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

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om riktlinjer för transeuropeiska 
telekommunikationsnät och om 
upphävande av beslut nr 1336/97/EG

om riktlinjer för transeuropeiska digitala 
nät och om upphävande av 
beslut nr 1336/97/EG

Or. en

Ändringsförslag 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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) Digitala nät 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 samt
affärsverksamhet. Därför är den 
transeuropeiska tillgången till omfattande,
snabb och säker internetuppkoppling och 
digitala tjänster i allmänhetens intresse av 
avgörande betydelse för den sociala och
ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften, 
den sociala integrationen och den inre 
marknaden. 

Or. en
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Ändringsförslag 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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) Digitala nät 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. 

Or. en

Ändringsförslag 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
höghastighetsbredbandsnät samt digitala 
tjänster ökar behovet av europeiska 
tekniska standarder. Man måste satsa på 
EU-program för forskning och utveckling 
och på ökad övervakning av 
standardiseringsförfarandena om EU ska 
spela en framträdande roll i 
telekomsektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Storskaliga pilotprojekt mellan 
medlemsstater som samfinansieras av 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation, som Peppol, Stork, epSOS, 
eCODEX och Spocs, har validerat viktiga 
gränsöverskridande digitala tjänster på den 
inre marknaden, baserade på gemensamma 
byggstenar. Dessa tjänster har kommit så 
lång i utvecklingen att de nu eller inom en 
nära framtid är att införas. Befintliga 
projekt av gemensamt intresse har redan 
visat att det finns ett tydligt mervärde med 
åtgärder på europeisk nivå, t.ex. inom 
områdena kulturarv (Europeana) och skydd 
av barn (Safer Internet), social trygghet 
(EESSI), medan andra projekt har 
föreslagits, t.ex. inom området 
konsumentskydd (ODR).

(5) Storskaliga pilotprojekt mellan 
medlemsstater som samfinansieras av 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation, som Peppol, Stork, epSOS, 
eCODEX och Spocs, har validerat viktiga 
gränsöverskridande digitala tjänster på den 
inre marknaden, baserade på gemensamma 
byggstenar. Dessa tjänster har kommit så 
långt i utvecklingen att de nu eller inom en 
nära framtid är att införas. Befintliga 
projekt av gemensamt intresse har redan 
visat att det finns ett tydligt mervärde med 
åtgärder på europeisk nivå, t.ex. inom 
områdena kulturarv (Europeana), skydd av 
barn (Safer Internet, inklusive programmet 
för ett bättre internet för barn – Better 
Internet for Kids) och social trygghet 
(EESSI), medan andra projekt har 
föreslagits, t.ex. inom området 
konsumentskydd (ODR).

Or. en

Ändringsförslag 6
Erik Bánki

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Mot bakgrund av dess erkänt viktiga 
roll när det gäller att skydda barn och ge 
dem egenmakt ska verksamheten i 
programmet för ett säkrare internet (det 
framtida Better Internet for Kids) – med 
kontaktpunkter för ökad medvetenhet, 
hjälplinjer och journummer – garanteras 



PE514.689v01-00 6/44 AM\941114SV.doc

SV

efter 2014 och senare.

Or. en

Ändringsförslag 7
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Finansieringen av programmet för 
ett säkrare internet, inklusive centrumen 
för ett säkrare internet (SIC – Safer 
Internet Centres) (med kontaktpunkter för 
ökad medvetenhet, hjälplinjer och 
journummer) i medlemsstaterna och 
programmet Better Internet for Kids 
måste bibehållas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När det gäller infrastrukturer för 
digitala tjänster bör byggstenarna ha 
företräde framför andra infrastrukturer för 
digitala tjänster, eftersom de är en 
förutsättning för dessa. Infrastrukturer för 
digitala tjänster bör, bland annat, skapa ett 
europeiskt mervärde och tillgodose styrkta 
behov. De bör vara tillräckligt utvecklade, 
både tekniskt och operativt sett, för att 
kunna införas, vilket bör ha visats genom 
lyckade pilotprojekt. De bör baseras på en 
konkret hållbarhetsplan som säkerställer 

(7) När det gäller infrastrukturer för 
digitala tjänster bör byggstenarna och 
infrastrukturerna för digitala tjänster med 
element som kan användas av andra 
tjänsteleverantörer ha företräde framför 
andra infrastrukturer för digitala tjänster, 
eftersom de förra utgör en grund som de 
senare kan bygga vidare på. 
Infrastrukturer för digitala tjänster bör, 
bland annat, skapa ett europeiskt mervärde 
och tillgodose styrkta behov. De bör vara 
tillräckligt utvecklade, både tekniskt och 
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den långsiktiga driften för kärnplattformar, 
även efter Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Ekonomiskt bistånd inom ramen 
för denna förordning bör därför när så är 
möjligt fasas ut över tid och andra 
finansieringskällor än Fonden för ett 
sammanlänkat Europa mobiliseras.

operativt sett, för att kunna införas, vilket 
bör ha visats genom lyckade pilotprojekt. 
De bör baseras på en konkret 
hållbarhetsplan som säkerställer den 
långsiktiga driften för kärnplattformar, 
även efter Fonden för ett sammanlänkat 
Europa. Ekonomiskt bistånd inom ramen 
för denna förordning bör därför när så är 
möjligt fasas ut över tid och andra 
finansieringskällor än Fonden för ett 
sammanlänkat Europa mobiliseras.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 9
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Infrastrukturer för digitala tjänster 
som krävs för att fullgöra förpliktelser 
enligt EU-lagstiftning och/eller som 
utvecklar eller tillhandahåller byggstenar, 
med stora potentiella effekter på 
utvecklingen av europeiska offentliga 
tjänster, bör prioriteras för finansiering, 
så att man på så sätt stödjer många 
infrastrukturer för digitala tjänster och 
gradvis bygger upp ett europeiskt 
interoperabilitetssystem. I detta 

utgår
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sammanhang avser rättsliga förpliktelser 
särskilda bestämmelser som kräver 
antingen utveckling eller användning av 
infrastruktur för digitala tjänster eller 
som kräver resultat som endast kan 
uppnås genom europeiska infrastrukturer 
för digitala tjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I En digital agenda för Europa 
föreskrivs att alla européer senast 2020 ska 
ha tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och att 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps.

(11) I En digital agenda för Europa 
föreskrivs att alla européer senast 2020 ska 
ha tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och att 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Mot 
bakgrund av den snabba 
teknikutvecklingen som leder till allt 
snabbare internetanslutningar är det i dag 
dock en lämplig målsättning för alla 
hushåll i EU att ha tillgång till 
internetanslutningar på över 100 Mbps 
och för 50 % av hushållen att ha tillgång 
till 1 Gbps.

Or. en

Ändringsförslag 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) En europeisk marknad med nästan 
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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 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Kombinationen av nya möjligheter 
inom infrastrukturen och nya, innovativa 
och interoperabla tjänster bör skapa en 
god cirkel genom att stimulera en ökad 
efterfrågan på höghastighetsbredband, 
som det från kommersiell synpunkt hade 
varit klokt att tillgodose.

Or. en

Ändringsförslag 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
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Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Utbyggnaden av fiber och 
ultrasnabba bredbandsanslutningar i 
Europa är fortfarande otillfredsställande, 
medan andra ekonomier 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 ett centrum för innovationer, 
kunskaper och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) 2020-målen bör ses över och syfta 
till att EU ska ha världens högsta 
bredbandshastighet genom att försöka 
säkerställa att alla EU-medborgare senast 
2020 har tillgång till 100 Mbps och 
hälften av hushållen har tillgång till 
1 Gbps eller mer.

Or. en

Ändringsförslag 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
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Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) 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 16
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) 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. I detta 
sammanhang visar 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 de offentligt 
finansierade telekomnät som omfattas av 
denna förordning bör därför förbjudas att 
blockera lagliga tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) 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. I detta 
sammanhang visar 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 de offentligt 
finansierade telekomnät som omfattas av 
denna förordning bör därför förbjudas att 
blockera lagliga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 18
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Finansiellt bistånd till projekt av 
gemensamt intresse bör kompletteras med 
övergripande åtgärder, inklusive tekniskt 
bistånd, efterfrågestimulerande åtgärder 
och samordning, som bör syfta till att 
maximera effekterna av EU-åtgärderna.

(19) Finansiellt bistånd till projekt av 
gemensamt intresse bör kompletteras med 
programstödjande åtgärder, inklusive 
tekniskt bistånd, efterfrågestimulerande 
åtgärder och samordning, som bör syfta till 
att maximera effekterna av EU-åtgärderna.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Man bör samla in information och 
statistiska uppgifter om offentliga arbeten 
som skulle kunna utnyttjas helt eller 
delvis i samband med utvecklingen av 
nästa generations nät, och skapa 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. en

Ändringsförslag 20
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör bistås av en 
expertgrupp med medlemsstaternas 
företrädare som ska konsulteras om och 
bidra till bland annat övervakningen av 
dessa riktlinjers genomförande, planering, 
utvärdering och åtgärdande av 
genomförandeproblem

(22) Kommissionen bör bistås av en 
expertgrupp med alla medlemsstaternas 
företrädare som ska konsulteras om och 
bidra till bland annat övervakningen av 
dessa riktlinjers genomförande, planering, 
utvärdering och åtgärdande av 
genomförandeproblem

Or. ro

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

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den här förordningen fastställs 
riktlinjer för en snabb utbyggnad och 
interoperabilitet för projekt av gemensamt 
intresse inom området transeuropeiska 
telekommunikationsnät.

1. I den här förordningen fastställs 
riktlinjer för en snabb utbyggnad och 
interoperabilitet för projekt av gemensamt 
intresse inom området transeuropeiska 
digitala nät.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) telekommunikationsnät: bredbandsnät 
och infrastrukturer för digitala tjänster.

(a) digitala nät: bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 23
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) bredbandsnät: fast eller trådlöst 
accessnät med tillhörande infrastruktur och 
stamnät som klarar att leverera mycket 
snabba hastigheter, och som därmed bidrar 
till bredbandsmålen i En digital agenda för 
Europa.

(f) bredbandsnät: fast, trådlöst eller 
satellitbaserat accessnät med tillhörande 
infrastruktur och stamnät som klarar att 
leverera mycket snabba hastigheter, och 
som därmed bidrar till bredbandsmålen i 
En digital agenda för Europa.

Or. en
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Motivering

För teknikneutralitetens skull bör alla möjliga typer av teknik nämnas. Satellitbaserade nät 
kan under särskilda förutsättningar också spela en roll.

Ändringsförslag 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) bredbandsnät: fast eller trådlöst 
accessnät med tillhörande infrastruktur och 
stamnät som klarar att leverera mycket 
snabba hastigheter, och som därmed bidrar 
till bredbandsmålen i En digital agenda 
för Europa.

(f) bredbandsnät: fast eller trådlöst 
accessnät med tillhörande infrastruktur och 
stamnät som klarar att leverera mycket 
snabba hastigheter, och som därmed bidrar 
till bredbandsmålen om över 100 Mbps 
och 1 Gbps där så är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 25
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ekonomisk tillväxt och stöd till 
utvecklingen av den digitala inre 
marknaden, vilket leder till förbättrad 
konkurrenskraft för den europeiska 
ekonomin, inklusive små och medelstora 
företag.

(a) Ekonomisk tillväxt och stöd till 
utvecklingen av en välfungerande digital
inre marknad, vilket leder till förbättrad 
konkurrenskraft för den europeiska 
ekonomin, inklusive små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättringar i det dagliga livet för 
medborgare, företag och myndigheter 
genom främjande av de nationella, 
regionala och lokala nätens samtrafik och 
interoperabilitet, liksom tillgången till 
sådana nät.

(b) Förbättringar i det dagliga livet för 
medborgare, företag och myndigheter på 
alla nivåer genom främjande av 
bredbandsnät, de nationella, regionala och 
lokala nätens samtrafik och 
interoperabilitet, liksom en öppen och 
icke-diskriminerande tillgång till sådana 
nät samt e-integration, med beaktande av 
att de mer sparsamt befolkade och mindre 
utvecklade regionerna måste inkluderas i 
och få tillgång till anslutningarna. 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.

Or. en

Ändringsförslag 27
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Uppfyllande av juridiska krav på 
grundval av EU-rätten och/eller som är 
under utarbetande eller som ger inslag 
som väsentligt kan påverka utvecklingen 
av unionsomfattande offentliga tjänster så 
att infrastrukturen för olika digitala 
tjänster främjas samtidigt som ett 
europeiskt interoperativt ekosystem stegvis 
växer fram. 

Or. ro
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Ändringsförslag 28
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Projekt av gemensamt intresse får 
omfatta hela livscykeln, vilket innefattar 
genomförbarhetsstudier, genomförande, 
kontinuerlig drift och utveckling, 
samordning samt utvärdering.

Or. ro

Ändringsförslag 29
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Projekt av gemensamt intresse får
stödjas genom övergripande åtgärder.

3. Projekt av gemensamt intresse ska, i så 
stor utsträckning som möjligt, stödjas 
genom övergripande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 30
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Projekt av gemensamt intresse får 
stödjas genom övergripande åtgärder.

3. Projekt av gemensamt intresse får 
stödjas genom programstödjande åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 31
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
infrastrukturer för digitala tjänster kan 
stödjas genom

(a) Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
infrastrukturer för digitala tjänster kan 
stödjas genom

(a) upphandling och /eller – upphandling.

(b) bidrag.

Or. ro

Ändringsförslag 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Finansieringen ska beviljas med 
hänsyn till mottagarnas särskilda behov, 
och fördelningen mellan bidrag och 
innovativa finansieringsinstrument ska 
vara väl avvägd.

Or. en

Ändringsförslag 33
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Övergripande åtgärder ska stödjas 
genom

(c) Programstödjande åtgärder ska stödjas 
genom
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Or. en

Ändringsförslag 34
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Övergripande åtgärder ska stödjas 
genom

(c) Övergripande åtgärder ska stödjas 
genom

(a) upphandling och /eller – upphandling.

(b) bidrag.

Or. ro

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De byggstenar som är nödvändiga och
som kan ha goda utsikter att användas för 
utveckling, utbyggnad och drift av andra 
infrastrukturer för digitala tjänster enligt 
förteckningen i bilagan ska komma först i 
prioriteringsordningen för finansiering.

2. De byggstenar och fullt utvecklade 
infrastrukturer för digitala tjänster som 
innehåller tekniska modeller (såsom en 
interoperativ datamodell, en standard för 
nyttjanderätter eller en nätverksmodell 
som förbinder alla medlemsstater) som 
kan ha goda utsikter att användas för 
utveckling, utbyggnad och drift av andra 
infrastrukturer för digitala tjänster enligt 
förteckningen i bilagan ska komma först i 
prioriteringsordningen för finansiering.

Or. en

Motivering

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
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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.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Andra plats i prioriteringsordning ska 
ges åt infrastrukturer för digitala tjänster 
till stöd för särskilda bestämmelser i 
EU-lagstiftning som baseras på befintliga 
byggstenar.

3. Även andra infrastrukturer för digitala 
tjänster ska prioriteras i enlighet med 
förteckningen i bilagan (avsnitt 1.2).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Eftersom kärnplattformen utgör en 
förutsättning för upprättandet av en 
infrastruktur för digitala tjänster ska 
stödet till kärnplattformarna och deras 
gemensamma byggstenar ha högre 
prioritet än bastjänsterna.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På grundval av målen i artikel 3 och 
beroende på den tillgängliga budgeten får 
arbetsprogrammen omfatta ytterligare 
stödkriterier och prioriteringskriterier inom 
området infrastrukturer för digitala tjänster. 

4. På grundval av målen i artikel 3 och 
beroende på den tillgängliga budgeten får 
arbetsprogrammen som avses i 
förordning (EU) nr …/… om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa 
(”arbetsprogram”) omfatta ytterligare 
stödkriterier och prioriteringskriterier inom 
området infrastrukturer för digitala tjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 39
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På grundval av målen i artikel 3 och 
beroende på den tillgängliga budgeten får 
arbetsprogrammen omfatta ytterligare 
stödkriterier och prioriteringskriterier inom 
området infrastrukturer för digitala tjänster. 

4. På grundval av målen i artikel 3 och i 
bilagan till denna förordning och 
beroende på den tillgängliga budgeten får 
arbetsprogrammen omfatta ytterligare 
stödkriterier och prioriteringskriterier inom 
området infrastrukturer för digitala tjänster. 

Or. en

Motivering

Det bör understrykas att bilagan också utgör en del av grunden för projekturvalet och därför 
inte kan lämnas utan avseende.

Ändringsförslag 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De ska på ett betydande sätt bidra till 
förverkligandet av målen i En digital 
agenda för Europa.

(a) De ska på ett betydande sätt bidra till 
förverkligandet av bredbandsmålen om 
hastigheter över 100 Mbps och 1 Gbps där 
så är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 41
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De ska använda den teknik som anses 
mest lämpad med tanke på behoven i det 
berörda området med beaktande av 
geografiska, sociala och ekonomiska 
faktorer på grundval av objektiva kriterier 
och i linje med teknikneutraliteten. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 42
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De ska använda spjutspetsteknik
och/eller baseras på innovativa 
affärsmodeller och ha god potential för 
reproducerbarhet.

(f) De ska föreslå den bästa avvägningen 
mellan olika spjutspetstekniker i fråga om 
dataflödeskapacitet, överföringssäkerhet, 
nätverkens motståndskraft och 
kostnadseffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De kriterier som nämns i led f i stycket 
ovan ska inte vara ett krav när det gäller 
projekt som finansieras via 
kompletterande öronmärkta bidrag som 
tillhandahålls i enlighet med artikel 15.2 i 
förordning (EU) nr xxx/2012 
[FSE-förordningen]

utgår

Or. en

Ändringsförslag 44
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Stödkriterierna för övergripande
åtgärder bör fastställas i 
arbetsprogrammen.

7. Stödkriterierna för programstödjande
åtgärder bör fastställas i 
arbetsprogrammen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen får etablera kontakter, diskutera, 
utbyta information och samarbeta med 

Unionen får etablera kontakter, diskutera, 
utbyta information och samarbeta med 
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offentliga myndigheter eller andra 
organisationer i tredjeländer för att uppnå 
något av de mål som fastställs genom dessa 
riktlinjer. Bland andra mål ska detta 
samarbete försöka främja 
interoperabiliteten mellan 
telekommunikationsnäten i unionen och 
tredjeländers telekommunikationsnät.

offentliga myndigheter eller andra 
organisationer i tredjeländer för att uppnå 
något av de mål som fastställs genom dessa 
riktlinjer. Bland andra mål ska detta 
samarbete försöka främja 
interoperabiliteten mellan digitala nät i 
unionen och tredjeländers digitala nät.

Or. en

Ändringsförslag 46
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – 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 och 
bästa praxis avseende hur arbetet går med 
genomförandet av dessa riktlinjer. En årlig 
sammanfattning av informationen ska 
översändas till Europaparlamentet. 
Medlemsstaterna ska involvera lokala och 
regionala myndigheter i denna process.

Or. en

Ändringsförslag 47
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska samråda med och få 
hjälp av en expertgrupp, som består av en 
representant från varje medlemsstat. 

2. Kommissionen ska samråda med och få 
hjälp av en expertgrupp, som består av en 
representant från varje medlemsstat. 
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Expertgruppen ska framför allt bistå 
kommissionen när det gäller

Expertgruppen ska framför allt bistå 
kommissionen när det gäller

(a) övervakning av genomförandet av dessa 
riktlinjer,

(a) övervakning av genomförandet av dessa 
riktlinjer,

(b) planering av nationella planer eller 
nationella strategier, i förekommande fall,

(b) planering av nationella planer eller 
nationella strategier, i förekommande fall,

(c) åtgärder för att utvärdera 
genomförandet av arbetsprogrammet på ett 
ekonomiskt och tekniskt plan, och

(c) åtgärder för att utvärdera 
genomförandet av arbetsprogrammet på ett 
ekonomiskt och tekniskt plan, och

(d) lösning på befintliga eller nya problem 
vid projektgenomförandet.

(d) lösning på befintliga eller nya problem 
vid projektgenomförandet,

Expertgruppen får även behandla alla andra 
frågor som rör utvecklingen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten.

(e) kartläggning av infrastruktur och 
utbyte av information.

Expertgruppen får även behandla alla andra 
frågor som rör utvecklingen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten.

Expertgruppen ska i synnerhet bistå 
kommissionen i förberedande arbete 
innan utarbetande av det årliga och 
fleråriga arbetsprogrammet och dess 
översyn enligt artikel 17.1 och artikel 17.2 
i förordning (EU) nr …/… om inrättande 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa.
I det syftet ska expertgruppen 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.
Kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken ska ta 
största möjliga hänsyn till expertgruppens 
synpunkter och om dessa inte beaktas ska 
en offentlig motivering anges. 
Kommissionen ska vid varje möte 
informera expertgruppen om hur 
genomförandet av arbetsprogrammet 
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framskrider.

Or. en

Ändringsförslag 48
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) planering av nationella planer eller 
nationella strategier, i förekommande fall,

(b) koordinering av nationella planer eller 
nationella strategier, i förekommande fall,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Expertgruppen får även behandla alla andra 
frågor som rör utvecklingen av de 
transeuropeiska 
telekommunikationsnäten.

Expertgruppen får även behandla alla andra 
frågor som rör utvecklingen av de 
transeuropeiska digitala nätverken.

Or. en

Ändringsförslag 50
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna rapport ska tillhandahålla en 
utvärdering av



AM\941114SV.doc 27/44 PE514.689v01-00

SV

(a) de framsteg som har uppnåtts inom 
utveckling, byggande och idrifttagande av 
projekt av gemensamt intresse, och, i 
förekommande fall, förseningar i 
genomförandet och alla andra svårigheter 
som uppstått,
(b) de medel som avsatts och utbetalas av 
unionen för projekt i enlighet med 
förordning (EU) nr …/… om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
jämfört med totalvärdet av finansierade 
projekt av gemensamt intresse.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder inom området infrastrukturer för 
digitala tjänster bygger i allmänhet på en 
struktur med två delar: kärnplattformar och 
bastjänster. Kärnplattformarna är en 
förutsättning för inrättandet av 
infrastruktur för digitala tjänster och 
därför ska stödet till kärnplattformar och 
deras gemensamma byggstenar prioriteras 
framför bastjänster.

Åtgärder inom området infrastrukturer för 
digitala tjänster bygger i allmänhet på en 
struktur med två delar: kärnplattformar och 
bastjänster.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Bilagan – Avsnitt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärnplattformar och deras gemensamma 
byggstenar inriktas på interoperabilitets-
och säkerhetsbehov för projekt av 
gemensamt intresse. De är avsedda att 
möjliggöra digital interaktion mellan 
myndigheter och medborgare, mellan 
myndigheter och företag och 
organisationer eller mellan myndigheter i 
olika medlemsstater genom 
standardiserade, gränsöverskridande och 
användarvänliga plattformar för 
interaktion. Infrastrukturer för digitala 
tjänster som består av byggstenar ska ha 
företräde framför andra infrastrukturer för 
digitala tjänster, eftersom de är en 
förutsättning för de andra tjänsterna. 
Bastjänster tillhandahåller anslutningen till 
kärnplattformarna och gör det möjligt för 
nationella mervärdestjänster att använda 
kärnplattformar. De tillhandahåller 
nätslussar mellan nationella tjänster och 
kärnplattformar och gör det möjligt för 
nationella myndigheter och organisationer, 
företag och/eller medborgare att få tillgång 
till kärnplattformar för sina 
gränsöverskridande transaktioner. 
Kvaliteten på tjänsterna och stödet till 
intressenterna som deltar i 
gränsöverskridande transaktioner måste 
säkras. De ska stödja och främja en ökad 
användning av kärnplattformar.

Kärnplattformar inriktas på 
interoperabilitets- och säkerhetsbehov för 
projekt av gemensamt intresse. De är 
avsedda att möjliggöra digital interaktion 
mellan myndigheter och medborgare, 
mellan myndigheter och företag och 
organisationer eller mellan myndigheter i 
olika medlemsstater genom 
standardiserade, gränsöverskridande och 
användarvänliga plattformar för 
interaktion. Infrastrukturer för digitala 
tjänster som utgör en väsentlig del av 
andra infrastrukturer för digitala tjänster, 
eller som kan fungera som en modell för 
nya plattformar, ska ha företräde framför 
andra infrastrukturer för digitala tjänster. 
Bastjänster tillhandahåller anslutningen till 
kärnplattformarna och gör det möjligt för 
nationella mervärdestjänster att använda 
kärnplattformar. De tillhandahåller 
nätslussar mellan nationella tjänster och 
kärnplattformar och gör det möjligt för 
nationella myndigheter och organisationer, 
företag och/eller medborgare att få tillgång 
till kärnplattformar för sina 
gränsöverskridande transaktioner. 
Kvaliteten på tjänsterna och stödet till 
intressenterna som deltar i 
gränsöverskridande transaktioner måste 
säkras. De ska stödja och främja en ökad 
användning av kärnplattformar.

Or. en

Motivering

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’ 
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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.

Ändringsförslag 53
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Andra infrastrukturer för digitala 
tjänster som på förhand identifieras som 
stödberättigande i enlighet med artikel 6.1:

2. Kärnplattformar för digitala tjänster 
som på förhand identifieras som 
stödberättigande i enlighet med artikel 6.1:

Or. en

Motivering

Med den ursprungliga formuleringen är det oklart var kategorin ”kärnplattformar” enligt 
definitionen i artikel 2 görs gällande, eftersom endast led f uttryckligen verkar namnge en 
kärnplattform. Antingen är alla dessa tjänster här därmed kärnplattformar, eller finns det 
inget avsnitt i texten som motsvarar definitionen.

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

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Andra infrastrukturer för digitala tjänster 
som på förhand identifieras som 
stödberättigande i enlighet med artikel 6.1:

2. Andra infrastrukturer för digitala tjänster 
som på förhand identifieras som 
stödberättigande i enlighet med artikel 6.1 
och artikel 6.3:

Or. en

Ändringsförslag 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, 
Helga Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika Niebler
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Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Tillgång till det europeiska kulturarvets 
digitala resurser: En kärnplattform baserad 
på den befintliga portalen Europeana. 
Plattformen kommer att tillhandahålla en 
gemensam åtkomstpunkt till europeiskt 
kulturarvsinnehåll som sträcker sig ända 
ner till enskilda poster i materialet, en 
uppsättning gränssnittsspecifikationer för 
interaktion med infrastrukturen (sökande 
efter data, nedladdning av data), stöd för 
metadataanpassning och inläggning av nytt 
innehåll, liksom information om villkoren 
för vidareutnyttjande av det innehåll som 
finns tillgängligt via infrastrukturen.

(f) Tillgång till det europeiska kulturarvets 
digitala resurser: En kärnplattform baserad 
på den befintliga portalen Europeana. 
Plattformen tillhandahåller en central
åtkomstpunkt till europeiskt 
kulturarvsinnehåll som sträcker sig ända 
ner till enskilda poster i materialet, en 
uppsättning gränssnittsspecifikationer för 
interaktion med infrastrukturen (sökande 
efter data, nedladdning av data), stöd för 
metadataanpassning och inläggning av nytt 
innehåll, liksom information om villkoren 
för vidareutnyttjande av det innehåll som 
finns tillgängligt via infrastrukturen.

Or. en

Motivering

Europeana tillhandahåller redan denna åtkomst. Europeana är mycket avancerat och dess 
driftskompatibla datamodell och rättighetsstandardisering kopieras av de offentliga digitala 
biblioteken i Nordamerika, Afrika och Sydkorea. Det är också inte en enda åtkomstpunkt, 
eftersom det syftar till att använda gränssnittet för tillämpningsprogram för att distribuera 
åtkomst oavsett var användaren befinner sig och när åtkomsten önskas.

Ändringsförslag 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Förslag till förordning
 Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Verksamhet för att hantera 
rapportering av innehåll med sexuella 
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övergrepp, inklusive tillhandahållande på 
nationell nivå av journummer för 
rapportering av övergrepp, hjälplinjer och 
kunskapsökande aktiviteter ingår också 
samt kopplingen till polismyndigheter 
inbegripet internationella organisationer 
såsom Interpol och, när så är tillämpligt, 
metoder för borttagning av detta innehåll 
från de aktuella webbplatserna. Detta 
arbete kommer att stödjas genom 
gemensamma databaser och allmänna 
tjänster såsom:
(a) Plattformar för utbildning och 
utveckling av god praxis för centrumen 
för ett säkrare internet (SIC – Safer 
Internet Centres) i medlemsstaterna.
(b) Nationella 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.
(c) Nationella journummer för 
rapportering av innehåll med sexuella 
övergrepp mot barn på internet.
(d) Nationella kunskapsökande 
kampanjer.
(e) Verktyg för att säkerställa åtkomsten 
till åldersanpassat innehåll och 
åldersanpassade tjänster.
(f) Programvara som möjliggör snabb och 
enkel rapportering av olagligt innehåll 
och borttagning av detta innehåll, liksom 
rapportering av grooming och mobbning.
(g) 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.
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Or. en

Motivering

Centrumen för säkrare internet (SIC – Safer Internet Centres) har lovordats för sitt arbete 
under de senaste åren, och därför bör detta arbete fortsätta. Den ursprungliga formuleringen 
säkerställde inte tillräcklig finansiering för all verksamhet, inklusive kunskapskampanjer som 
för närvarande är EU-finansierade. Därför flyttas plattformen för ett säkrare internet till de 
centrala byggstenarna för att avspegla dess betydelse och garantera en prioriterad 
finansiering. Det bör även betonas att för att få ett bättre samarbete med nationella 
brottsbekämpande myndigheter bör journummer och hjälplinjer tillhandahållas på nationell 
nivå i stället för via en centraliserad EU-tjänst.

Ändringsförslag 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Förslag till förordning
 Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Back office-verksamhet för att 
hantera rapportering av innehåll med 
sexuella övergrepp ingår också, liksom 
kopplingen till polismyndigheter 
inbegripet internationella organisationer 
som Interpol och, när så är lämpligt, 
metoder för borttagning av detta innehåll 
från de aktuella webbplatserna. Detta 
arbete kommer att stödjas genom 
gemensamma databaser.

utgår

Or. en

Motivering

Centrumen för säkrare internet (SIC – Safer Internet Centres) har lovordats för sitt arbete 
under de senaste åren, och därför bör detta arbete fortsätta. Den ursprungliga formuleringen 
säkerställde inte tillräcklig finansiering för all verksamhet, inklusive kunskapskampanjer som 
för närvarande är EU-finansierade. Därför flyttas plattformen för ett säkrare internet till de 
centrala byggstenarna för att avspegla dess betydelse och garantera en prioriterad 
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finansiering. Det bör även betonas att för att få ett bättre samarbete med nationella 
brottsbekämpande myndigheter bör journummer och hjälplinjer tillhandahållas på nationell 
nivå i stället för via en centraliserad EU-tjänst.

Ändringsförslag 58
Erik Bánki

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Back office-verksamhet för att 
hantera rapportering av innehåll med 
sexuella övergrepp ingår också, liksom 
kopplingen till polismyndigheter inbegripet 
internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas genom gemensamma 
databaser.

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet
Centres). Dessa centrum i 
medlemsstaterna är viktiga element för 
infrastrukturen för ett säkrare internet, 
där hjälplinjer, journummer och 
medvetandehöjande aktiviteter är särskilt 
viktiga. Därför behöver kontaktpunkterna 
för ökad medvetenhet samt hjälplinje- och 
jourtelefonsaktiviteterna i centrumen för 
ett säkrare internet en garanterad årlig 
finansiering på minst 15 miljoner euro. 
Back office-verksamhet för att hantera 
rapportering av innehåll med sexuella 
övergrepp ingår också, liksom kopplingen 
till polismyndigheter inbegripet 
internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas genom gemensamma 
databaser.

Or. en

Ändringsförslag 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Förslag till förordning
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Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Back office-verksamhet för att 
hantera rapportering av innehåll med 
sexuella övergrepp ingår också, liksom 
kopplingen till polismyndigheter inbegripet 
internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas genom gemensamma 
databaser.

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Dessa centrum i 
medlemsstaterna är viktiga element för 
infrastrukturen för ett säkrare internet, 
där hjälplinjer, journummer och 
medvetandehöjande aktiviteter är särskilt 
viktiga. Back office-verksamhet för att 
hantera rapportering av innehåll med 
sexuella övergrepp ingår också, liksom 
kopplingen till polismyndigheter inbegripet 
internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas genom gemensamma 
databaser.

Or. en

Ändringsförslag 60
Claudette Abela Baldacchino

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Back office-verksamhet för att 
hantera rapportering av innehåll med 
sexuella övergrepp ingår också, liksom 
kopplingen till polismyndigheter inbegripet 

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Dessa centrum i 
medlemsstaterna är viktiga element för 
infrastrukturen för ett säkrare internet. 
Enbart centrum för ett säkrare internet 
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internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas genom gemensamma 
databaser.

som ingår i unionens kärntjänst 
garanterar mervärde för unionen. Back 
office-verksamhet för att hantera 
rapportering av innehåll med sexuella 
övergrepp ingår också, liksom kopplingen 
till polismyndigheter inbegripet 
internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas genom gemensamma 
databaser.

Or. en

Ändringsförslag 61
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Back office-verksamhet för att 
hantera rapportering av innehåll med 
sexuella övergrepp ingår också, liksom 
kopplingen till polismyndigheter inbegripet 
internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas genom gemensamma 
databaser.

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres), inklusive kontaktpunkter för 
ökad medvetenhet, hjälplinjer och 
journummer. Back office-verksamhet för 
att hantera rapportering av innehåll med 
sexuella övergrepp ingår också, liksom 
kopplingen till polismyndigheter inbegripet 
internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas genom gemensamma 
databaser.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Back office-verksamhet för att 
hantera rapportering av innehåll med 
sexuella övergrepp ingår också, liksom 
kopplingen till polismyndigheter inbegripet 
internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas av gemensamma 
databaser.

(g) Tjänsteinfrastruktur för säkrare 
internet: En plattform för att förvärva, 
driva och underhålla delade 
databehandlingsresurser, databaser och 
programvaruverktyg för centrumen för ett 
säkrare internet (SIC – Safer Internet 
Centres). Back office-verksamhet och
nationella hjälplinjer för att hantera 
rapportering av innehåll med sexuella 
övergrepp ingår också, liksom kopplingen 
till polismyndigheter inbegripet 
internationella organisationer som Interpol 
och, när så är lämpligt, metoder för 
borttagning av detta innehåll från de 
aktuella webbplatserna. Detta arbete 
kommer att stödjas av gemensamma 
databaser.

Or. en

Motivering

Sedan 1999 har befintliga nätverk av nationella hjälplinjer visat sitt värde och ska i princip få 
fortsätta.

Ändringsförslag 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Utbyggnad av infrastruktur inom 
offentliga transporter som möjliggör 
användning av säkra och interoperativa
mobila närtjänster: Utbyggnaden av 
infrastruktur för offentliga transporter 
som möjliggör användning av säkra och 
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interoperativa mobila närtjänster kommer 
att göra det möjligt för medborgare, 
företag och organisationer att få tillgång 
till olika innovativa transporttjänster i 
hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – led 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) elektroniska register och/eller 
specialiserade nationella 
informationssystem vars genomförande 
och sammankoppling på EU-nivå har 
blivit obligatoriska på grundval av 
EU:s förordningar/direktiv/beslut. 

Or. ro

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

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – punkt 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(hb) Europeisk plattform för tillgång till 
utbildningsresurser. Syftet är att utnyttja 
fördelarna med IKT inom undervisningen 
genom tillgång till delade läromedel över 
hela Europa. Kostnadseffektiv tillgång till 
och förbättrad kvalitet på läromedel 
genom kollegial granskning skulle stärka 
den europeiska sammanhållningen 
genom att möjliggöra kontakter, 
samarbete och diskussioner bland elever 
och i den akademiska världen. 
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Plattformen skulle utgöra stommen för 
samarbetet mellan läroanstalter och 
underlätta genomförandet av övriga 
EU-program såsom Erasmus för alla. 
Den skulle förbättra tillgången till 
undervisning och även förbättra 
EU:s ställning i den internationella 
akademiska världen.

Or. en

Ändringsförslag 66
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 1 – led 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(hb) Interoperativa gränsöverskridande 
e-förvaltningstjänster.

Or. ro

Ändringsförslag 67
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – inledningen – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där det är möjligt ska potentiella 
synergieffekter mellan utbyggnaden av 
bredbandsnät och andra nät (energi, 
transport, vatten, avlopp etc.), särskilt 
sådana förknippade med smart 
eldistribution, utnyttjas.

Or. en

Motivering

Ovanstående två punkter består av konkreta åtgärder medan punkt tre mest liknar en 
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förutsättning eller ett mål och den bör därmed inte ingå i uppräkningen.

Ändringsförslag 68
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Minskning av den digitala klyftan.

Or. ro

Ändringsförslag 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla projekt som stöds ekonomiskt enligt 
denna förordning ska i hög grad bidra till 
målen i En digital agenda för Europa.

Alla projekt som stöds ekonomiskt enligt 
denna förordning ska i hög grad bidra till 
hastigheter på 100 Mbps och 1 Gbps och 
mer där det är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 70
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla projekt som stöds ekonomiskt enligt 
denna förordning ska i hög grad bidra till 
målen i En digital agenda för Europa.

Alla projekt som stöds ekonomiskt enligt 
detta avsnitt ska i hög grad bidra till målen 
i En digital agenda för Europa.

Or. en
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Motivering

Antingen hänvisar detta specifikt till avsnittet om bredband eller också ska det infogas i 
början av bilagan. Eftersom inte alla infrastrukturer för digitala tjänster har en direkt 
koppling till den digitala agendans mål, bör det förtydligas att detta krav endast gäller för 
avsnittet om bredband.

Ändringsförslag 71
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
 Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som direktfinansieras av 
unionen ska

(a) Åtgärder som direktfinansieras av 
unionen ska ha stor potential för 
reproducerbarhet och på så sätt ge större 
genomslag på marknaden tack vare 
åtgärdernas demonstrationseffekter. 
Åtgärderna ska dessutom

Or. en

Motivering

Alla projekt bör ha stor potential för reproducerbarhet. Offentliga medel bör inte användas i 
projekt som kräver specifika lösningar som endast fungerar under speciella omständigheter 
utan i projekt som har potential att genomföras i större skala. Detta återspeglas också i 
artikel 6.5 f där reproducerbarhet är ett kumulativt element och inte ett alternativt.

Ändringsförslag 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – led a – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) baseras på spjutspetsteknik, antingen 
trådbaserad eller trådlös, och kunna 
leverera bredbandstjänster med mycket hög 
hastighet och därigenom tillgodose behovet 
för tillämpningar som kräver stor 
bandbredd, eller

(a) baseras på spjutspetsteknik, antingen 
trådbaserad eller trådlös, och kunna 
leverera bredbandstjänster med mycket hög 
hastighet, minst 100 Mbps, och därigenom 
tillgodose behovet för tillämpningar som 
kräver stor bandbredd, eller
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Or. en

Ändringsförslag 73
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – led a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ha stor potential för reproducerbarhet 
och på så sätt ge större genomslag på 
marknaden tack vare åtgärdernas 
demonstrationseffekter.

utgår

Or. en

Motivering

Alla projekt bör ha stor potential för reproducerbarhet. Offentliga medel bör inte användas i 
projekt som kräver specifika lösningar som endast fungerar under speciella omständigheter 
utan i projekt som har potential att genomföras i större skala. Detta återspeglas också i 
artikel 6.5 f där reproducerbarhet är ett kumulativt element och inte ett alternativt.

Ändringsförslag 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – led a – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) uppfylla tillämplig lagstiftning, i 
synnerhet konkurrenslagstiftningen, och 
skyldigheten att säkerställa åtkomst. 
Endast nät som är öppna för konkurrens 
ska kunna få offentliga medel så som 
anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 75
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – led a – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) 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 76
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – led a – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) stödja internets öppna karaktär 
genom att säkerställa förbud mot 
blockering av 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 
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elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster).

Or. en

Ändringsförslag 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Åtgärder som finansieras genom 
kompletterande öronmärkta bidrag som 
tillhandahålls i enlighet med artikel 15.2 i 
förordning (EU) nr xxxx/2012 
[FSE-förordningen] ska föra betydande nya 
resurser till marknaden vad gäller tillgång 
till bredbandstjänster, hastigheter och 
kapacitet. Projekt som tillhandahåller 
dataöverföringshastigheter under 30 Mbps
bör säkerställa att hastigheten på sikt ökar 
till minst 30 Mbps.

(b) Åtgärder som finansieras genom 
kompletterande öronmärkta bidrag som 
tillhandahålls i enlighet med artikel 15.2 i 
förordning (EU) nr xxxx/2012 
[FSE-förordningen] ska föra betydande nya 
resurser till marknaden vad gäller tillgång 
till bredbandstjänster, hastigheter och 
kapacitet. Projekt som tillhandahåller 
dataöverföringshastigheter under 100 Mbps
bör säkerställa att hastigheten på sikt ökar 
till minst 100 Mbps.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Åtgärder som finansieras genom 
kompletterande öronmärkta bidrag som 
tillhandahålls i enlighet med artikel 15.2 i 
förordning (EU) nr xxxx/2012 
[FSE-förordningen] ska föra betydande nya 
resurser till marknaden vad gäller tillgång 
till bredbandstjänster, hastigheter och 
kapacitet. Projekt som tillhandahåller 

(b) Åtgärder som finansieras genom 
kompletterande öronmärkta bidrag som 
tillhandahålls i enlighet med artikel 15.2 i 
förordning (EU) nr xxxx/2012 
[FSE-förordningen] ska föra betydande nya 
resurser till marknaden vad gäller tillgång 
till bredbandstjänster, hastigheter och 
kapacitet. Projekt ska säkerställa att 
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dataöverföringshastigheter under 
30 Mbps bör säkerställa att hastigheten på 
sikt ökar till minst 30 Mbps.

hastigheten på sikt ökar till målen i 
En digital agenda.

Or. en

Motivering

Referenspunkten bör vara målen i den digitala agendan.

Ändringsförslag 79
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilagan – Avsnitt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 3. Övergripande åtgärder Avsnitt 3. Programstödjande åtgärder
Utbyggnaden av transeuropeiska 
telekommunikationsnät som bidrar till att 
få bort flaskhalsarna på den digitala inre 
marknaden ska åtföljas av studier och 
programstödjande åtgärder. Dessa åtgärder 
kan utgöras av följande:

Utbyggnaden av transeuropeiska digitala 
nät som bidrar till att få bort flaskhalsarna 
på den digitala inre marknaden ska åtföljas 
av programstödjande åtgärder. Dessa 
åtgärder kan utgöras av följande:

Or. en


