reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät.

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med mycket 
hög hastighet, som optisk fiber ända fram 
till husen, begränsade. Därför är 
användningen av finansieringsinstrument
även tänkbart för investeringar i 
stadsområden med hög befolkningstäthet 
som inte drar till sig tillräckliga 
investeringar trots de samhällsfördelar som 
skulle uppnås, förutsatt att det är i enlighet 
med artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
liksom (om detta är relevant) med 
Gemenskapens riktlinjer för tillämpning av 
reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät.

Or. en

Ändringsförslag 221
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med mycket 
hög hastighet, som optisk fiber ända fram 
till husen, begränsade. Därför är finansiellt 
stöd även tänkbart för investeringar i 
stadsområden med hög befolkningstäthet 
som inte drar till sig tillräckliga 
investeringar trots de samhällsfördelar som 
skulle uppnås, förutsatt att det är i enlighet 
med artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
liksom (om detta är relevant) med 
Gemenskapens riktlinjer för tillämpning av 
reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät.

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för vissa 
regioner med låga intäkter – har normalt 
bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, som 
ofta levereras till konkurrenskraftiga priser 
av kabeloperatörer och telekombolag. På 
grund av den relativt tillfredsställande 
situationen på marknaden är dock 
incitamenten att investera i nät med mycket 
hög hastighet, som optisk fiber ända fram 
till husen, begränsade. Därför är finansiellt 
stöd även tänkbart för investeringar i 
stadsområden med hög befolkningstäthet 
som inte drar till sig tillräckliga 
investeringar trots de samhällsfördelar som 
skulle uppnås, förutsatt att det är i enlighet 
med artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
liksom (om detta är relevant) med 
Gemenskapens riktlinjer för tillämpning av 
reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av öppna bredbandsnät.

Or. fr

Ändringsförslag 222
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de mindre utvecklade regionerna bör 
stödet för utbyggnaden av bredbandsnät 
framför allt tillhandahållas via 
instrumenten inom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden. Bidrag och/eller
finansieringsinstrument från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kan komplettera 
sådant stöd där så krävs för att uppnå 
målen i denna förordning. Med hjälp av 

I de mindre utvecklade regionerna bör 
stödet för utbyggnaden av bredbandsnät 
framför allt tillhandahållas via 
instrumenten inom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden. De bör 
kompletteras med finansieringsinstrument 
från Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
med hjälp av lämpliga 
samordningsmekanismer.
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lämpliga samordningsmekanismer kan 
man möjligtvis uppnå större 
synergieffekter mellan åtgärder inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa i 
dessa regioner och stöd från 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 223
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de mindre utvecklade regionerna bör 
stödet för utbyggnaden av bredbandsnät 
framför allt tillhandahållas via 
instrumenten inom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden. Bidrag och/eller 
finansieringsinstrument från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kan komplettera 
sådant stöd där så krävs för att uppnå 
målen i denna förordning. Med hjälp av 
lämpliga samordningsmekanismer kan man 
möjligtvis uppnå större synergieffekter 
mellan åtgärder inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa i dessa regioner och 
stöd från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

I de mindre utvecklade regionerna bör 
stödet för utbyggnaden av bredbandsnät 
framför allt tillhandahållas via lämpliga 
egna medel och om detta inte är möjligt,
instrumenten inom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden. Bidrag och/eller 
finansieringsinstrument från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kan komplettera 
sådant stöd där så krävs för att uppnå 
målen i denna förordning. Med hjälp av 
lämpliga samordningsmekanismer kan man 
möjligtvis uppnå större synergieffekter 
mellan åtgärder inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa i dessa regioner och 
stöd från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

Or. fr

Ändringsförslag 224
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de mindre utvecklade regionerna bör 
stödet för utbyggnaden av bredbandsnät 
framför allt tillhandahållas via 
instrumenten inom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden. Bidrag och/eller 
finansieringsinstrument från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kan komplettera 
sådant stöd där så krävs för att uppnå 
målen i denna förordning. Med hjälp av 
lämpliga samordningsmekanismer kan man 
möjligtvis uppnå större synergieffekter 
mellan åtgärder inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa i dessa regioner och 
stöd från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

I de mindre utvecklade regionerna bör 
stödet för utbyggnaden av bredbandsnät 
framför allt tillhandahållas via 
instrumenten inom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden. Bidrag och/eller 
finansieringsinstrument från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kan komplettera 
sådant stöd där så krävs för att uppnå 
målen i denna förordning. Med hjälp av 
lämpliga samordningsmekanismer kan man 
möjligtvis uppnå större synergieffekter 
mellan åtgärder inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa i dessa regioner och 
stöd från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden och förhindra 
dubbelarbete eller förbiseenden.

Or. en

Ändringsförslag 225
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klassificeringen av regioner för 
ovanstående kategorier anges indikativt på 
nedanstående karta.

Klassificeringen av regioner för 
ovanstående kategorier anges indikativt på 
nedanstående karta, med tanke på att 
befolkningstätheten kan variera mycket 
inom en och samma region.

Or. fr

Ändringsförslag 226
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät ska utgöras av en 
balanserad portfölj med åtgärder som 
både bidrar till den digitala agendans mål 
om 30 Mbps och till målet om 100 Mbps 
och de ska framför allt täcka ytterområden 
och landsbygdsområden liksom även 
områden över hela EU.

Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät ska framför allt täcka 
ytterområden och landsbygdsområden 
liksom även områden över hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 227
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät ska utgöras av en balanserad 
portfölj med åtgärder som både bidrar till 
den digitala agendans mål om 30 Mbps
och till målet om 100 Mbps och de ska 
framför allt täcka ytterområden och 
landsbygdsområden liksom även områden 
över hela EU.

Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät ska utgöras av en balanserad 
portfölj med åtgärder som både bidrar till 
målen om 100 Mbps och 1 Gbps och de 
ska framför allt täcka ytterområden,
landsbygdsområden och stadsområden
liksom även områden över hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 228
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som bidrar till projekt av Åtgärder som bidrar till projekt av 
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gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät – oberoende av vilken teknik 
som används – ska

gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät ska

Or. en

Ändringsförslag 229
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång 
till en bredbandshastighet på 30 Mbps, 
eller

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
för alla hushåll i EU klarar att uppfylla 
hastigheter på minst 100 Mbps, och om 
detta inte är möjligt, högsta möjliga 
hastighet, 

Or. en

Ändringsförslag 230
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på 30 Mbps, eller

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på 30 Mbps, eller 
ännu ambitiösare nationella eller 
regionala mål, eller

Or. en

Ändringsförslag 231
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på 30 Mbps, eller

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla 2020-målet om att alla 
ska ha tillgång till en bredbandshastighet 
på 100 Mbps, eller 

Or. en

Ändringsförslag 232
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på 30 Mbps, eller

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på minst 30 Mbps, 
eller 

Or. en

Ändringsförslag 233
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på 30 Mbps, eller

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
minst klarar att uppfylla den digitala 
agendans mål för 2020 om att alla ska ha 
tillgång till en bredbandshastighet på 
30 Mbps, eller 

Or. en
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Ändringsförslag 234
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på 30 Mbps, eller

(a) stödja investeringar i öppna
bredbandsnät som klarar att uppfylla den 
digitala agendans mål för 2020 om att alla 
ska ha tillgång till en bredbandshastighet 
på minst 30 Mbps, eller 

Or. fr

Ändringsförslag 235
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på 30 Mbps, eller

(a) stödja investeringar i öppna
bredbandsnät som klarar att uppfylla den 
digitala agendans mål för 2020 om att alla 
ska ha tillgång till en bredbandshastighet 
på 30 Mbps, och

Or. fr

Ändringsförslag 236
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja investeringar i bredbandsnät 
som klarar att uppnå den digitala 

utgår
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agendans mål för år 2020 om att minst 
50 % av hushållen ska abonnera på 
hastigheter över 100 Mbps,

Or. en

Ändringsförslag 237
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppnå den digitala agendans mål 
för år 2020 om att minst 50 % av hushållen 
ska abonnera på hastigheter över 
100 Mbps,

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppnå den digitala agendans mål 
för år 2020, eller ännu ambitiösare 
nationella och regionala mål, om att minst 
50 % av hushållen ska abonnera på 
hastigheter över 100 Mbps,

Or. en

Ändringsförslag 238
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppnå den digitala agendans mål
för år 2020 om att minst 50 % av hushållen 
ska abonnera på hastigheter över 
100 Mbps,

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppnå 2020-målen om att minst 
50 % av hushållen ska abonnera på 
hastigheter över 1 Gbps,

Or. en

Ändringsförslag 239
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppnå den digitala agendans mål 
för år 2020 om att minst 50 % av hushållen 
ska abonnera på hastigheter över 
100 Mbps,

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppnå den digitala agendans mål 
för år 2020 om att minst 75 % av hushållen 
ska abonnera på hastigheter över 
100 Mbps,

Or. fr

Motivering

Ambitiösa mål om lika möjligheter kommer att främja förtroendet för den europeiska 
kontinenten.

Ändringsförslag 240
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja investeringar i bredbandsnät
som klarar att uppnå den digitala agendans 
mål för år 2020 om att minst 50 % av 
hushållen ska abonnera på hastigheter över 
100 Mbps,

(b) stödja investeringar i öppna 
höghastighetsbredbandsnät som klarar att 
uppnå den digitala agendans mål för år 
2020 om att minst 50 % av hushållen ska 
abonnera på hastigheter över 100 Mbps,

Or. fr

Ändringsförslag 241
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppnå den digitala agendans mål 

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
minst klarar att uppnå den digitala 
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för år 2020 om att minst 50 % av hushållen 
ska abonnera på hastigheter över
100 Mbps,

agendans mål för år 2020 om att minst 
50 % av hushållen ska abonnera på 
hastigheter på 100 Mbps,

Or. en

Ändringsförslag 242
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppfylla tillämplig lagstiftning, i 
synnerhet konkurrenslagstiftningen.

(c) uppfylla tillämplig lagstiftning, i 
synnerhet konkurrenslagstiftningen; endast 
nät som är öppna för konkurrens (via 
föreskrivet tillträde för tredje part) bör ha 
rätt till offentlig finansiering enligt denna 
förordning,

Or. en

Ändringsförslag 243
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppfylla tillämplig lagstiftning, i 
synnerhet konkurrenslagstiftningen.

(c) uppfylla tillämplig lagstiftning, i 
synnerhet konkurrenslagstiftningen, och 
skyldigheten att säkerställa tillgång, enligt 
definitionen i artikel 3 a.

Or. en

Ändringsförslag 244
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 9 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) stödja internets öppna karaktär 
genom att säkerställa förbud mot 
blockering av lagliga tjänster via 
telekomnät som finansierats med hjälp av 
denna förordning, samtidigt som rimlig 
trafikstyrning under de tider när nätet är 
som mest belastat möjliggörs, och med 
respekt för de minimikrav för tjänsternas 
kvalitet som fastställs i artikel 22.3 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 
om samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster).

Or. en

Ändringsförslag 245
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna ska även innefatta en eller 
flera av följande saker:

Åtgärderna ska även innefatta följande 
saker, uppställda enligt följande 
prioritetsordning:

Or. en

Ändringsförslag 246
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 10 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utbyggnad av passiv fysisk 
infrastruktur eller utbyggnad av 
kombinerad passiv och aktiv fysisk 
infrastruktur och tillhörande 
infrastrukturelement, komplett med de 
tjänster som krävs för att använda sådan 
infrastruktur.

(a) Utbyggnad av passiv fysisk 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 247
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 10 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Utbyggnad av kombinerad passiv och 
aktiv fysisk infrastruktur och tillhörande 
infrastrukturelement, komplett med de 
tjänster som krävs för att använda sådan 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 10 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) stöd till förberedelser av projekt av 
gemensamt intresse i syfte att få 
finansiering i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr xxxx/2012 
om inrättandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa eller på 
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finansmarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 249
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden, inbegripet om så behövs 
sjökablar, kan få stöd om det är avgörande 
för att säkerställa isolerade samhällens 
tillgång till bredbandsanslutning på 
30 Mbps och uppåt. Detta stöd ska vara ett 
komplement till andra medel som EU eller 
medlemsstaterna ställer till förfogande för 
detta ändamål.

Utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda landsbygdsområden, avlägsna 
områden, öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden, inbegripet om så behövs 
sjökablar, kan få stöd om det är avgörande 
för att säkerställa isolerade samhällens 
tillgång till bredbandsanslutning på 
30 Mbps och uppåt. Detta stöd ska vara ett 
komplement till andra medel som EU eller 
medlemsstaterna ställer till förfogande för 
detta ändamål.

Or. ro

Ändringsförslag 250
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden, inbegripet om så behövs 
sjökablar, kan få stöd om det är avgörande 
för att säkerställa isolerade samhällens 
tillgång till bredbandsanslutning på 
30 Mbps och uppåt. Detta stöd ska vara ett 
komplement till andra medel som EU eller 

Utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden, inbegripet om så behövs 
sjökablar, kan få stöd om det är avgörande 
för att säkerställa isolerade samhällens 
tillgång till bredbandsanslutning på 
100 Mbps och uppåt. Detta stöd ska vara 
ett komplement till andra medel som EU 
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medlemsstaterna ställer till förfogande för 
detta ändamål.

eller medlemsstaterna ställer till förfogande 
för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 251
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mottagare av EU-stöd för projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredband innefattar, men är inte 
begränsat till

Mottagare av EU-stöd för projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredband kan vara alla offentliga organ i 
unionen eller alla privata organ som är 
baserade i och betalar skatt i unionen.
Dessa mottagare kan bl.a. vara

Or. en

Ändringsförslag 252
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) telekomoperatörer (redan aktiva, 
oavsett om de investerar direkt eller 
genom ett dotterbolag, eller 
nytillträdande) som gör investeringar i 
snabba och ultrasnabba bredbandsnät,

(a) telekomoperatörer,

Or. en

Ändringsförslag 253
Catherine Trautmann
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) telekomoperatörer (redan aktiva, 
oavsett om de investerar direkt eller genom 
ett dotterbolag, eller nytillträdande) som 
gör investeringar i snabba och ultrasnabba 
bredbandsnät,

(a) telekomoperatörer (redan aktiva, 
oavsett om de investerar direkt eller genom 
ett dotterbolag, eller nytillträdande) som 
gör investeringar i snabba och ultrasnabba 
bredbandsnät och som garanterar 
tillgänglighet för övriga operatörer i 
enlighet med direktiv 2002/21/EG,

Or. fr

Ändringsförslag 254
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) telekomoperatörer (redan aktiva, 
oavsett om de investerar direkt eller genom 
ett dotterbolag, eller nytillträdande) som 
gör investeringar i snabba och ultrasnabba 
bredbandsnät,

(a) telekomoperatörer och 
fibernätoperatörer (redan aktiva, oavsett 
om de investerar direkt eller genom ett 
dotterbolag, eller nytillträdande) som gör 
investeringar i snabba och ultrasnabba 
bredbandsnät,

Or. en

Ändringsförslag 255
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) allmännyttiga företag (exempelvis inom 
vatten, avlopp, energi och transport), som 
förväntas investera i passiva 
bredbandsnät, antingen själva eller i 

(b) allmännyttiga företag (exempelvis inom 
vatten, avlopp, energi och transport),
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samarbete med operatörer,

Or. en

Ändringsförslag 256
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) allmännyttiga företag (exempelvis inom 
vatten, avlopp, energi och transport), som 
förväntas investera i passiva bredbandsnät, 
antingen själva eller i samarbete med 
operatörer,

(b) allmännyttiga företag (exempelvis 
stadsnät och kommunala nät, inom vatten, 
avlopp, energi och transport), som 
förväntas investera i passiva bredbandsnät, 
antingen själva eller i samarbete med 
operatörer,

Or. en

Ändringsförslag 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) regionala beslutsfattare, inklusive 
kommuner, som kan utfärda koncessioner 
för bredbandsinfrastruktur, 
utrustningsleverantörer som kan vara 
intresserade av ett sådant arrangemang, 
genom skapandet av ett företag med 
särskilt syfte, 

(c) regionala och lokala beslutsfattare, 
inklusive kommuner, som kan utfärda 
koncessioner för bredbandsinfrastruktur,  
utrustningsleverantörer som kan vara 
intresserade av ett sådant arrangemang, 
genom skapandet av ett företag med 
särskilt syfte, 

Or. en

Ändringsförslag 258
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) regionala beslutsfattare, inklusive 
kommuner, som kan utfärda koncessioner 
för bredbandsinfrastruktur, 
utrustningsleverantörer som kan vara 
intresserade av ett sådant arrangemang, 
genom skapandet av ett företag med 
särskilt syfte, 

(c) lokala och regionala beslutsfattare, 
inklusive kommuner, som kan utfärda 
koncessioner för bredbandsinfrastruktur,  
utrustningsleverantörer som kan vara 
intresserade av ett sådant arrangemang, 
genom skapandet av ett företag med 
särskilt syfte, 

Or. ro

Ändringsförslag 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) partnerskap mellan flera operatörer som 
är aktiva på såväl trådlösa som kabelburna 
marknader för att bygga en ny generations 
infrastruktur.

(d) partnerskap mellan flera operatörer som 
är aktiva på såväl trådlösa som kabelburna 
marknader för att bygga en ny generations 
infrastruktur, samt mellan operatörer och 
företag i landsbygdsområden, öregioner, 
inlandsområden och randområden.

Or. en

Ändringsförslag 260
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) partnerskap mellan flera operatörer som 
är aktiva på såväl trådlösa som kabelburna 
marknader för att bygga en ny generations 
infrastruktur.

(d) partnerskap mellan flera operatörer 
(privata såväl som offentliga) som är 
aktiva på såväl trådlösa som kabelburna 
marknader för att bygga en ny generations 
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infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 261
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 13 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) partnerskap mellan flera operatörer som 
är aktiva på såväl trådlösa som kabelburna 
marknader för att bygga en ny generations 
infrastruktur.

(d) partnerskap mellan flera operatörer som 
är aktiva på såväl trådlösa som kabelburna 
marknader för att bygga en ny generations 
infrastruktur och driva befintlig 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid framtagningen av portföljen bör 
hänsyn tas till medlemsstaternas 
investeringsbehov uttryckt i antalet 
hushåll som ska anslutas med hjälp av
Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Vid framtagningen av portföljen bör 
hänsyn tas till den förväntade efterfrågan 
på bredbandsanslutning och fördelar för 
den lokala ekonomin som underlättas 
genom Fonden för ett sammanlänkat 
Europa

Or. en

Ändringsförslag 263
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska stöd ges för 
höghastighetsanslutningar till offentliga 
internetåtkomstpunkter, i synnerhet på 
offentliga platser såsom skolor, sjukhus, 
lokala förvaltningar och bibliotek.

Dessutom ska stöd ges för 
höghastighetsanslutningar till offentliga 
internetåtkomstpunkter, i synnerhet på 
offentliga platser såsom skolor, universitet, 
museer och kulturminnen, sjukhus, 
kollektivtrafiken och dess knutpunkter,
lokala förvaltningar och bibliotek och till 
omfattande tillgång till kostnadsfria 
trådlösa nät.

Or. en

Ändringsförslag 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 2 – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska stöd ges för
höghastighetsanslutningar till offentliga 
internetåtkomstpunkter, i synnerhet på 
offentliga platser såsom skolor, sjukhus, 
lokala förvaltningar och bibliotek.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas
höghastighetsanslutningar till offentliga 
internetåtkomstpunkter, i synnerhet på 
offentliga platser såsom skolor, sjukhus, 
lokala förvaltningar och bibliotek.

Or. en

Ändringsförslag 265
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Införandet av infrastrukturer för digitala 
tjänster ska bidra till förverkligandet av 
den digitala inre marknaden genom att ta 
bort flaskhalsar i spridningen av tjänster. 
Detta ska uppnås genom att skapa och/eller 

Införandet av infrastrukturer för digitala 
tjänster ska bidra till förverkligandet av 
den digitala inre marknaden genom att ta 
bort flaskhalsar i spridningen av tjänster. 
Detta ska uppnås genom att skapa och/eller 
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förbättra befintliga interoperabla 
infrastrukturplattformar för digitala 
tjänster, tillsammans med den nödvändiga 
grundläggande infrastrukturen för digitala 
tjänster. Arbetet kan delas upp i två lager:

förbättra befintliga interoperabla och 
internationellt kompatibla 
infrastrukturplattformar för digitala 
tjänster, tillsammans med den nödvändiga 
grundläggande infrastrukturen för digitala 
tjänster. Arbetet kan delas upp i två lager:

Or. en

Ändringsförslag 266
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En offentlig transeuropeisk 
stamnätsinfrastruktur kommer att ge 
mycket höga hastigheter och bra 
uppkopplingsmöjligheter mellan EU:s 
offentliga institutioner inom områden som 
offentlig förvaltning, kultur, utbildning och 
hälsovård. Denna stamnätsinfrastruktur 
kommer att stödja offentliga tjänster med 
europeiskt mervärde genom kontrollerad 
kvalitet på tjänsterna och säker åtkomst. 
Därigenom garanteras en digital kontinuitet 
för de offentliga tjänsterna, vilket i sin tur 
leder till större nytta för medborgare, 
företag och förvaltningar. Dessutom kan en 
efterfrågeaggregering för uppkopplingar 
uppstå, vilket medför att den kritiska 
massan kan uppnås och kostnaderna 
sjunka.

En offentlig transeuropeisk 
stamnätsinfrastruktur kommer att ge 
mycket höga hastigheter och bra 
uppkopplingsmöjligheter mellan EU:s 
offentliga institutioner inom områden som 
offentlig förvaltning, kultur, utbildning, 
forskning och hälsovård. Denna 
stamnätsinfrastruktur kommer att stödja 
offentliga tjänster med europeiskt 
mervärde genom kontrollerad kvalitet på 
tjänsterna och säker åtkomst. Därigenom 
garanteras en digital kontinuitet för de 
offentliga tjänsterna, vilket i sin tur leder 
till större nytta för medborgare, företag och 
förvaltningar. Dessutom kan en 
efterfrågeaggregering för uppkopplingar 
uppstå, vilket medför att den kritiska 
massan kan uppnås och kostnaderna 
sjunka.

Or. en

Ändringsförslag 267
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infrastrukturen kommer att baseras på det 
befintliga internetstamnätet och vid behov 
kommer nya nät att byggas ut. 
Anslutningarna görs direkt eller genom 
regionalt eller nationellt styrda 
infrastrukturer. I synnerhet kommer 
infrastrukturen att ge 
uppkopplingsmöjligheter för andra 
transeuropeiska tjänster, bland annat dem 
som nämns i denna bilaga. Infrastrukturen 
kommer att vara helt integrerad i internet 
som en viktig förutsättning för 
transeuropeiska offentliga tjänster och 
kommer att främja antagandet av nya 
standarder (t.ex. internetprotokoll som 
IPv6 ). Särskild underliggande infrastruktur 
för uppkoppling av offentliga förvaltningar 
kan övervägas om det bedöms nödvändigt 
av säkerhetsskäl.

Infrastrukturen kommer att baseras på det 
befintliga internetstamnätet och vid behov 
kommer nya nät att byggas ut. 
Anslutningarna görs direkt eller genom 
lokalt, regionalt eller nationellt styrda 
infrastrukturer. I synnerhet kommer 
infrastrukturen att ge 
uppkopplingsmöjligheter för andra 
transeuropeiska tjänster, bland annat dem 
som nämns i denna bilaga. Infrastrukturen 
kommer att vara helt integrerad i internet 
som en viktig förutsättning för 
transeuropeiska offentliga tjänster och 
kommer att främja antagandet av nya 
standarder (t.ex. internetprotokoll som 
IPv6). Särskild underliggande infrastruktur 
för uppkoppling av offentliga förvaltningar 
kan övervägas om det bedöms nödvändigt 
av säkerhetsskäl.

Or. ro

Ändringsförslag 268
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Interoperabla ”datormolnstjänster” 
kommer att ge den funktionalitet i 
stamnätsinfrastrukturen som gör att 
datormoln för transeuropeiska offentliga 
tjänster kan erbjudas. Detta innefattar 
transeuropeiska nättjänster som 
videokonferenser, virtualiserad lagring och 
stöd för beräkningsintensiva applikationer, 
vilket omfattar dem som är kopplade till 
andra projekt av gemensamt intresse.

Interoperabla ”datormolnstjänster” 
kommer att ge den funktionalitet i 
stamnätsinfrastrukturen som gör att 
datormoln för transeuropeiska offentliga 
tjänster kan erbjudas. Detta innefattar 
transeuropeiska nättjänster som 
videokonferenser, virtualiserad lagring, 
virtualiserad databehandling och stöd för 
beräkningsintensiva applikationer, vilket 
omfattar dem som är kopplade till andra 
projekt av gemensamt intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeisk plattform för tillgång till 
utbildningsresurser
Syftet är att utnyttja fördelarna med IKT 
inom undervisningen genom tillgång till 
läromedel över hela Europa. 
Kostnadseffektiv tillgång till och 
förbättrad kvalitet på läromedel genom 
kollegial granskning skulle stärka den 
europeiska sammanhållningen genom 
möjliggörandet av kontakter, samarbete 
och diskussioner bland elever och i den 
akademiska världen. Plattformen skulle 
utgöra stommen för samarbetet mellan 
läroanstalter och underlätta 
genomförandet av övriga EU-program 
såsom Erasmus för alla. Kärntjänsten 
skulle vara en elektronisk flerspråkig 
plattform där läroanstalter och enskilda 
skulle kunna utbyta läromedel genom en 
öppen licens. Plattformen skulle hysa 
läroböcker, artiklar, videor och 
möjliggöra synpunkter, samarbete och 
diskussioner mellan användare. Den 
skulle underlätta distansutbildning och 
samarbete mellan utbildningsaktörer, 
inbegripet genom tillämpningar för 
e-lärande. Den skulle också fungera som 
en plattform för att söka och få tillgång 
till offentliga biblioteksresurser. 
Plattformen kräver utveckling, drift och 
förvaltning av distribuerad 
databehandling, datalagringsresurser och 
programvara. Bastjänster a) lagring av 
innehåll för läroanstalter och innehåll 
som skapats av användarna, b) möjlighet 
till interaktivitet, samarbete kring 
utgivning av text, kommunikation 
(inklusive videokonferenser) mellan 
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behöriga användare och c) 
driftskompabilitet mellan bibliotekens 
sökverktyg.

Or. en

Motivering

I Unescos förklaring från juni 2012 uppmanas regeringarna att utarbeta strategier för att 
stödja tillgång till utbildningsresurser. Harvard och MiT inledde då edX-projektet, en 
plattform för teknik med öppen källkod, för att möjliggöra onlinekurser, medan Kina redan 
utvecklat sin plattform (www.core.org.cn). Investering i e-utbildning skulle öka EU:s 
konkurrenskraft och attraktion på det akademiska området.

Ändringsförslag 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Interoperabel elektronisk identifiering och 
autentisering för hela Europa. Ett antal 
uppkopplade och säkrade 
autentiseringsservrar och -protokoll som 
säkerställer interoperabiliteten mellan olika 
autentiserings-, identifierings-, och 
auktoriseringssystem som redan idag finns 
i Europa kommer att tas fram. Denna 
plattform kommer att göra det möjligt för 
medborgare och företag att komma åt 
onlinetjänster när detta behövs för 
exempelvis studier, arbete, resor, hälsovård 
eller affärsverksamhet utomlands. Den 
kommer att utgöra kärnan för alla digitala 
tjänster där elektronisk identifiering och 
autentisering behövs: t.ex. elektronisk 
upphandling, onlinehälsovård, 
standardiserad verksamhetsrapportering, 
elektroniskt utbyte av rättslig information, 
transeuropeisk företagsregistrering online 
och e-förvaltningstjänster för företag, 
vilket innefattar kommunikation mellan 
företagsregister rörande fusioner over 
gränserna och utländska filialer. 

Interoperabel elektronisk identifiering och 
autentisering för hela Europa. Ett antal 
uppkopplade och säkrade 
autentiseringsservrar och -protokoll som 
säkerställer interoperabiliteten mellan olika 
autentiserings-, identifierings-, och 
auktoriseringssystem som redan idag finns 
i Europa kommer att tas fram. Denna 
plattform kommer att göra det möjligt för 
medborgare och företag att komma åt 
onlinetjänster när detta behövs för 
exempelvis studier, arbete, resor, hälsovård 
eller affärsverksamhet utomlands. 
Portabiliteten av personuppgifter bör 
åtföljas av ett effektivt skydd för dessa. 
Plattformen kommer att utgöra kärnan för 
alla digitala tjänster där elektronisk 
identifiering och autentisering behövs: t.ex. 
elektronisk upphandling, onlinehälsovård, 
standardiserad verksamhetsrapportering, 
elektroniskt utbyte av rättslig information, 
transeuropeisk företagsregistrering online 
och e-förvaltningstjänster för företag, 
vilket innefattar kommunikation mellan 
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Plattformen kan även använda resurser och 
verktyg från den flerspråkiga 
kärnplattformen.

företagsregister rörande fusioner over 
gränserna och utländska filialer. 
Plattformen kan även använda resurser och 
verktyg från den flerspråkiga 
kärnplattformen.

Or. fr

Ändringsförslag 271
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Interoperabel elektronisk identifiering och 
autentisering för hela Europa. Ett antal 
uppkopplade och säkrade
autentiseringsservrar och -protokoll som 
säkerställer interoperabiliteten mellan olika 
autentiserings-, identifierings-, och 
auktoriseringssystem som redan idag finns 
i Europa kommer att tas fram. Denna 
plattform kommer att göra det möjligt för 
medborgare och företag att komma åt 
onlinetjänster när detta behövs för 
exempelvis studier, arbete, resor, hälsovård 
eller affärsverksamhet utomlands. Den 
kommer att utgöra kärnan för alla digitala 
tjänster där elektronisk identifiering och 
autentisering behövs: t.ex. elektronisk 
upphandling, onlinehälsovård, 
standardiserad verksamhetsrapportering, 
elektroniskt utbyte av rättslig information, 
transeuropeisk företagsregistrering online 
och e-förvaltningstjänster för företag, 
vilket innefattar kommunikation mellan 
företagsregister rörande fusioner over 
gränserna och utländska filialer. 
Plattformen kan även använda resurser och 
verktyg från den flerspråkiga 
kärnplattformen.

Interoperabel elektronisk identifiering och 
autentisering för hela Europa. Ett antal 
uppkopplade och säkrade 
autentiseringsservrar och -protokoll som 
säkerställer interoperabiliteten mellan olika 
autentiserings-, identifierings-, och 
auktoriseringssystem som redan idag finns 
i Europa kommer att tas fram. Denna 
plattform kommer att göra det möjligt för 
medborgare och företag att komma åt 
onlinetjänster när detta behövs för 
exempelvis studier, arbete, resor, hälsovård 
eller affärsverksamhet utomlands. Den 
kommer att utgöra kärnan för alla digitala 
tjänster där elektronisk identifiering och 
autentisering behövs: t.ex. elektronisk 
upphandling, onlinehälsovård, 
standardiserad verksamhetsrapportering, 
elektroniskt utbyte av rättslig information, 
transeuropeisk företagsregistrering online 
och e-förvaltningstjänster för medborgare 
och företag, vilket innefattar 
kommunikation mellan företagsregister 
rörande fusioner over gränserna och 
utländska filialer. Plattformen kan även 
använda resurser och verktyg från den 
flerspråkiga kärnplattformen.

Or. ro
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Ändringsförslag 272
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 9 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Interoperabla gränsöverskridande 
tjänster för e-fakturering: De här 
tjänsterna kommer att bidra till 
fullbordandet av den inre marknaden och 
medföra stora fördelar såsom kortare 
betalningsperioder, färre fel, effektivare 
momsuppbörd, färre utskrifter, lägre 
portokostnader och företagsintegrerad
hantering. Med interoperabla 
e-fakturalösningar kan handelsparter 
utbyta e-fakturer över tekniska och 
organisatoriska gränser baserat på 
gemensamma rättsliga krav, 
affärsprocesser och tekniska standarder.  
I synnerhet med tanke på den nära 
förbindelsen mellan faktura och betalning 
är det viktigt att se e-fakturering i ett 
större sammanhang – en integrerad 
marknad för elektroniska betalningar.

Or. ro

Ändringsförslag 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 9 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Utbyggnad av infrastruktur för 
kollektivtrafik som möjliggör användning 
av säkra och kompatibla mobila nära 
tjänster: Utbyggnaden av infrastruktur 
för kollektivtrafik som möjliggör 
användning av säkra och kompatibla 
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mobila nära tjänster kommer att göra det 
möjligt för medborgare, företag och 
organisationer att få tillgång till olika 
innovativa transporttjänster i hela 
unionen.
Denna infrastruktur, inklusive systemen 
för giltighetskontroll, kommer att öppna 
upp möjligheter för aktörer inom 
telekommunikation, detaljhandel, 
transport och offentlig sektor att utveckla 
alleuropeiska tjänster såsom 
biljettförsäljning eller 
betalningsmöjligheter som underlättar 
medborgarnas och företagens rörlighet. 
Detta kommer att öka synergierna mellan 
olika infrastrukturer, i synnerhet på 
kollektivtrafiks- och 
telekommunikationsområdet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 9 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Plattform för tvistlösning online: 
Denna tjänst kommer att tillhandahålla 
en plattform för lösning utanför domstol 
av avtalstvister mellan konsumenter och 
handlare. Den kommer att göra det 
möjligt för dem att på sitt språk lämna in 
en tvist online som riktas till en nationell 
alternativ tvistlösningsenhet, som är 
behörig att behandla och lösa tvisten på 
ett öppet, effektivt och opartiskt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklingen av kärnplattformen kommer 
att bygga på den befintliga portalen 
Europeana. Plattformen – som kräver 
utveckling, drift och administration av 
distribuerad databehandling, 
datalagringsresurser och programvara –
kommer att tillhandahålla en gemensam 
åtkomstpunkt till innehållet i det 
europeiska kulturarvet som sträcker sig 
ända ner till enskilda poster i materialet, en 
uppsättning gränssnittsspecifikationer för 
interagering med infrastrukturen (sökande 
efter data, nerladdning av data), stöd för 
metadataanpassning och inläggning av 
nytt innehåll, liksom information om 
villkoren för återanvändning av innehållet 
som är tillgängligt genom infrastrukturen.

Utvecklingen av kärnplattformen kommer 
att bygga på den befintliga portalen 
Europeana. Plattformen – som kräver 
utveckling, drift och administration av 
distribuerad databehandling, 
datalagringsresurser och programvara –
kommer att tillhandahålla en gemensam 
åtkomstpunkt till innehållet i det 
europeiska kulturarvet som sträcker sig 
ända ner till enskilda poster i materialet, en 
uppsättning gränssnittsspecifikationer för 
interagering med infrastrukturen (sökande 
efter data, nerladdning och kombinering
av data), stöd för åtkomst till, omvandling 
av och anpassning av metadata och 
innehåll i olika öppna digitala format, och 
inläggning av nytt innehåll, liksom 
information om villkoren för 
återanvändning av innehållet som är 
tillgängligt genom infrastrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 276
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 13 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Kompetenscentrum för digitalisering 
och bevarande av det digitala kulturarvet.

(e) Kompetenscentrum för digitalisering 
och bevarande av det digitala kulturarvet, 
till exempel genom sammankoppling av 
lokala, regionala och nationella bibliotek 
via ett transeuropeiskt nät och inom 
ramen för detta.
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Or. ro

Ändringsförslag 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna infrastruktur för digitala tjänster 
kommer att göra det möjligt att få tillgång 
till offentlig information som innehas av 
EU:s offentliga sektor för återanvändning.

Denna infrastruktur för digitala tjänster 
kommer att göra det möjligt att få tillgång 
till offentlig information som innehas av 
EU:s offentliga sektor för återanvändning, 
med respekt för rätten till integritet och 
skyddet av personuppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 278
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Distribuerad databehandling, datalagring 
och programvaruresurser kommer att ge: 
en gemensam åtkomstpunkt för 
flerspråkiga datamängder (på alla officiella 
EU-språk) som innehas av offentliga organ 
inom EU på europeisk, nationell, regional 
och lokal nivå, sök- och 
visualiseringsverktyg för datamängderna, 
försäkran om att de tillgängliga 
datamängderna är licensierade att 
publiceras och återdistribueras, vilket 
innefattar spårning av datainformationens 
ursprung, en uppsättning 
applikationsprogrammeringsgränssnitt för 
programvaruklienternas interaktion med 
infrastrukturen (sökande efter data, 
insamling av statistik, nerladdning av data) 

Distribuerad databehandling, datalagring 
och programvaruresurser kommer att ge: 
en gemensam åtkomstpunkt för 
flerspråkiga datamängder (på alla officiella 
EU-språk) som innehas av offentliga organ 
inom EU på europeisk, nationell, regional 
och lokal nivå, sök- och 
visualiseringsverktyg för datamängderna,  
försäkran om att de tillgängliga 
datamängderna är vederbörligen 
anonymiserade, licensierade och prissatta
att publiceras och återdistribueras, vilket 
innefattar spårning av datainformationens 
ursprung,  en uppsättning 
applikationsprogrammeringsgränssnitt för 
programvaruklienternas interaktion med 
infrastrukturen (sökande efter data, 



AM\909449SV.doc 133/139 PE494.476v01-00

SV

för utveckling av tredjepartsapplikationer. 
Plattformen ska även möjliggöra insamling 
och publicering av statistik om portalens 
drift, tillgången på data och applikationer 
och hur dessa används.

insamling av statistik, nerladdning av data) 
för utveckling av tredjepartsapplikationer.  
Plattformen ska även möjliggöra insamling 
och publicering av statistik om portalens 
drift, tillgången på data och applikationer 
och hur dessa används.

Or. en

Ändringsförslag 279
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 16 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) interoperabilitet för datamängder, vilket 
innefattar juridiska frågor och 
licensieringsfrågor, för att möjliggöra 
bättre återanvändning,

(b) interoperabilitet för och 
standardisering av datamängder, vilket 
innefattar juridiska frågor och 
licensieringsfrågor, för att möjliggöra 
bättre återanvändning,

Or. en

Ändringsförslag 280
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Plattformen kommer att möjliggöra förvärv 
och underhåll av stora samlingar av 
levande språkdata och återanvändbara 
språkbehandlingsverktyg som sedan görs 
tillgängliga. Den kommer att omfatta alla 
EU-språk och följa relevanta standarder 
och överenskomna krav på tjänster och 
rättsliga krav. Plattformen kommer att göra 
det smidigt för bidragsgivare att lägga till, 
säkra och förbättra språkdata och -verktyg 
och den kommer att säkerställa en enkel, 

Plattformen kommer att möjliggöra förvärv 
och underhåll av stora samlingar av 
levande språkdata i skriftlig och muntlig 
form och återanvändbara 
språkbehandlingsverktyg som sedan görs 
tillgängliga. Den kommer att omfatta alla 
EU-språk och följa relevanta standarder 
och överenskomna krav på tjänster och 
rättsliga krav. Plattformen kommer att göra 
det smidigt för bidragsgivare att lägga till, 
säkra och förbättra språkdata och -verktyg 
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rättvis och säker tillgång till sådana 
resurser för organisationer som erbjuder 
eller utvecklar språkbaserade tjänster och 
möjlighet för dem att ompaketera 
innehållet för nya syften. Plattformen 
kommer även att stödja samarbete och 
samverkan med liknande initiativ och 
datacenter, befintliga eller framtida, inom 
och utanför EU.

och den kommer att säkerställa en enkel, 
rättvis och säker tillgång till sådana 
resurser för organisationer som erbjuder 
eller utvecklar språkbaserade tjänster och 
möjlighet för dem att ompaketera 
innehållet för nya syften. Plattformen 
kommer även att stödja samarbete och 
samverkan med liknande initiativ och 
datacenter, befintliga eller framtida, inom 
och utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 281
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infrastrukturen kommer att tillhandahålla 
integrerade och interoperabla tjänster på 
europeisk nivå, baserade på en gemensam 
medvetenhet och delade resurser, verktyg 
och metoder, i syfte att låta barn, deras 
föräldrar och vårdnadshavare, samt lärare 
använda internet på bästa sätt.

Infrastrukturen kommer att tillhandahålla 
integrerade och interoperabla tjänster på 
europeisk nivå, baserade på en gemensam 
medvetenhet och delade resurser, verktyg 
och metoder, i syfte att låta barn, deras 
föräldrar och vårdnadshavare, samt lärare 
använda internet på bästa sätt. Enisa bör 
rådfrågas gällande alla frågor som är 
relevanta för dess verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 282
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infrastrukturen kommer att tillhandahålla 
integrerade och interoperabla tjänster på 
europeisk nivå, baserade på en gemensam 

Infrastrukturen kommer att tillhandahålla 
integrerade och interoperabla tjänster på 
europeisk nivå, baserade på en kollektiv 
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medvetenhet och delade resurser, verktyg 
och metoder, i syfte att låta barn, deras 
föräldrar och vårdnadshavare, samt lärare 
använda internet på bästa sätt.

medvetenhet och delade resurser, verktyg 
och metoder, i syfte att låta barn, deras 
föräldrar och vårdnadshavare, samt lärare 
använda internet på bästa sätt.

Or. en

Ändringsförslag 283
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärnplattform: utgår
Kärnplattformen kommer att göra det 
möjligt för centrumen för ett säkrare 
internet (SIC – Safer Internet Centres) i 
medlemsstaterna att förvärva, använda 
och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg, samt möjliggöra den 
bakomliggande verksamheten för att 
hantera rapportering av innehåll med 
sexuella övergrepp, vilket innefattar 
kopplingen till politiskt ansvariga 
myndigheter, däribland internationella 
organisationer som Interpol, och när så 
är tillämpligt metoder för borttagning av 
detta innehåll från de aktuella 
webbplatserna. Detta arbete kommer att 
stödjas av gemensamma databaser.

Or. en

Ändringsförslag 284
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bastjänster: utgår
(a) Hjälplinjer dit barn, föräldrar och 
vårdnadshavare kan vända sig för att få 
information om de bästa medlen för att 
låta barn använda internet på ett sätt som 
gör att de undviker hot från skadligt och 
olagligt innehåll och skadliga och 
olagliga beteenden, samt den stödjande 
bakomliggande infrastrukturen för detta.
(b) Journummer för rapportering av 
innehåll med sexuella övergrepp mot barn 
på internet.
(c) Verktyg för att säkerställa åtkomsten 
till åldersanpassat innehåll och 
åldersanpassade tjänster.
(d) Programvara som möjliggör snabb 
och enkel rapportering av olagligt 
innehåll och borttagning av detta 
innehåll, liksom rapportering av 
grooming och mobbning.
(e) Programvarusystem som möjliggör 
bättre identifiering av (ej rapporterat) 
innehåll med sexuella övergrepp mot barn 
på internet, liksom tekniker för att stödja 
polisutredningar, framför allt med syfte 
att identifiera barnen, förövarna och 
kommersiell handel av sådant innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 285
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 22 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hjälplinjer dit barn, föräldrar och 
vårdnadshavare kan vända sig för att få 
information om de bästa medlen för att 

utgår
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låta barn använda internet på ett sätt som 
gör att de undviker hot från skadligt och 
olagligt innehåll och skadliga och 
olagliga beteenden, samt den stödjande 
bakomliggande infrastrukturen för detta.

Or. en

Ändringsförslag 286
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 22 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Journummer för rapportering av 
innehåll med sexuella övergrepp mot barn 
på internet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 287
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 22 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Verktyg för att säkerställa åtkomsten 
till åldersanpassat innehåll och 
åldersanpassade tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 288
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 22 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Programvara som möjliggör snabb 
och enkel rapportering av olagligt 
innehåll och borttagning av detta 
innehåll, liksom rapportering av 
grooming och mobbning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 289
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 22 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Programvarusystem som möjliggör 
bättre identifiering av (ej rapporterat) 
innehåll med sexuella övergrepp mot barn 
på internet, liksom tekniker för att stödja 
polisutredningar, framför allt med syfte 
att identifiera barnen, förövarna och 
kommersiell handel av sådant innehåll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 290
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärnplattformen kommer att bestå av ett 
nätverk av nationella/statliga 
organisationer för incidenthantering 
(CERT – Computer Emergency Response 
Team) som baseras på en 
minimiuppsättning av grundläggande krav. 
Nätverket kommer att ge stommen i ett 

Kärnplattformen kommer att bestå av ett 
nätverk av nationella/statliga 
organisationer för incidenthantering 
(CERT – Computer Emergency Response 
Team) och Enisa som baseras på en 
minimiuppsättning av grundläggande krav. 
Nätverket kommer att ge stommen i ett 
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EU-system för informationsutbyte och 
varningar (Eisas – European Information 
Sharing and Alert System) för EU-
medborgare och små och medelstora 
företag.

EU-system för informationsutbyte och 
varningar (Eisas – European Information 
Sharing and Alert System) för EU-
medborgare och små och medelstora 
företag i samarbete med Enisa.

Or. en

Ändringsförslag 291
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga 1 – avsnitt 3 – stycke 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommunikationsinfrastruktur, i 
normalfallet utbyggd av allmännyttiga 
företag i samarbete med telekomoperatörer, 
liksom nödvändig IT-maskinvara som ska 
byggas in i energikomponenter (t.ex. 
omformarstationer). Dessutom innefattas 
kärntjänsterna som möjliggör övervakning 
av tillgångar, kontroll av energistyrningen, 
automatisering och datahantering, samt 
kommunikation mellan de olika aktörerna 
(tjänsteleverantörer, nätoperatörer och 
andra allmännyttiga företag, konsumenter 
osv.).

Kommunikationsinfrastruktur, i 
normalfallet utbyggd av allmännyttiga 
företag i samarbete med telekomoperatörer, 
liksom nödvändig IT-maskinvara som ska 
byggas in i energikomponenter (t.ex. 
omformarstationer). Utbyggnaden av 
bredbandsnät måste gå parallellt med 
genomförandet av smarta energitjänster, 
så att kostnads- och systemförändringar 
är kostnadsorienterade och effektiva.
Dessutom innefattas kärntjänsterna som 
möjliggör övervakning av tillgångar, 
kontroll av energistyrningen, 
automatisering och datahantering, samt 
kommunikation mellan de olika aktörerna 
(tjänsteleverantörer, nätoperatörer och 
andra allmännyttiga företag, konsumenter 
osv.).

Or. en


