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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt
(2010/2304(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 20 september 2010 om reglerat 
tillträde till nästa generations accessnät (NGA)1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av 20 september 2010 
”Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt” 
(KOM(2010)0472),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 augusti 2010 ”En digital agenda 
för Europa” (KOM(2010)0245),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 september 2009 ”Gemenskapens 
riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av 
bredbandsnät”2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 augusti 2009 ”Europeisk rapport 
om digital konkurrenskraft: De största landvinningarna för strategin i2010 under 
2005−2009” (KOM(2009)0390),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 juni 2009 ”Sakernas Internet –
En handlingsplan för Europa” (KOM(2009)0278),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 januari 2009 ”Investera nu 
i morgondagens Europa” (KOM(2009)0036),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 mars 2006 ”Att överbrygga 
bredbandsklyftan”(KOM(2006)0129),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 april 2006 ”Handlingsplan för 
e-förvaltning inom ramen för initiativet i2010: Ett snabbare införande av e-förvaltning 
i Europa till nytta för alla” (KOM(2006)0173),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 april 2004 ”E-hälsovård – bättre 
hälso- och sjukvård för Europas medborgare: Handlingsplan för ett europeiskt område för 
E-hälsovård” (KOM(2004)0356),

– med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2010 om sakernas Internet3,

                                               
1 EUT L 251, 25.9.2010, s. 35.
2 EUT C 235, 30.9.2009, s. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om en ny digital agenda för 
Europa: 2015.eu1,

– med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 26 mars 2009 om förstärkning av 
säkerheten och de grundläggande friheterna på Internet2,

– med beaktande av sin resolution av den 24 september 2008 om maximal nytta av den 
digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs 
i samband med övergången till digitala sändningar3,

– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2007 om skapandet av en europeisk 
bredbandspolitik4,

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2007 ”Mot en europeisk 
radiospektrumpolitik”5,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2006 om det europeiska 
informationssamhället för tillväxt och sysselsättning6,

– med beaktande av sin resolution av 23 juni 2005 om informationssamhället7,

– med beaktande av sin resolution av den 14 oktober 1998 om globaliseringen och 
informationssamhället: Behovet av stärkt internationell samordning8,

– med beaktande av den ändrade EU-ramen för elektronisk kommunikation, särskilt 
direktiven 2002/21/EG (ramdirektivet), 2002/20/EG (auktorisationsdirektivet), 
2002/19/EG (tillträdesdirektivet), 2002/22/EG (direktivet om universella tjänster) och 
2002/58/EG (direktivet om integritetsskydd och elektronisk kommunikation) samt 
förordning (EG) nr 1211/2009 (Berec-förordningen),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A7-.../2011), och av följande 
skäl:

A. Tillgång till bredband ges via många plattformar (koppar, kabel, fiber, fast och mobilt 
trådlöst, satellit osv.) och har lockat till sig alla sorters användare (till exempel 
konsumenter, företag, förvaltningar och offentliga icke-vinstdrivande institutioner såsom 
skolor, bibliotek, sjukhus och organ för offentlig säkerhet) som använder bredband för att 
tillgå en mängd olika tjänster (e-handel, hälsovård, röst- och videokommunikation, nöjen, 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
3 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 60.
4 EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 87.
5 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
6 EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
7 EUT C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
8 EGT C 104, 14.4.1999, s. 128.
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flottförvaltning, myndighetstjänster, utbildning, internutbildning och mycket mer). 
Bredband möjliggör även maskin-till-maskin-tillämpningar (smarta elmätare och smarta 
nät, trådlösa hjärtmonitorer, utryckningstjänster, larmtjänster, fordonstelemetri, 
inventariespårning m.m.).

B. Om man erkänner och anammar olika plattformar, användare och tjänster som en del av 
bredbandsekosystemet kommer detta att bidra till säkerställandet av hundraprocentig 
bredbandstillgång och medföra de många samhälleliga fördelarna med detta, vilket i sin 
tur kommer att främja hundraprocentig bredbandsanvändning.

C. Den verkliga drivkraften bakom förbättrad tillgång till höghastighetsuppkoppling är 
marknadsefterfrågan. Hållbart infrastrukturtillträde och tjänstekonkurrens kommer, 
i motsats till om man fastställer mål uppifrån, att göra så att nästa generations 
uppkopplingar blir tillgängliga på ett effektivt sätt utifrån efterfrågan.

D. Det är mycket viktigt att överbrygga den digitala klyftan och garantera alla tillgång till 
bredband i hela EU, så att det skapas ett europeiskt mervärde.

E. Offentliga aktörer kan bidra på ett betydande sätt till utbyggnaden av nästa generations 
accessnät i ”vita” och ”grå” områden, men de offentliga investeringarna får inte hindra 
privata investeringar eller snedvrida konkurrensen i redan konkurrensutsatta områden. De 
som investerar i nästa generations accessnät måste ges adekvata incitament att fortsätta att 
investera i bredband.

F. Den privata sektorn har under de senaste tio åren investerat hundratals miljarder euro 
i teknik, tjänster, tillämpningar och innehåll för bredband. Främjandet av sådana 
investeringar bör även fortsättningsvis vara den främsta drivkraften bakom 
bredbandsutbyggnaden i EU.

1. Bredband för alla

1. Europaparlamentet konstaterar att bredbandsbegreppet ständigt utvecklas i takt med att 
antalet plattformar växer och kundbasen och variationen av användare flerdubblas 
exponentiellt. Bredband handlar nu inte bara om Internettillgång och begränsas inte heller 
till direkt mänsklig interaktion eftersom mängden maskin-till-maskin-uppkopplingar och 
-tillämpningar ökar snabbt.

2. Europaparlamentet anser att målet måste vara att EU ska vara världsledande för 
utvecklingen av IKT-infrastruktur senast 2013 genom att tillhandahålla hundraprocentig 
bredbandstäckning, med kapaciteter på minst 2 Mbps på landsbygden och 24 Mbps 
i större städer.

3. Europaparlamentet menar att det kommer att vara helt meningslöst att satsa på 
hundraprocentig tillgång till och användning av bredband om prioriteringarna inte också 
inbegriper en stabil strategi för att trygga datasäkerhet och nätsäkerhet.

4. Europaparlamentet framhåller att man måste utnyttja kompletterande teknik på bästa 
möjliga sätt i syfte att uppnå bredbandstäckning på landsbygden utan att konsumenterna 
eller näringslivet åläggs onödiga bördor.
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5. Europaparlamentet konstaterar att tillgången till låga radiofrekvensband, vars 
överföringsegenskaper möjliggör täckning av stora områden, är av avgörande vikt för att 
man ska kunna underlätta trådlös bredbandstäckning på landsbygden som gör det möjligt 
att tillgå alla tänkbara Internettjänster.

6. Europaparlamentet ser positivt på att det skapas incitament för utbyggnaden av fasta och 
mobila bredbandsnät genom åtgärder som bidrar till sänkta kostnader för 
anläggningsarbeten och understryker samtidigt behovet av innovativa tjänster som främjar 
användningen.

7. Europaparlamentet poängterar att man för att uppnå EU:s bredbandsmål för 2020 måste 
fastställa riktmärken för mellanåren 2015 och 2018 på EU-nivå snarare än nationell nivå, 
inom ramen för den digitala agendan.

8. Europaparlamentet konstaterar att en förutsättning för att 100 Mbps-målet ska kunna 
uppnås är att cirka 15 procent av hushållen i EU har abonnemang med minst den 
hastigheten år 2015.

9. Europaparlamentet rekommenderar ett gott utnyttjande av den ”digitala utdelningen” för 
nya mobila bredbandstjänster genom ett harmoniserat och teknikneutralt tillvägagångssätt 
som omfattar hela EU – vilket skulle ge stordriftsfördelar och förhindra negativa 
interferensproblem mellan länderna – utan påverkan på befintlig mottagning av 
digital-TV/HDTV.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i nära samarbete med berörda parter 
upprätta nationella bredbandsplaner och anta verksamhetsplaner med konkreta åtgärder 
för uppnåendet av EU:s bredbandsmål till 2020.

2. Bredband för ekonomisk tillväxt, innovation och internationell konkurrenskraft

11. Europaparlamentet anser att det behövs nya höghastighetsnät för att främja 
EU:s internationella konkurrenskraft.

12. Europaparlamentet menar att konkurrens i fråga om både infrastrukturen och de tjänster 
som erbjuds via denna infrastruktur utgör den bästa grunden för hållbar konkurrens, 
investeringar, innovation och användning. 

13. Europaparlamentet understryker att bredbandstjänster är av avgörande vikt för 
konkurrenskraften hos EU:s näringsliv och på ett betydande sätt bidrar till den 
ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i EU. 

14. Europaparlamentet anser att bredbandsnät med hög kapacitet och användning av fiber 
i accessnätet är önskvärda mål för såväl slutanvändarna som den ekonomiska 
utvecklingen.

15. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation att försöka utarbeta ett gemensamt 
tillvägagångssätt till senast 2013 i syfte att skapa en inre marknad för företagande och 
elektroniska kommunikationer i hela EU.
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16. Europaparlamentet framhåller att det för framväxten av konkurrenskraftiga mobila 
marknader är viktigt med en konkurrensutsatt och läglig spektrumtilldelning av trådlöst 
bredband genom programmet för radiospektrumpolitik och uppmanar medlemsstaterna att 
tillgängliggöra 800 MHz-bandet senast 2013, med respekt för befintliga tjänster.

3. Incitament för investeringar och konkurrens

17. Europaparlamentet framhåller vikten av att säkerställa att de åtgärder som 
medlemsstaterna vidtar för att alla ska få tillgång till bredband inte snedvrider marknaden 
eller skapar orimliga bördor för branschen. 

18. Europaparlamentet konstaterar att ramen för statligt bredbandsstöd och en riktad 
användning av EU-medlen kan vara det mest framstegsvänliga kompletterande sättet att 
påskynda bredbandsutbyggnaden.

19. Europaparlamentet konstaterar att det behövs regleringsmässig tydlighet för att 
investeringarna ska främjas och hindren för investeringar i nät med hög och ultrahög 
hastighet undanröjas. Parlamentet framhåller i detta sammanhang rekommendationen om 
den nya generationens accessnät i fråga om trådbundna nät.

20. Europaparlamentet noterar att det finns stora potentiella risker med att anlägga kostsam 
infrastruktur för nästa generations bredband och att det tar lång tid innan investeringarna 
börjar betala sig. Parlamentet anser att regleringen inte får avskräcka från investeringar 
i denna infrastruktur och att den måste tillförsäkra samtliga marknadsaktörer tillräckliga 
incitament för att investera.

21. Europaparlamentet efterfrågar en investeringsvänlig ram för nästa generations accessnät 
och trådlösa höghastighetsuppkopplingar som bland annat garanterar ett tydligt rättsläge, 
främjar investeringar, konkurrens och teknikneutralitet och överlåter teknikvalen åt 
marknaden.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa icke-diskriminerande 
tillgång till byggarbeten och underlätta tillgången till rörledningar, så att 
investeringströskeln sänks betydligt.

23. Europaparlamentet konstaterar att EU-politiken för att maximera tillgången till och 
användningen av bredband måste uppmuntra till utbyggnaden av effektiva och rimligt 
prissatta nät, tillämpningar och innehåll.

24. Europaparlamentet understryker att den offentliga politiken i fall där marknadskrafterna 
kan tillgodose behovet av konkurrensutsatt bredbandstillgång bör främja den privata 
sektorns investeringar och innovation genom att undanröja hinder för utbyggnaden.

25. Europaparlamentet stöder det samarbete som kommissionen inlett med 
Europeiska investeringsbanken (EIB) för att förbättra finansieringen av nät med hög och 
ultrahög hastighet, och betonar att denna finansiering måste riktas mot öppna 
infrastrukturprojekt som stöder en mängd olika tjänster. 
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26. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att undersöka möjligheterna till 
nya finansieringskällor och stödjer skapandet av ett projekt för en EU-obligation 
i samarbete med EIB.

27. Europaparlamentet ger sitt fortsatta stöd till lämpliga offentliga investeringar, 
offentlig-privata partnerskap och system för skatteincitament för utbyggnaden av nät med 
hög och ultrahög hastighet. Parlamentet understryker vikten av att de offentliga 
strategierna samordnas på samtliga nivåer. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att enas om 
en EU-överenskommelse om bredbandsutbyggnaden, med bestämmelser om användning 
av aktiefonder, strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, regionala fonder och statliga 
och privata investeringar, utifrån vad som är lämpligt, och med särskild inriktning på 
vita områden, samt att trygga den nödvändiga samordningen genom enhetliga 
resultatindikatorer för hela EU.

29. Europaparlamentet begär att det inrättas en EU-arbetsgrupp på hög nivå med medverkan 
av relevanta intressenter, vilken ska ha i uppgift ta fram en framtida 
IKT-infrastrukturstrategi.

4. Fördelar för konsumenterna

30. Europaparlamentet noterar att kommissionen avser att ge vägledning om 
kostnadsberäkning och icke-diskriminering, två nyckelprinciper för EU-ramen, och 
uppmuntrar kommissionen att göra detta på ett sätt som gynnar rimliga priser, 
konsumentval och konkurrens i nät med hög och ultrahög hastighet och de tjänster som 
tillhandahålls via dem samt att ge incitament till effektiva investeringar och en snabb 
övergång till sådana nät.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med stöd av medlemsstaterna kartlägga 
de områden med låg eller ingen tillgång till denna typ av tjänster.

32. Europaparlamentet begär att kommissionen varje år lägger fram en rapport för parlamentet 
om det bredbandsutbud och de bredbandsval som de facto finns tillgängliga för 
användarna i EU samt om utvecklingen i fråga om genomförandet av ramen för
elektronisk kommunikation och rekommendationen om nästa generations accessnät.

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undanröja hindren för 
bredbandsanvändning, särskilt bland låginkomsttagare, och att engagera samtliga berörda 
parter i tillhandahållandet av kurser i och allmän tillgång till bredbandstjänster, 
ekonomiskt stöd för inköp av bredbandstjänster och bredbandsutrustning och utveckling 
av teknik och innehåll med inriktning på specifika användares behov.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i syfte att uppnå lämpliga interaktiva 
tjänster och möjliggöra kontroll av bredbandsmålen, specificera fler kvalitativa 
egenskaper hos bredbandstillgången, inbegripet nedladdnings- och 
uppladdningshastigheter, latenser och upplevd hastighet. Parlamentet välkomnar 
kommissionens arbete med att ta fram en metod för att mäta relevanta aspekter av 
användarnas faktiska erfarenheter.
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5. E-initiativ: främjande av efterfrågan

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på alla utbildningsnivåer och genom 
livslångt lärande öka sina insatser för att råda bot på bristande e-kunskaper.

36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa det exempel som kommissionen 
gett genom sin handlingsplan för e-förvaltning, det vill säga att använda sig av 
e-upphandling, anta en öppen datastrategi och främja elektronisk ID.

37. Europaparlamentet stöder initiativ såsom e-hälsa och en alleuropeisk infrastruktur för 
hälsoinformation, vilka syftar till att möjliggöra patientinriktade tjänster som hjälper 
patienterna att ta ansvar för sin egen hälsa. Parlamentet konstaterar att sådana tjänster bör 
vara ständigt tillgängliga överallt, även via mobila enheter.

38. Europaparlamentet understryker vikten av en stabil EU-ram för integritetsskydd och 
välkomnar den pågående översynen av direktivet om uppgiftsskydd.

39. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


