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Ændringsforslag 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om retningslinjer for transeuropæiske
telenet og om ophævelse af beslutning nr. 
1336/97/EF

om retningslinjer for transeuropæiske
digitale net og om ophævelse af beslutning 
nr. 1336/97/EF

Or. en

Ændringsforslag 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Udviklingen af bredbåndsnet og 
højhastighedsbredbåndsnet samt digitale 
tjenester vil styrke behovet for europæiske 
tekniske standarder. Det er nødvendigt 
med forsknings- og 
udviklingsprogrammer på EU-plan og 
øget overvågning af 
standardiseringsprocedurerne, hvis EU 
skal spille en afgørende rolle i 
telekommunikationsindustrien.

Or. en

Ændringsforslag 5
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Medlemsstaterne har med delvis 
finansiering fra rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation 
gennemført omfattende pilotprojekter, fx 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX og 
SPOCS, og dermed valideret centrale 
grænseoverskridende digitale tjenester i det 
indre marked, som bygger på fælles 
byggesten. Disse tjenester har allerede nået 
en sådan grad af modenhed - eller når den i 
en nær fremtid - at de kan indføres. At en 
indsats på europæisk plan har en tydelig 
merværdi, er allerede påvist ved
igangværende projekter af fælles interesse, 
fx inden for kulturarv (Europeana), 
beskyttelse af børn (Safer Internet) og 
social sikring (EESSI), mens der er stillet 
forslag om projekter inden for eksempelvis 
forbrugerbeskyttelse (ODR).

(5) Medlemsstaterne har med delvis 
finansiering fra rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation 
gennemført omfattende pilotprojekter, fx 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX og 
SPOCS, og dermed valideret centrale 
grænseoverskridende digitale tjenester i det 
indre marked, som bygger på fælles 
byggesten. Disse tjenester har allerede nået 
en sådan grad af modenhed - eller når den i 
en nær fremtid - at de kan indføres. At en 
indsats på europæisk plan har en tydelig 
merværdi, er allerede påvist ved 
igangværende projekter af fælles interesse, 
fx inden for kulturarv (Europeana), 
beskyttelse af børn (Safer Internet, 
herunder programmet for bedre internet 
for børn) og social sikring (EESSI), mens 
der er stillet forslag om projekter inden for 
eksempelvis forbrugerbeskyttelse (ODR).

Or. en

Ændringsforslag 6
Erik Bánki

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I lyset af den anerkendte vigtige rolle, 
som programmet Safer Internet (det 
kommende bedre internet for børn) skal 
spille for beskyttelsen af børn og 
styrkelsen af børnenes stilling – med 
bevidstgørelsescentre, helplines og 
hotlines – skal programmets funktion 
sikres i perioden fra 2014 og frem.

Or. en
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Ændringsforslag 7
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Finansieringen af programmet Safer 
Internet, herunder Safer Internet-centre 
(med bevidstgørelsescentre, helplines og 
hotlines) i medlemsstaterne og 
programmet for bedre internet for børn, 
skal bevares.

Or. en

Ændringsforslag 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Hvad angår 
digitaltjenesteinfrastrukturer må byggesten 
gives højere prioritet end andre 
digitaltjenesteinfrastrukturer, da det ene er 
forudsætningen for det andet. 
Digitaltjenesteinfrastrukturer bør bl.a. 
skabe merværdi for Europa og opfylde 
påviste behov. De bør være tilstrækkelig 
modne, såvel teknisk som driftsmæssigt, til 
at kunne indføres, hvilket navnlig bør være 
bevist ved vellykkede pilotprojekter. De 
bør understøttes af en konkret 
bæredygtighedsplan, således at centrale 
tjenesteplatforme sikres lang tids drift, der 
rækker videre end CEF. Finansiel støtte i 
henhold til denne forordning bør derfor 
gradvis udfases, hvis det overhovedet er 
muligt, og der bør mobiliseres finansiering 
fra andre kilder end CEF.

(7) Hvad angår 
digitaltjenesteinfrastrukturer må byggesten
og infrastrukturer til digitale tjenester 
med elementer, der kan bruges af andre 
tjenesteudbydere, gives højere prioritet end 
andre digitaltjenesteinfrastrukturer, da det 
ene udgør et grundlag, som det andet kan 
bygge videre på. 
Digitaltjenesteinfrastrukturer bør bl.a. 
skabe merværdi for Europa og opfylde 
påviste behov. De bør være tilstrækkelig 
modne, såvel teknisk som driftsmæssigt, til 
at kunne indføres, hvilket navnlig bør være 
bevist ved vellykkede pilotprojekter. De 
bør understøttes af en konkret 
bæredygtighedsplan, således at centrale 
tjenesteplatforme sikres lang tids drift, der 
rækker videre end CEF. Finansiel støtte i 
henhold til denne forordning bør derfor 
gradvis udfases, hvis det overhovedet er 
muligt, og der bør mobiliseres finansiering 
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fra andre kilder end CEF.

Or. en

Begrundelse

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Ændringsforslag 9
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør gives høj prioritet til 
finansiering af 
digitaltjenesteinfrastrukturer, der er 
nødvendige for, at retlige forpligtelser i 
henhold til EU-retten kan opfyldes, 
og/eller indebærer udvikling eller levering 
af byggesten, der har potentiale til at 
påvirke udviklingen af paneuropæiske 
offentlige tjenester kraftigt, således at 
flerstrengede 
digitaltjenesteinfrastrukturer bliver 
understøttet og der gradvis opbygges et 
europæisk interoperabilitetsøkosystem. I 
denne forbindelse forstås der ved retlige 
forpligtelser specifikke bestemmelser, der 
enten forudsætter udvikling eller 
anvendelse af digitaltjenesteinfrastruktur 
eller kræver resultater, der kun kan nås 
ved hjælp af europæisk 
digitaltjenesteinfrastruktur.

udgår



PE514.689v01-00 8/43 AM\941114DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ifølge den digitale dagsorden for 
Europa bør alle europæiske borgere i 2020 
have adgang til internethastigheder på mere 
end 30 Mbps og mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps.

(11) Ifølge den digitale dagsorden for 
Europa bør alle europæiske borgere i 2020 
have adgang til internethastigheder på mere 
end 30 Mbps og mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps.
Men i lyset af den hastige udvikling af 
teknologier, der fører til stadig hurtigere 
internetforbindelser, er det i dag passende 
at opstille en målsætning om, at alle 
husstande i EU skal have 
internetforbindelser på over 100 Mbps, 
mens halvdelen af husstandene har 
adgang til 1 Gbps.

Or. en

Ændringsforslag 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Et europæisk marked med næsten 
500 mio. mennesker, der har forbindelse 
til højhastighedsbredbånd, vil bane vejen 
for udviklingen af det indre marked og 
skabe en unik kritisk brugergruppe i 
global sammenhæng, som vil skabe nye 
muligheder for alle regioner og give hver 
enkelt bruger merværdi og Unionen 
kapacitet til at være den førende 
videnbaserede økonomi i verden. En 
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hurtig udbredelse af 
højhastighedsbredbåndsnet er uhyre 
vigtig for udviklingen af produktivitet i 
EU og etableringen af nye og små 
virksomheder, der kan være førende 
inden for forskellige sektorer, f.eks. 
sundhedstjenester, produktion og 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Kombinationen af nye muligheder 
inden for infrastruktur og nye, innovative 
og interoperable tjenester bør sætte gang i 
en god cirkel ved at stimulere en stigende 
efterspørgsel efter 
højhastighedsbredbånd, som det 
kommercielt set bedre kan betale sig at 
imødekomme.

Or. en

Ændringsforslag 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Mens udbredelsen af fiber og 
ultrahurtige bredbåndsforbindelser i EU 
stadigvæk er utilfredsstillende, bevæger 
andre økonomier bevæger sig fremad 
imod en global førerrolle ved at tilbyde 
markant højere kapacitet og hastigheder 
på over 1 Gbps. Investeringer i fiber såvel 
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til hjemmet som til den passive 
infrastruktur i backhaul-nettet er en 
afgørende forudsætning for, at EU kan 
blive hjemsted for innovation, viden og 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Målene for 2020 bør revideres og 
sigte mod, at EU får verdens hurtigste 
bredbåndshastighed, ved at søge at sikre, 
at alle EU-borgere senest i 2020 har 
adgang til 100 Mbps, og at 50 % af EU's 
husholdninger har adgang til 1 Gbps eller 
mere.

Or. en

Ændringsforslag 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Offentlige midler til bredbånd bør 
kun anvendes til infrastrukturer, der er 
åbne for konkurrence. Kun net, der er 
åbne for konkurrence via adgang for 
bemyndiget tredjepart, kan levere 
konkurrencedygtige tjenester til rimelige 
priser og innovation til forbrugere og 
virksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 16
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Det er yderst vigtigt med henblik på 
færdiggørelsen af EU's digitale indre 
marked at sikre, at forbrugerne let kan få 
adgang til og distribuere indhold, 
tjenester og applikationer efter eget valg 
via et enkelt internetabonnement. I denne 
forbindelse viser BEREC's resultater fra 
maj 2012, at mindst 20 % af brugerne af 
mobilt internet i Europa oplever visse 
former for begrænsninger af deres 
muligheder for at få adgang til VoIP-
tjenester. Selv om konkurrencen kan 
forventes at disciplinere operatørerne, er 
der kun sket meget langsomme 
fremskridt, og det bør derfor være forbudt 
for offentligt finansierede telenet, der er 
omfattet af denne forordning, at blokere 
lovlige tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 17
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Det er yderst vigtigt med henblik på 
færdiggørelsen af EU's digitale indre 
marked at sikre, at forbrugerne let kan få 
adgang til og distribuere indhold, 
tjenester og applikationer efter eget valg 
via et enkelt internetabonnement. I denne 
forbindelse viser BEREC's resultater fra 
maj 2012, at mindst 20 % af brugerne af 
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mobilt internet i Europa oplever visse 
former for begrænsninger af deres 
muligheder for at få adgang til VoIP-
tjenester. Selv om konkurrencen kan 
forventes at disciplinere operatørerne, er 
der kun sket meget langsomme 
fremskridt, og det bør derfor være forbudt 
for offentligt finansierede telenet, der er 
omfattet af denne forordning, at blokere 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 18
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Finansiel støtte til projekter af fælles 
interesse bør suppleres med horisontale 
foranstaltninger, fx teknisk bistand, tiltag 
til stimulering af efterspørgslen samt 
koordinering, som bør have maksimering 
af EU-foranstaltningernes virkninger som 
mål.

(19) Finansiel støtte til projekter af fælles 
interesse bør suppleres med
programstøtteforanstaltninger, fx teknisk 
bistand, tiltag til stimulering af 
efterspørgslen samt koordinering, som bør 
have maksimering af EU-
foranstaltningernes virkninger som mål.

Or. en

Ændringsforslag 19
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 20
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør bistås af en 
ekspertgruppe, der består af repræsentanter 
for medlemsstaterne, og som skal høres 
ved og bidrage til bl.a. overvågning af 
implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning, evaluering og løsning af 
implementeringsproblemer.

(22) Kommissionen bør bistås af en 
ekspertgruppe, der består af repræsentanter 
for alle medlemsstaterne, og som skal 
høres ved og bidrage til bl.a. overvågning 
af implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning, evaluering og løsning af 
implementeringsproblemer.

Or. ro

Ændringsforslag 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning opstiller retningslinjer 
for rettidig gennemførelse af og 
interoperabilitet mellem projekter af fælles 
interesse på området transeuropæiske
telenet.

1. Denne forordning opstiller retningslinjer 
for rettidig gennemførelse af og 
interoperabilitet mellem projekter af fælles 
interesse på området transeuropæiske
digitale net.

Or. en

Ændringsforslag 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"telenet": bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur

"digitale net": bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 23
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) "bredbåndsnet": kablede og trådløse 
accessnet, tilhørende infrastruktur og 
basisnet, der kan levere tilslutning med 
meget høj hastighed og herved bidrage til 
bredbåndsmålene i "En digital dagsorden 
for Europa".

f) "bredbåndsnet": kablede, trådløse eller 
satellitbaserede accessnet, tilhørende 
infrastruktur og basisnet, der kan levere 
tilslutning med meget høj hastighed og 
herved bidrage til bredbåndsmålene i "En 
digital dagsorden for Europa".

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til teknologineutraliteten bør alle mulige typer af teknologi nævnes. Satellittjenester 
kan ligeledes spille en rolle under bestemte omstændigheder.

Ændringsforslag 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) "bredbåndsnet": kablede og trådløse 
accessnet, tilhørende infrastruktur og 
basisnet, der kan levere tilslutning med 
meget høj hastighed og herved bidrage til 
bredbåndsmålene i "En digital dagsorden 
for Europa".

f) "bredbåndsnet": kablede og trådløse 
accessnet, tilhørende infrastruktur og 
basisnet, der kan levere tilslutning med 
meget høj hastighed og herved bidrage til 
bredbåndsmålene på 100 Mbps og 1 Gbps 
og derover, når det er muligt.
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Or. en

Ændringsforslag 25
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de skal fremme økonomisk vækst og 
støtte den endelige etablering af det 
digitale indre marked og dermed forbedre 
konkurrenceevnen i den europæiske 
økonomi, herunder for de små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er)

a) de skal fremme økonomisk vækst og 
støtte den endelige etablering og den 
problemfrie funktion af det digitale indre 
marked og dermed forbedre 
konkurrenceevnen i den europæiske 
økonomi, herunder for de små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er)

Or. en

Ændringsforslag 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de skal bidrage til at forbedre 
hverdagen for borgere, virksomheder og 
offentlige instanser ved at fremme 
indbyrdes sammenkobling af og 
interoperabilitet for nationale, regionale og 
lokale telenet samt give bedre adgang til 
sådanne net.

b) de skal bidrage til at forbedre hverdagen 
for borgere, virksomheder og offentlige 
instanser på alle niveauer ved at fremme
bredbåndsnet, indbyrdes sammenkobling 
af og interoperabilitet for nationale, 
regionale og lokale telenet samt give bedre
åben og ikke-diskriminerende adgang til 
sådanne net samt digital inklusion, idet 
man husker på, at mere tyndt befolkede 
og mindre udviklede regioner skal 
medtages og betjenes med forbindelser.
Med henblik på at fuldføre det fælles 
digitale marked sikres et tæt samarbejde 
og koordinering af aktiviteter under 
programmet Connecting Europe-
faciliteten med de nationale og regionale 
bredbåndsforanstaltninger.
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Or. en

Ændringsforslag 27
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) opfyldelse af retlige forpligtelser i 
henhold til EU-retten kan opfyldes 
og/eller indebærer udvikling eller levering 
af byggesten, der har potentiale til at 
påvirke udviklingen af paneuropæiske 
offentlige tjenester kraftigt, således at 
flerstrengede 
digitaltjenesteinfrastrukturer bliver 
understøttet, og der gradvis opbygges et 
europæisk interoperabilitetsøkosystem 

Or. ro

Ændringsforslag 28
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter af fælles interesse kan omfatte 
hele deres projektforløb, herunder 
gennemførlighedsundersøgelser, 
implementering, kontinuerlig drift, 
koordinering og evaluering.

Projekter af fælles interesse kan omfatte 
hele deres projektforløb, herunder 
gennemførlighedsundersøgelser, 
implementering, kontinuerlig drift og 
udvikling, koordinering og evaluering.

Or. ro

Ændringsforslag 29
Catherine Trautmann

Forslag til forordning



AM\941114DA.doc 17/43 PE514.689v01-00

DA

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projekter af fælles interesse kan støttes 
gennem horisontale foranstaltninger.

3. Projekter af fælles interesse bør så vidt 
muligt støttes gennem horisontale 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 30
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projekter af fælles interesse kan støttes 
gennem horisontale foranstaltninger.

3. Projekter af fælles interesse kan støttes 
gennem programstøtteforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 31
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tiltag, der bidrager til projekter af fælles 
interesse inden for 
digitaltjenesteinfrastrukturer, kan støttes 
ved:

a) tiltag, der bidrager til projekter af fælles 
interesse inden for 
digitaltjenesteinfrastrukturer, kan støttes 
ved:

(a) udbud og/eller - udbud. 

(b) tilskud.

Or. ro

Ændringsforslag 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Finansiering tildeles under 
hensyntagen til modtagernes specifikke 
behov, navnlig ved at afbalancere 
fordelingen mellem subsidier og 
innovative finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 33
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Horisontale tiltag skal støttes ved c) Programstøtteforanstaltninger skal 
støttes ved

Or. en

Ændringsforslag 34
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Horisontale tiltag skal støttes ved c) Horisontale tiltag skal støttes ved
(a) udbud og/eller - udbud.

(b) tilskud.

Or. ro

Ændringsforslag 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler



AM\941114DA.doc 19/43 PE514.689v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Byggesten, der har afgørende betydning
for, og som med påviselig sandsynlighed 
vil blive anvendt inden for udvikling, 
udbredelse og drift af andre 
digitaltjenesteinfrastrukturer som angivet i 
bilaget, skal have højeste 
finansieringsprioritet.

2. Byggesten og modne 
digitaltjenesteinfrastrukturer, der
indeholder tekniske modeller (som en 
interoperabel datamodel, en standard for
adgangsrettigheder eller en 
netværksmodel, der forbinder alle 
medlemsstater), og som med påviselig 
sandsynlighed vil blive anvendt inden for 
udvikling, udbredelse og drift af andre 
digitaltjenesteinfrastrukturer som angivet i 
bilaget, skal have højeste 
finansieringsprioritet.

Or. en

Begrundelse

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Ændringsforslag 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I prioriteringsrækken følger derefter 
digitaltjenesteinfrastrukturer, der 
understøtter specifikke bestemmelser i 
EU-lovgivningen, og som er baseret på 

3. Man skal ligeledes prioritere andre 
digitaltjenesteinfrastrukturer som anført i
bilaget (afsnit 1.2.).
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eksisterende byggesten.

Or. en

Ændringsforslag 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Eftersom en central tjenesteplatform er 
en forudsætning for, at der kan oprettes 
en digitaltjenesteinfrastruktur, gives der 
højere prioritet til centrale 
tjenesteplatforme og deres fælles 
byggesten end til generiske tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 38
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af de mål, der er fastsat i 
artikel 3, og ud fra de tilgængelige 
budgetmidler kan der i 
arbejdsprogrammerne være fastsat 
yderligere kriterier for støtteberettigelse og 
prioritering vedrørende 
digitaltjenesteinfrastrukturer.

4. På grundlag af de mål, der er fastsat i 
artikel 3, og ud fra de tilgængelige 
budgetmidler kan der i 
arbejdsprogrammerne som defineret i 
forordning (EU) nr. / om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten 
("arbejdsprogrammer") være fastsat 
yderligere kriterier for støtteberettigelse og 
prioritering vedrørende 
digitaltjenesteinfrastrukturer.

Or. en
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Ændringsforslag 39
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af de mål, der er fastsat i 
artikel 3, og ud fra de tilgængelige 
budgetmidler kan der i 
arbejdsprogrammerne være fastsat 
yderligere kriterier for støtteberettigelse og 
prioritering vedrørende 
digitaltjenesteinfrastrukturer.

4. På grundlag af de mål, der er fastsat i 
artikel 3, og i bilaget til denne forordning 
og ud fra de tilgængelige budgetmidler kan 
der i arbejdsprogrammerne være fastsat 
yderligere kriterier for støtteberettigelse og 
prioritering vedrørende 
digitaltjenesteinfrastrukturer.

Or. en

Begrundelse

Det skal understreges, at bilaget også udgør en del af grundlaget for projektudvælgelsen, og 
derfor kan man ikke se bort fra dette.

Ændringsforslag 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de skal udgøre et mærkbart bidrag til 
virkeliggørelse af målene i "En digital 
dagsorden for Europa".

(a) de skal udgøre et mærkbart bidrag til 
virkeliggørelse af målene for bredbånd på 
100 Mbps og 1 Gbps og derover, når det 
er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 41
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning



PE514.689v01-00 22/43 AM\941114DA.doc

DA

Artikel 6 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) de skal gøre brug af den teknologi, 
som anses for at være bedst egnet til at 
adressere behovene på det pågældende 
område under hensyntagen til 
geografiske, sociale og økonomiske 
faktorer på grundlag af objektive kriterier 
og i overensstemmelse med teknologisk 
neutralitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) de skal gøre brug af den nyeste 
teknologi og/eller være baseret på 
innovative forretningsmodeller og 
frembyde et stort potentiale med hensyn til
reproduktion.

(f) foreslå det bedste forhold mellem den 
nyeste teknologi med hensyn til
datakapacitet, transmissionssikkerhed, 
netværkets modstandsdygtighed og 
omkostningseffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 43
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De kriterier, der er nævnt i litra f), i det 
foregående stykke, kræves ikke opfyldt for
projekter, der finansieres med 
supplerende øremærkede bidrag, såfremt 
de er i overensstemmelse med artikel 15, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. xxx/2012 

udgår
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[forordningen om Connecting Europe-
faciliteten]

Or. en

Ændringsforslag 44
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kriterierne for horisontale tiltags
støtteberettigelse vil fremgå af 
arbejdsprogrammerne.

7. Kriterierne for
programstøtteforanstaltninger
støtteberettigelse vil fremgå af 
arbejdsprogrammerne.

Or. en

Ændringsforslag 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen kan endvidere etablere kontakt,
føre drøftelser, udveksle oplysninger og 
samarbejde med internationale 
organisationer og retlige enheder, der er 
etableret i tredjelande, for at nå et eller 
flere af målene i disse retningslinjer. 
Samarbejdet skal bl.a. tilstræbe at fremme 
interoperabiliteten mellem transeuropæiske
telenet og tredjelandes telenet.

Unionen kan endvidere etablere kontakt, 
føre drøftelser, udveksle oplysninger og 
samarbejde med internationale 
organisationer og retlige enheder, der er 
etableret i tredjelande, for at nå et eller 
flere af målene i disse retningslinjer. 
Samarbejdet skal bl.a. tilstræbe at fremme 
interoperabiliteten mellem transeuropæiske
digitale net og tredjelandes digitale net.

Or. en

Ændringsforslag 46
Catherine Trautmann
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 47
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen hører og bistås af en 
ekspertgruppe, der består af en 
repræsentant for hver medlemsstat. 
Ekspertgruppen skal navnlig bistå 
Kommissionen med:

2. Kommissionen hører og bistås af en 
ekspertgruppe, der består af en 
repræsentant for hver medlemsstat. 
Ekspertgruppen skal navnlig bistå 
Kommissionen med:

(a) at overvåge anvendelsen af disse 
retningslinjer

(a) at overvåge anvendelsen af disse 
retningslinjer

(b) evt. at fastlægge nationale planer eller 
strategier

(b) evt. at fastlægge nationale planer eller 
strategier

(c) at træffe foranstaltninger til evaluering 
af arbejdsprogrammets gennemførelse i 
finansiel og teknisk henseende

(c) at træffe foranstaltninger til evaluering 
af arbejdsprogrammets gennemførelse i 
finansiel og teknisk henseende

(d) at adressere eksisterende eller nye 
projektimplementeringsproblemer.

(d) at adressere eksisterende eller nye 
projektimplementeringsproblemer

Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 

(e) kortlægning af infrastrukturer og 
udveksling af information.
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transeuropæiske telenet. 3.
Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
transeuropæiske telenet.
Ekspertgruppen skal navnlig bistå 
Kommissionen med det forberedende 
arbejde forud for udarbejdelsen af det 
årlige og flerårige arbejdsprogram og 
revisionen heraf, der respektivt henvises 
til i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
xxxx/xxxx om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten.
Med henblik på dette indgår 
ekspertgruppen i et struktureret 
samarbejde med dem, der er involveret i 
planlægningen, udviklingen og 
forvaltningen af telenet og -tjenester som 
f.eks. lokale og regionale myndigheder, 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 
Kommunikation (BEREC), 
internetleverandører, administratorer af 
offentlige net og fabrikanter af 
komponenter.
Kommissionen og Den Europæiske 
Investeringsbank tager størst mulig 
hensyn til ekspertgruppens observationer 
og begrunder offentligt alle tilfælde, hvor 
disse observationer ikke er fulgt. 
Kommissionen underretter på hvert møde 
ekspertgruppen om, hvor langt man er 
kommet med gennemførelsen af 
arbejdsprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 48
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) evt. at fastlægge nationale planer eller (b) evt. at koordinere nationale planer eller 
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strategier strategier

Or. en

Ændringsforslag 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
transeuropæiske telenet.

Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
transeuropæiske digitale net.

Or. en

Ændringsforslag 50
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en



AM\941114DA.doc 27/43 PE514.689v01-00

DA

Ændringsforslag 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger inden for 
digitaltjenesteinfrastruktur bygger generelt 
på en tilgang i to lag, nemlig centrale 
tjenesteplatforme og generiske tjenester.
Eftersom en central tjenesteplatform er en 
forudsætning for, at der kan oprettes en 
digitaltjenesteinfrastruktur, gives der 
højere prioritet til centrale 
tjenesteplatforme og deres fælles 
byggesten end til generiske tjenester.

Foranstaltninger inden for 
digitaltjenesteinfrastruktur bygger generelt 
på en tilgang i to lag, nemlig centrale 
tjenesteplatforme og generiske tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved hjælp af de centrale tjenesteplatforme
og deres fælles byggesten tilgodeses de 
behov for interoperabilitet og sikkerhed, 
som projekter af fælles interesse afføder. 
De skal muliggøre digital kontakt mellem 
offentlige myndigheder og borgerne, 
mellem offentlige myndigheder og 
virksomheder og organisationer samt 
mellem offentlige myndigheder i 
forskellige medlemsstater, ved hjælp af 
standardiserede grænseoverskridende og 
brugervenlige interaktionsplatforme.
Byggesten til digitaltjenesteinfrastrukturer 
må gives højere prioritet end andre 
digitaltjenesteinfrastrukturer, da det ene er 

Ved hjælp af de centrale tjenesteplatforme 
tilgodeses de behov for interoperabilitet og 
sikkerhed, som projekter af fælles interesse 
afføder. De skal muliggøre digital kontakt 
mellem offentlige myndigheder og 
borgerne, mellem offentlige myndigheder 
og virksomheder og organisationer samt 
mellem offentlige myndigheder i 
forskellige medlemsstater, ved hjælp af 
standardiserede grænseoverskridende og 
brugervenlige interaktionsplatforme. 
Digitaltjenesteinfrastrukturer, der udgør en 
integrerende del af andre 
digitaltjenesteinfrastrukturer, eller som 
kan tjene som model for nye platforme,
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forudsætningen for det andet. De 
generiske tjenester sørger for forbindelsen 
til de centrale tjenesteplatforme og sætter 
de nationale værdiforøgende tjenester i 
stand til at benytte de centrale 
tjenesteplatforme. De danner bro mellem 
de nationale tjenester og de centrale 
tjenesteplatforme og giver de nationale 
offentlige myndigheder og organisationer, 
virksomheder og/eller borgere adgang til 
den centrale tjenesteplatform, så de kan 
udføre deres grænseoverskridende 
transaktioner. Tjenesternes kvalitet og 
støtten til de parter, der er impliceret i 
grænseoverskridende transaktioner, skal 
sikres. De skal understøtte og fremme 
ibrugtagningen af de centrale 
tjenesteplatforme.

må gives højere prioritet end andre 
digitaltjenesteinfrastrukturer. De generiske 
tjenester sørger for forbindelsen til de 
centrale tjenesteplatforme og sætter de 
nationale værdiforøgende tjenester i stand 
til at benytte de centrale tjenesteplatforme. 
De danner bro mellem de nationale 
tjenester og de centrale tjenesteplatforme 
og giver de nationale offentlige 
myndigheder og organisationer, 
virksomheder og/eller borgere adgang til 
den centrale tjenesteplatform, så de kan 
udføre deres grænseoverskridende 
transaktioner. Tjenesternes kvalitet og 
støtten til de parter, der er impliceret i 
grænseoverskridende transaktioner, skal 
sikres. De skal understøtte og fremme 
ibrugtagningen af de centrale 
tjenesteplatforme.

Or. en

Begrundelse

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Ændringsforslag 53
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Andre digitaltjenesteinfrastrukturer, 
som uden videre kan anses for 
støtteberettigede i overensstemmelse med 

2. Centrale tjenesteplatforme, som uden 
videre kan anses for støtteberettigede i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1.
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artikel 6, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

I den oprindelige ordlyd er det uklart, hvor kategorien "centrale tjenesteplatforme" som 
defineret i artikel 2 passer ind, idet man tilsyneladende kun udtrykkeligt nævner en central 
tjenesteplatform i litra f). Derfor er enten alle disse tjenester centrale tjenesteplatforme, eller 
også svarer definitionen ikke til nogen afsnit i teksten.

Ændringsforslag 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Andre digitaltjenesteinfrastrukturer, som 
uden videre kan anses for støtteberettigede 
i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1:

2. Andre digitaltjenesteinfrastrukturer, som 
uden videre kan anses for støtteberettigede 
i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 og 
stk. 3:

Or. en

Ændringsforslag 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) Adgang til digitale europæiske 
kulturarvsressourcer: den centrale 
tjenesteplatform, som bygger på den 
eksisterende Europeana-portal. Platformen
skal etablere ét enkelt kontaktpunkt for 
adgang til den europæiske kulturarv på 
objektniveau, et sæt 
interfacespecifikationer for udveksling af 
data med infrastrukturen (datasøgning, 

(f) Adgang til digitale europæiske 
kulturarvsressourcer: den centrale 
tjenesteplatform, som bygger på den 
eksisterende Europeana-portal. Platformen
udgør det centrale kontaktpunkt for 
adgang til den europæiske kulturarv på 
objektniveau, et sæt 
interfacespecifikationer for udveksling af 
data med infrastrukturen (datasøgning, 
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download af data), støtte til tilpasning af 
metadata og optagelse af nyt indhold samt 
oplysninger om betingelserne for videre 
anvendelse af det indhold, der er adgang til 
via infrastrukturen.

download af data), støtte til tilpasning af 
metadata og optagelse af nyt indhold samt 
oplysninger om betingelserne for videre 
anvendelse af det indhold, der er adgang til 
via infrastrukturen.

Or. en

Begrundelse

Denne adgang er allerede mulig gennem Europeana. Europeana er rent faktisk meget 
avanceret med sin interoperable datamodel og standardrettigheder, der kopieres mellem de 
offentlige digitale biblioteker i Nordamerika, Afrika og Korea. Det er heller ikke et enkelt 
kontaktpunkt, for via API'en sigter man mod at distribuere adgangen, uanset hvor brugerne 
er, og når som helst de ønsker det.

Ændringsforslag 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Tjenesteinfrastruktur, der gør 
internettet sikrere: Dette henviser til 
platformen til anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). Operationer 
til håndtering af indberetninger om 
indhold, der vedrører seksuelt misbrug, 
herunder etablering af nationale hotlines 
til anmeldelse af misbrug, helplines og 
bevidstgørelsesaktiviteter, herunder 
forbindelsen til det politiske niveau, bl.a. 
også internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser og 
generiske tjenester som:
a) platforme til uddannelse og udvikling 
af bedste praksis for SIC'er i 
medlemsstaterne
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b) nationale helplines for børn, forældre 
og pædagoger om, hvordan børn bedst 
kan benytte internettet og samtidig undgå 
at blive udsat for ulovligt og skadeligt 
indhold og adfærd, og dertil hørende 
understøttende backoffice-infrastruktur
c) nationale hotlines til indberetning af 
indhold med seksuelt misbrug af børn på 
internettet
d) nationale bevidstgørelseskampagner
e) værktøjer til sikring af adgangen til 
indhold og tjenester, der er aldersmæssigt 
passende
f) software, som gør det let og hurtigt at 
indberette ulovligt indhold og fjerne det 
samt indberette grooming og mobning
g) softwaresystemer, der giver mulighed 
for bedre lokalisering af (endnu ikke 
indberettet) indhold med seksuelt misbrug 
af børn på internettet, samt teknologi, der 
kan understøtte politiets undersøgelser, 
især ved at finde frem til de forulempede 
børn, gerningsmændene og handel med 
sådant indhold.

Or. en

Begrundelse

Safer Internet-centrene (SIC) er blevet rost for deres arbejde gennem de seneste år, og derfor 
bør dette arbejde videreføres. Den oprindelige ordlyd sikrede ikke tilstrækkelig finansiering 
til alle operationer, herunder bevidstgørelseskampagner, som i øjeblikket er EU-finansierede. 
Derfor flyttes platformen for sikrere internet til de centrale byggesten for at afspejle dens 
betydning og sikre prioriteret finansiering. Det skal også understreges, at man for at sikre et 
bedre samarbejde med nationale retshåndhævende myndigheder skal stille hotlines og 
helplines til rådighed på nationalt plan i stedet for som en centraliseret EU-tjeneste.

Ændringsforslag 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Forslag til forordning
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Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør 
internettet sikrere: platform for 
anskaffelse, drift og vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). Der indgår 
også backoffice-håndtering af 
indberetninger om indhold, der vedrører 
seksuelt misbrug, samt forbindelse til 
politimyndighederne, bl.a. også 
internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Safer Internet-centrene (SIC) er blevet rost for deres arbejde gennem de seneste år, og derfor 
bør dette arbejde videreføres. Den oprindelige ordlyd sikrede ikke tilstrækkelig finansiering 
til alle operationer, herunder bevidstgørelseskampagner, som i øjeblikket er EU-finansierede. 
Derfor flyttes platformen for sikrere internet til de centrale byggesten for at afspejle dens 
betydning og sikre prioriteret finansiering. Det skal også understreges, at man for at sikre et 
bedre samarbejde med nationale retshåndhævende myndigheder skal stille hotlines og 
helplines til rådighed på nationalt plan i stedet for som en centraliseret EU-tjeneste.

Ændringsforslag 58
Erik Bánki

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: platform for anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). Der indgår 
også backoffice-håndtering af 

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: platform for anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). SIC i 
medlemsstaterne er det centrale element i 
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indberetninger om indhold, der vedrører 
seksuelt misbrug, samt forbindelse til 
politimyndighederne, bl.a. også 
internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

infrastrukturen for en sikrere 
internettjeneste, hvor helplines, hotlines 
og bevidstgørelsesaktiviteter er af særlig 
betydning. Derfor behøver SIC's 
bevidstgørelsescentre og helpline- og 
hotlineaktiviteterne en garanteret årlig 
finansiering på mindst 15 mio. EUR. Der 
indgår også backoffice-håndtering af 
indberetninger om indhold, der vedrører 
seksuelt misbrug, samt forbindelse til 
politimyndighederne, bl.a. også 
internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

Or. en

Ændringsforslag 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: platform for anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). Der indgår 
også backoffice-håndtering af 
indberetninger om indhold, der vedrører 
seksuelt misbrug, samt forbindelse til 
politimyndighederne, bl.a. også 
internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: platform for anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). SIC i 
medlemsstaterne er det centrale element i 
infrastrukturen for en sikrere 
internettjeneste, hvor helplines, hotlines 
og bevidstgørelsesaktiviteter er af særlig 
betydning. Der indgår også backoffice-
håndtering af indberetninger om indhold, 
der vedrører seksuelt misbrug, samt 
forbindelse til politimyndighederne, bl.a. 
også internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.
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Or. en

Ændringsforslag 60
Claudette Abela Baldacchino

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: platform for anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). Der indgår 
også backoffice-håndtering af 
indberetninger om indhold, der vedrører 
seksuelt misbrug, samt forbindelse til 
politimyndighederne, bl.a. også 
internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: Dette henviser til platformen til
anskaffelse, drift og vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). SIC i 
medlemsstaterne er det centrale element i 
infrastrukturen for den sikrere 
internettjeneste. Det er kun SIC'er som en 
del af EU's centrale tjeneste, der 
garanterer merværdien på EU-niveau. 
Der indgår også backoffice-håndtering af 
indberetninger om indhold, der vedrører 
seksuelt misbrug, samt forbindelse til 
politimyndighederne, bl.a. også 
internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

Or. en

Ændringsforslag 61
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: platform for anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: platform for anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
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softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). Der indgår 
også backoffice-håndtering af 
indberetninger om indhold, der vedrører 
seksuelt misbrug, samt forbindelse til 
politimyndighederne, bl.a. også 
internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC), herunder 
bevidstgørelsescentre, helplines og 
hotlines. Der indgår også backoffice-
håndtering af indberetninger om indhold, 
der vedrører seksuelt misbrug, samt 
forbindelse til politimyndighederne, bl.a. 
også internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

Or. en

Ændringsforslag 62
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: platform for anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). Der indgår 
også backoffice-håndtering af 
indberetninger om indhold, der vedrører 
seksuelt misbrug, samt forbindelse til 
politimyndighederne, bl.a. også 
internationale organisationer såsom 
Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

(g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet 
sikrere: platform for anskaffelse, drift og 
vedligehold af fælles 
databehandlingsfaciliteter, databaser og 
softwareværktøjer til medlemsstaternes 
Safer Internet-centre (SIC). Der indgår 
også backoffice-håndtering og nationale 
helplines til håndtering af indberetninger 
om indhold, der vedrører seksuelt misbrug, 
samt forbindelse til politimyndighederne, 
bl.a. også internationale organisationer 
såsom Interpol, og i de relevante tilfælde 
håndteringen af fjernelse af dette indhold 
fra de pågældende websteder. Dette skal 
understøttes af fælles databaser.

Or. en

Begrundelse

Nettet af nationale helplines, der har eksisteret siden 1999, har vist sit værd og bør derfor 
videreføres.
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Ændringsforslag 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) Udbredelse af infrastruktur til 
offentlig transport, der giver mulighed for 
at anvende sikre og interoperable mobile 
nærhedstjenester: Udbredelsen af 
infrastruktur til offentlig transport, der 
giver mulighed for at anvende sikre og 
interoperable mobile nærhedstjenester, vil 
give borgere, virksomheder og 
organisationer adgang til mange 
forskellige innovative tjenester inden for 
mobilitet over hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – point h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) Elektroniske registre og/eller 
specialiserede nationale it-systemer, som 
det er blevet obligatorisk at oprette og 
sammenkoble på europæisk niveau i 
henhold til bestemmelserne i en række 
forordninger, direktiver og afgørelser.

Or. ro

Ændringsforslag 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
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Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) Europæisk platform for adgang til 
undervisningsressourcer. Formålet er at 
undersøge fordelene ved ikt på 
uddannelsesområdet gennem adgang til 
fælles undervisningsmateriale over hele 
Europa. Omkostningseffektiv adgang til 
og forbedret kvalitet af 
undervisningsmateriale gennem 
peerevaluering ville styrke den 
europæiske samhørighed, idet det ville 
give mulighed for kontakter, samarbejde 
og debatter blandt studerende og i den 
akademiske verden. Det ville danne 
grundlag for samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner og derved lette 
gennemførelsen af andre EU-programmer 
såsom "Erasmus for alle". Dette vil 
forbedre adgangen til uddannelse og 
styrke EU's position i den globale 
akademiske verden.

Or. en

Ændringsforslag 66
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) Interoperable grænseoverskridende e-
forvaltningstjenester.

Or. ro

Ændringsforslag 67
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Bilag – afsnit 2 – punkt 2 – indledning – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det er muligt, skal potentielle 
synergivirkninger mellem etablering af 
bredbåndsnet og andre forsyningsnet 
(energi, transport, vand, spildevand osv.) 
udnyttes, især når de er knyttet til 
intelligent eldistribution.

Or. en

Begrundelse

Mens de to ovenstående punkter består af konkrete foranstaltninger, synes punkt tre snarere 
at være en forudsætning eller et mål og bør derfor ikke systematisk være en del af listen.

Ændringsforslag 68
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Bistand til mindskelse af den digitale 
kløft.

Or. ro

Ændringsforslag 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle projekter, der ydes finansiel støtte til i 
henhold til denne forordning, skal i 
betydelig grad bidrage til virkeliggørelse af 
målene i den digitale dagsorden for 
Europa.

Alle projekter, der ydes finansiel støtte til i 
henhold til denne forordning, skal i 
betydelig grad bidrage til virkeliggørelse af 
målene for 100 Mbps og 1 Gbps, når det 
er muligt.
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Or. en

Ændringsforslag 70
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle projekter, der ydes finansiel støtte til i 
henhold til denne forordning, skal i 
betydelig grad bidrage til virkeliggørelse af 
målene i den digitale dagsorden for 
Europa.

Alle projekter, der ydes finansiel støtte til i 
henhold til dette afsnit, skal i betydelig 
grad bidrage til virkeliggørelse af målene i 
den digitale dagsorden for Europa.

Or. en

Begrundelse

Enten henviser dette specifikt til afsnittet om bredbånd, eller også skal det anbringes i 
begyndelsen af bilaget. Eftersom det ikke er alle digitaltjenesteinfrastrukturer, der har en 
direkte tilknytning til målene i den digitale dagsorden, skal det præciseres, at dette krav kun 
gælder for afsnittet om bredbånd.

Ændringsforslag 71
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 2 – punkt 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Tiltag, der finansieres direkte af EU, 
skal

(a) Tiltag, der finansieres direkte af EU,
skal have et stort potentiale for 
gentagelse, så de kan få mere generelle 
virkninger for markedet som følge af 
deres demonstrationseffekt. Desuden skal
tiltagene:

Or. en

Begrundelse

Alle projekter skal have et stort potentiale for gentagelse. Der bør ikke bruges offentlige 
midler på projekter, der kræver specifikke løsninger, der kun fungerer under særlige 
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betingelser, men på projekter, der potentielt kan gennemføres i større skala. Dette afspejler 
også artikel 6, stk. 5, litra f), hvor muligheden for gentagelse er et kumulativt element og ikke 
et alternativt.

Ændringsforslag 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) bygge på den nyeste teknologi, enten 
kablet eller trådløs, og kunne levere 
bredbåndstjenester med meget høj 
hastighed, dvs. understøtte efterspørgslen 
efter applikationer, der kræver stor 
båndbredde, eller

(a) bygge på den nyeste teknologi, enten 
kablet eller trådløs, og kunne levere 
bredbåndstjenester med meget høj 
hastighed på mindst 100 Mbps, dvs. 
understøtte efterspørgslen efter 
applikationer, der kræver stor båndbredde, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 73
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 2 – punkt 2 – litra a – afsnit c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) have højt potentiale for gentagelse, så 
de kan få mere generelle virkninger for 
markedet som følge af deres 
demonstrationseffekt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle projekter skal have et højt potentiale for gentagelse. Der bør ikke bruges offentlige 
midler på projekter, der kræver specifikke løsninger, der kun fungerer under særlige 
betingelser, men på projekter, der potentielt kan gennemføres i større skala. Dette afspejler 
også artikel 6, stk. 5, litra f), hvor muligheden for gentagelse er et kumulativt element og ikke 
et alternativt.



AM\941114DA.doc 41/43 PE514.689v01-00

DA

Ændringsforslag 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) være i overensstemmelse med 
gældende ret, især konkurrenceretten, og 
opfylde forpligtelsen til at sikre adgang. 
Kun net, der er åbne for konkurrence, bør 
være berettiget til offentlig støtte som 
fastsat i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 75
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 76
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tiltag, der finansieres med supplerende 
øremærkede bidrag, der ydes i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-
forordningen], skal bibringe markedet 
væsentlige nye muligheder i form af 
bredbåndstjenesternes tilgængelighed, 
hastighed og kapacitet. I projekter, der 
indebærer datatransmissionshastigheder på 
mindre end 30 Mbps, skal det sikres, at 
hastigheden senere øges til 30 Mbps.

b) Tiltag, der finansieres med supplerende 
øremærkede bidrag, der ydes i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-
forordningen], skal bibringe markedet 
væsentlige nye muligheder i form af 
bredbåndstjenesternes tilgængelighed, 
hastighed og kapacitet. I projekter, der 
indebærer datatransmissionshastigheder på 
mindre end 100 Mbps, skal det sikres, at 
hastigheden senere øges til 100 Mbps.

Or. en
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Ændringsforslag 78
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tiltag, der finansieres med supplerende 
øremærkede bidrag, der ydes i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-
forordningen], skal bibringe markedet 
væsentlige nye muligheder i form af 
bredbåndstjenesternes tilgængelighed, 
hastighed og kapacitet. I projekter, der 
indebærer datatransmissionshastigheder 
på mindre end 30 Mbps, skal det sikres, at 
hastigheden senere øges til mindst 30 
Mbps.

b) Tiltag, der finansieres med supplerende 
øremærkede bidrag, der ydes i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-
forordningen], skal bibringe markedet 
væsentlige nye muligheder i form af 
bredbåndstjenesternes tilgængelighed, 
hastighed og kapacitet. I projekterne skal 
det sikres, at hastigheden senere øges til
målene i den digitale dagsorden.

Or. en

Begrundelse

Referencepunktet skal være målene i den digitale dagsorden.

Ændringsforslag 79
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit 3. Horisontale foranstaltninger Afsnit 3. Programstøtteforanstaltninger
Udbredelse af transeuropæiske telenet, som 
er med til at fjerne flaskehalsene i det 
digitale indre marked, skal ledsages af 
undersøgelser og tiltag til støtte for 
programmet. Disse tiltag kan bestå i:

Udbredelse af transeuropæiske digitale net, 
som er med til at fjerne flaskehalsene i det 
digitale indre marked, skal ledsages af 
undersøgelser og tiltag til støtte for 
programmet. Disse tiltag kan bestå i:

Or. en


