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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om bredbånd i Europa: investering i digitalt drevet vækst
(2010/2304(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 20. september 2010 om reguleret adgang til 
næste generation af accessnet (NGA-net)1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2010 "Bredbånd i Europa: 
Investering i digitalt drevet vækst" (KOM(2010)0472),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2010 "En digital dagsorden for 
Europa" (KOM(2010)0245),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2009 "EF-retningslinjer for 
statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet"2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. august 2009 "Rapport om EU's digitale 
konkurrenceevne: Hovedresultater af i2010-strategien for 2005-2009” (KOM(2009)0390),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. juni 2009 "Tingenes internet – en EU-
handlingsplan" (KOM(2009)0278),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. januar 2009 "Investering i dag med 
sigte på morgendagens Europa" (KOM(2009)0036),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. marts 2006 "Bredbånd til hele EU" 
(KOM(2006)0129),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. april 2006 "Handlingsplan for e-
forvaltning under i2010-initiativet: Hurtigere indførelse af e-forvaltning i EU til fordel for 
alle" (KOM(2006)0173),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. april 2004 "E-sundhed – et bedre 
sundhedsvæsen for Europas borgere: En handlingsplan for et europæisk e-
sundhedsområde" (KOM(2004)0356),

– der henviser til sin beslutning af 15. juni 2010 om tingenes internet3,

– der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om en ny digital dagsorden for Europa: 
2015.eu4,

– der henviser til sin henstilling til Rådet af 26. marts 2009 om styrkelse af sikkerheden og 

                                               
1 EUT L 251 af 25.9.2010, s. 35.
2 EUT C 235 af 30.9.2009, s. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
4 P7_TA(2010)0133.
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de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet1,

– der henviser til sin beslutning af 24. september 2008 om at drage fuld nytte af 
digitaliseringsdividenden i Europa: en fælles strategi for anvendelsen af det 
frekvensområde, der frigives ved overgangen til digitalt tv2,

– der henviser til sin beslutning af 19. juni 2007 om udformning af en europæisk 
bredbåndspolitik3,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om en europæisk frekvenspolitik4,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2006 om et europæisk informationssamfund 
som middel til vækst og beskæftigelse5,

– der henviser til sin beslutning af 23. juni 2005 om informationssamfundet6,

– der henviser til sin beslutning af 14. oktober 1998 om globaliseringen og 
informationssamfundet – Der må stærkere international samordning til7,

– der henviser til EU's rammebestemmelser for elektronisk kommunikation, som ændret 
især af direktiverne 2002/21/EF (rammedirektivet), 2002/20/EF (tilladelsesdirektivet), 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet), 2002/58/EF 
(direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) og forordning (EF) 
nr. 1211/2009 (BEREC-forordningen),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udviklingsudvalget, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at bredbåndsadgang kan leveres gennem mange platforme (kobber, kabel, 
fiber, faste og mobile trådløse tjenester, satellit osv.), har tiltrukket mange forskellige 
slags brugere (forbrugere, virksomheder, regeringer, offentlige og ikke-statslige 
institutioner, herunder skoler, biblioteker, hospitaler og offentlige sikkerhedsagenturer), 
der anvender bredbånd til en bred vifte af tjenester (e-handel, sundhedspleje, stemme- og 
videokommunikation, underholdning, flådeforvaltning, offentlige tjenester, uddannelse, 
jobtræning og meget mere), og desuden understøtter applikationer, der opererer fra 
maskine til maskine (intelligent elmåling og intelligente elnet, trådløse hjertemonitorer, 
nødtjenester, alarmsystemer, fjernmåling af køretøjer, sporingssystemer m.v.),

B. der henviser til, at man ved at anerkende og understøtte de forskellige platforme, brugere 

                                               
1 EUT C 117E af 6.5.2010, s. 206.
2 EUT C 8E af 14.1.2010, s. 60.
3 EUT C 146E af 12.6.2008, s. 87.
4 EUT C 287E af 29.11.2007, s. 364.
5 EUT C 291E af 30.11.2006, s. 133.
6 EUT C 133E af 8.6.2006, s. 140.
7 EFT C 104 af 14.4.1999, s. 128.
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og tjenester som en del af økosystemet for bredbånd bidrager til sikring af fuld 
bredbåndsdækning og levering af de mange sociale ydelser, der er knyttet hertil, hvilket 
desuden vil fremme fuldstændig bredbåndsudbredelse,

C. der henviser til, at markedsefterspørgslen udgør den reelle drivkraft for forbedring af 
højhastighedsforbindelser; der henviser til, at en bæredygtig adgang til infrastruktur og 
konkurrence på tjenesteområdet i modsætning til en topstyret fastlæggelse af mål vil sikre, 
at den næste generation af forbindelser bliver udbudt på en effektiv måde og i 
overensstemmelse med efterspørgslen, 

D. der henviser til, at det er afgørende at slå bro over den digitale kløft og sikre bredbånd for 
alle i EU for at skabe europæisk merværdi,

E. der henviser til, at offentlige aktører kan bidrage betydeligt til udbygningen af næste 
generation af accessnet (NGA) i "hvide" og "grå" områder, men at offentlige investeringer 
ikke bør hæmme private investeringer eller fordreje konkurrencen på områder, der 
allerede er konkurrencedygtige; der henviser til, at der stadig skal være incitamenter for 
investorer i NGA til at fastholde deres investeringer i bredbånd,

F. der henviser til, at den private sektor har investeret flere hundrede milliarder euro i 
bredbåndsfaciliteter, -tjenester, -applikationer og -indhold i løbet af det seneste årti, der 
henviser til, at fremme af disse investeringer fortsat bør være den vigtigste motor for 
væksten på bredbåndsområdet i EU,

1. Bredbånd for alle

1. påpeger, at bredbåndskonceptet er under konstant udvikling, efterhånden som antallet af 
platforme vokser, og forbrugergrundlaget og omfanget af anvendelsesmuligheder er steget 
eksponentielt; bemærker, at bredbånd ikke længere blot handler om internetadgang og 
direkte interaktion mellem mennesker, da antallet af forbindelser og applikationer mellem 
maskiner øger i et hastigt tempo;

2. mener, at målet må være at gøre EU til verdens førende inden for ikt-infrastruktur inden 
2013 ved at sikre en bredbåndsdækning på 100 % med tjenester på mindst 2 Mb/s til 
brugere i landdistrikterne og 24 Mb/s i byområderne;

3. mener, at kræfterne ville være spildte, hvis der ikke samtidig med sikringen af fuldt 
dækkende bredbåndsadgang og -anvendelse prioriteres en solid strategi for sikring af 
cyber- og onlinesikkerhed;

4. understreger behovet for at anvende supplerende teknologier på den bedst mulige måde 
for at opnå bredbåndsdækning i landdistrikter, uden at forbrugerne og industrien pålægges 
unødige byrder;

5. noterer sig, at adgang til lavfrekvensbånd til radio, der i kraft af deres signalspredning 
understøtter dækning af store områder, er afgørende for fremme af trådløs 
bredbåndsdækning i landdistrikter og kan give adgang til alle mulige internettjenester;

6. glæder sig over udbredelsen af incitamenter til udrulning af faste og mobile 



PE458.793v01-00 6/9 PR\857922DA.doc

DA

bredbåndsnetværk gennem foranstaltninger, der bidrager til begrænsning af 
omkostningerne ved anlægsarbejde, og understreger samtidig behovet for innovative 
tjenester til stimulering af ibrugtagning;

7. understreger, at der for at opnå bredbåndsmålene i EU 2020 skal opstilles kriterier i den 
digitale dagsorden for de mellemliggende år, 2015 og 2018, på EU-plan frem for på 
nationalt plan;

8. bemærker, at det for at kunne nå målet om 100 Mb/s er nødvendigt, at omkring 15 % af 
husstandene i EU inden 2015 abonnerer på forbindelser med mindst denne hastighed;

9. tilskynder til fremme af rettidig anvendelse af den digitale dividende til nye mobile 
bredbåndstjenester gennem en harmoniseret og teknologineutral fælles EU-tilgang, som 
giver stordriftsfordele og forhindrer grænseoverskridende interferensproblemer og 
samtidig undgår at forstyrre eksisterende digital tv-/hdtv-modtagelse;

10. opfordrer medlemsstaterne til i tæt samarbejde med interesseparter at fastlægge nationale 
bredbåndsplaner og vedtage handlingsplaner med konkrete foranstaltninger til 
gennemførelse af bredbåndsmålene i EU 2020;

2. Bredbånd for økonomisk vækst, innovation og global konkurrenceevne

11. mener, at der er behov for nye højhastighedsnetværk for at fremme EU's internationale 
konkurrenceevne;

12. mener, at konkurrence både på infrastrukturområdet og på området for de tjenester, der 
udbydes via denne infrastruktur, giver det bedste grundlag for bæredygtig konkurrence, 
investering, innovation og ibrugtagning; 

13. understreger, at bredbåndstjenester er afgørende for EU-industriens konkurrenceevne og i 
høj grad bidrager til økonomisk vækst og beskæftigelse i EU; 

14. mener, at bredbåndsnetværk med høj kapacitet og fibre i accessnettene (FTTH) udgør 
hensigtsmæssige målsætninger både fra slutbrugernes perspektiv og med hensyn til 
økonomisk udvikling;

15. tilskynder Kommissionen og Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder 
inden for Elektronisk Kommunikation til inden 2013 at finde en fælles tilgang til 
skabelsen af et indre marked for virksomheder, der udbyder elektronisk kommunikation i 
hele EU;

16. understreger betydningen af en konkurrencebaseret og rettidig tildeling af 
frekvensområder til trådløst bredbånd via radiofrekvenspolitikken med henblik på at opnå 
konkurrencedygtige markeder for mobiltjenester og opfordrer medlemsstaterne til inden 
2013 at gøre 800 MHz-båndet tilgængeligt under hensyntagen til de eksisterende tjenester;

3. Udbredelse af incitamenter til investering og konkurrence

17. understreger behovet for at sikre, at medlemsstaternes foranstaltninger, som har til formål 
at sikre bredbånd for alle, ikke fordrejer markedet eller pålægger sektoren 
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uforholdsmæssigt store byrder; 

18. bemærker, at statsstøttereglerne for bredbånd og en målrettet anvendelse af EU-midler kan 
være de mest progressive supplerende midler til at fremskynde udrulningen af bredbånd;

19. erkender, at der er behov for reguleringssikkerhed for at fremme investeringer og fjerne 
hindringerne for investeringer i hurtige og ultrahurtige net; erkender i denne forbindelse 
NGA-henstillingen vedrørende kablede accessnet;

20. noterer sig, at der er store potentielle risici forbundet med opbygningen af en dyr 
bredbåndsinfrastruktur for den næste generation af net med en lang afskrivningsperiode; 
fastslår, at regulering ikke bør modvirke investeringer i denne infrastruktur, men bør sikre, 
at alle markedsdeltagere har tilstrækkelige incitamenter til at investere;

21. anmoder om etablering af en investeringsvenlig ramme for NGA og trådløs 
højhastighedsaccess, som bl.a. garanterer lovgivningsmæssig sikkerhed, fremmer 
investering, konkurrence og teknologineutralitet og overlader valget af teknologi til 
markedet;

22. opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgang til anlægsarbejder på en ikke-
diskriminerende måde og fremme adgangen til kabelkanaler for dermed at sænke kravet til 
minimumsinvesteringer betydeligt;

23. bemærker, at EU's politik skal tilskynde til etablering af effektive og økonomisk 
overkommelige netværk, applikationer og indhold for at fremme tilgængeligheden og 
anvendelsen af bredbånd;

24. understreger, at statens politik skal fremme investeringer og innovation fra den private
sektors side ved at fjerne hindringerne for udbredelse, i tilfælde hvor markedskræfterne 
kan levere en konkurrencedygtig bredbåndsadgang;

25. støtter Kommissionens samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) med 
henblik på at forbedre finansieringen af hurtige og ultrahurtige net og understreger 
behovet, at denne finansiering rettes mod projekter med åben infrastruktur, som støtter 
mange forskellige tjenester; 

26. hilser Kommissionens forslag om at udforske nye finansieringskilder velkommen og 
støtter etableringen af et projekt med EU-obligationer i samarbejde med EIB;

27. tilskynder fortsat til passende investeringer fra den offentlige sektor, offentlig-private 
partnerskaber og skattemæssige incitamenter til udrulning af hurtige og ultrahurtige net; 
understreger vigtigheden af, at de offentlige politikker er samordnede på alle niveauer; 

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indgå en EU-pagt om 
bredbåndsadgang gennem en hensigtsmæssig anvendelse af equity funds, strukturfonde, 
Samhørighedsfonden, regionalfonde og statslige og private investeringer, der især bør 
rettes mod hvide områder, og sikre den nødvendige samordning med ensartede 
outputindikatorer på EU-plan;
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29. opfordrer til, at der oprettes en EU-taskforce på højt plan med deltagelse af relevante 
interesseparter, som skal udvikle en strategi for fremtidens ikt-infrastruktur;

4. Fordele for forbrugerne

30. noterer sig, at Kommissionens har til hensigt at udarbejde retningslinjer om 
omkostningsberegning og ikke-diskrimination, som er hovedprincipper i EU-
rammebestemmelserne, og opfordrer Kommissionen til at gøre dette på en måde, der 
sikrer økonomisk overkommelige priser, forbrugervalg og konkurrence på hurtige og 
ultrahurtige net og på de tjenester, som leveres over disse net, samt giver incitamenter til 
effektive investeringer og en hurtig overgang til sådanne net;

31. opfordrer Kommissionen til med støtte fra medlemsstaterne at kortlægge underforsynede 
områder og områder, der slet ikke er forsynede;

32. kræver, at Kommissionen årligt fremlægger en rapport for Parlamentet om, hvilket 
bredbåndsudbud og -udvalg der faktisk er til rådighed for brugerne i EU, samt om 
fremskridtene i retning af gennemførelse af rammen for elektronisk kommunikation og 
NGA-henstillingerne; 

33. anmoder medlemsstaterne om at fjerne hindringerne for ibrugtagning af bredbånd, navnlig 
i lavindkomstsamfund, og om at tilskynde alle relevante interesseparter til at sikre 
uddannelse i og offentlig adgang til bredbåndstjenester, økonomisk bistand til indkøb af 
bredbåndstjenester og -udstyr samt udvikling af teknologi og indhold, der er rettet mod 
specifikke brugerbehov;

34. opfordrer Kommissionen til med henblik på at opnå funktionelle interaktive tjenester og 
sikre overvågning af bredbåndsmålene at udpege flere kvalitative karakteristika for 
bredbåndsadgang, herunder download- og uploadhastigheder, ventetider og de 
hastigheder, som opleves af brugerne; glæder sig over Kommissionens arbejde med at 
udvikle en metode til måling af relevante aspekter af den faktiske brugeroplevelse;

5. E-initiativer: fremme af efterspørgslen

35. opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres indsats for at imødegå manglende digitale 
færdigheder på alle uddannelsesniveauer og gennem livslang læring;

36. opfordrer medlemsstaterne til at følge den model, som Kommissionen har fremlagt i sin 
handlingsplan for e-forvaltning: anvendelse af offentlige e-indkøb, vedtagelse af en åben 
datastrategi, fremme af elektronisk id;

37. støtter initiativer som f.eks. e-sundhed og en fælleseuropæisk infrastruktur for 
sundhedsoplysninger med henblik på levering af patientcentrerede tjenester, der hjælper 
patienterne med at tage ansvaret for deres egen sundhed; påpeger, at disse tjenester skal 
være tilgængelige hvor som helst og når som helst, herunder gennem mobiludstyr;

38. understreger betydningen af en solid lovgivningsmæssig ramme for privatlivets fred i EU 
og glæder sig over den igangværende revision af databeskyttelsesdirektivet;
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39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


