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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for 
transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0657),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0373/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ... 20121,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ... 20122,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
Regionaludviklingsudvalget(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1

                                               
1 EUT C 0 af 31.5.2012, s. 0.
2 EUT C 0 af 31.5.2012, s. 0.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps.
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, tilvejebragt af forskellige 
teknologier, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps.
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
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digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang.
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang.
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til mindre udviklede 
landdistrikter og middeltæt bebyggede
områder, der ikke fuldt ud finansieres via 
private investeringer, og fremme 
udbredelsen og brugen af moderne 
tilgængelige onlinetjenester, for at sætte 
alle europæiske borgere og virksomheder 
i stand til at få fuldt udbytte af potentialet 
i en åben adgang til bredbåndsnet.

Or.{EN}en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 
2012 om indførelse af et flerårigt 
radiofrekvenspolitikprogram1 skal senest 
den 1. januar 2013, stille 800 MHz-
frekvensbåndet til rådighed for trådløse 
bredbåndstjenester.
_____________
1 EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net.
Offentlig støtte til dette området er derfor 
påkrævet, men den bør ikke unødigt 
forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net.
Det kan være nødvendigt med offentlig 
støtte til investering i hurtigere netværk, 
men denne bør nøje målrettes mod 
områder, hvor der er mangel på 
forretningsmæssig tilskyndelse til at 
investere, typisk i landdistrikter og 
fjerntliggende områder. Offentlig støtte til 
disse områder bør ikke unødigt forvride 
konkurrencen, trænge private investorer
ud eller skabe forhold, der virker 
hæmmende på investeringsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for 
Europa 2020, beskrives oprettelsen af en 
facilitet for netforbindelser i Europa i 
forbindelse med den flerårige finansielle 
ramme som et middel til at skabe den 
infrastruktur, der er brug for inden for 
transport, energi og informations- og 
kommunikationsteknologi. Synergien 
mellem disse sektorer indbyrdes og med 
andre EU-investeringsprogrammer er helt 
central, da der opstår tilsvarende 

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for 
Europa 2020, beskrives oprettelsen af en 
facilitet for netforbindelser i Europa i 
forbindelse med den flerårige finansielle 
ramme som et middel til at skabe den 
infrastruktur, der er brug for inden for 
transport, energi og informations- og 
kommunikationsteknologi. Synergien 
mellem disse sektorer indbyrdes og med 
andre EU-investeringsprogrammer er helt 
central, da der opstår tilsvarende 
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problemer, der skal løses for at sætte 
væksten i gang, bekæmpe fragmentering, 
styrke sammenhængskraften, fremme brug 
af innovative finansielle instrumenter og 
rette op på markedssvagheder samt fjerne 
flaskehalse for færdiggørelsen af det indre 
marked.

problemer, der skal løses for at sætte 
væksten i gang, bekæmpe fragmentering, 
styrke sammenhængskraften, fremme brug 
af innovative finansielle instrumenter, hvis 
deres merværdi og gennemførlighed 
vurderes ud fra pilotfaser og uafhængige 
evalueringer, og rette op på 
markedssvagheder samt fjerne flaskehalse 
for færdiggørelsen af det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger inden for bredbåndsnet 
vil være i overensstemmelse med relevante 
EU-politikker, -regler og -vejledninger.
Blandt dem er reglerne og retningslinjerne 
for telemarkederne, særlig de 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet, der blev vedtaget i 
2009, og som rummer en 
sammenhængende, pålidelig og smidig 
tilgang til regulering af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester på 
markeder, der er i hastig udvikling. Disse 
regler implementeres af de nationale 
tilsynsmyndigheder og Sammenslutningen 
af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden 
for Elektronisk Kommunikation (BEREC).
Målet med NGA-henstillingen, der blev 
vedtaget i 2010, er at befordre udviklingen 
af det indre marked gennem styrkelse af 
retssikkerheden og fremme af 
investeringer, konkurrence og innovation 
på markedet for bredbåndstjenester, 
navnlig i overgangen til næste generation 
af accesnet (NGA-net).

(7) Foranstaltninger inden for bredbåndsnet 
vil være i overensstemmelse med relevante 
EU-politikker, -regler og -vejledninger.
Blandt dem er reglerne og retningslinjerne 
for telemarkederne, særlig de 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet, der blev vedtaget i 
2009, og som rummer en 
sammenhængende, pålidelig og smidig 
tilgang til regulering af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester på 
markeder, der er i hastig udvikling. Disse 
regler implementeres af de nationale 
tilsynsmyndigheder og Sammenslutningen 
af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden 
for Elektronisk Kommunikation (BEREC).
Dette omfatter også "EF-retningslinjerne 
for statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet", som giver vejledning om 
anvendelsen af offentlige midler til 
bredbåndsprojekter, som fastsætter 
strenge kriterier for anvendelsen af 
statslig finansiering og for meddelelse af 
projekter, der skal vurderes i henhold til 
disse retningslinjer. Målet med NGA-
henstillingen, der blev vedtaget i 2010, er 
at befordre udviklingen af det indre marked 
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gennem styrkelse af retssikkerheden og 
fremme af investeringer, konkurrence og 
innovation på markedet for 
bredbåndstjenester, navnlig i overgangen 
til næste generation af accesnet (NGA-net).

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder er EU-
indgreb påkrævede, når der skal rettes op 
på markedssvagheder. EU kan ved at yde 
finansiel støtte til infrastrukturprojekter og 
være løftestang for supplerende 
finansiering til dem medvirke til oprettelse 
og udbygning af transeuropæiske telenet og 
dermed skabe større nytteværdi i form af 
større indvirkning på markedet, mere 
effektiv administration og bedre 
ressourceudnyttelse.

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder kan  EU-
indgreb være påkrævede, når der skal rettes 
op på påviste og vedvarende
markedssvagheder, herunder 
underinvestering i ikke-
forretningsmæssige projekter. EU kan ved 
at yde finansiel støtte til 
infrastrukturprojekter, der er 
markedsstyrede, og derfor støtter 
initiativer, efterhånden som de vokser og 
udvikler sig, og være løftestang for 
supplerende finansiering til dem medvirke 
til oprettelse og udbygning af 
transeuropæiske telenet, og dermed skabe 
større nytteværdi i form af større 
indvirkning på markedet, mere effektiv 
administration og bedre 
ressourceudnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe 
betydelige økonomiske og sociale 
gevinster, som investorer hverken kan 
erkende eller måle i penge. Hurtigt og 

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe 
betydelige økonomiske og sociale 
gevinster, som investorer hverken kan 
erkende eller måle i penge. Hurtigt og 
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ultrahurtigt bredbånd er den centrale 
støtteinfrastruktur for udvikling og 
udbredelse af digitale tjenester, som er 
afhængige af tilgængelige, hurtige, 
pålidelige og robuste fysiske net.
Udbredelsen af hurtigere net åbner 
mulighed for innovative tjenester, der 
udnytter de højere hastigheder.
Foranstaltninger på EU-niveau er 
nødvendige for, at synergien mellem disse 
to komponenter i digitale telenet og deres 
gensidige påvirkning kan maksimeres.

ultrahurtigt bredbånd er den centrale 
støtteinfrastruktur for udvikling og 
udbredelse af digitale tjenester, som er 
afhængige af tilgængelige, hurtige, 
pålidelige og robuste fysiske net.
Udbredelsen af hurtigere net åbner 
mulighed for innovative tjenester, der 
udnytter de højere hastigheder.
Foranstaltninger på EU-niveau er 
nødvendige for, at synergien mellem disse 
to komponenter i digitale telenet og deres 
gensidige påvirkning kan maksimeres og 
supplere virkningen af forskellige andre 
EU-programmer og initiativer såsom 
struktur- og samhørighedsfondene, og 
samtidig undgå dobbeltarbejde eller 
forglemmelser og en stigning i 
bureaukrati og administrative byrder.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Udvikling, udbredelse og vedvarende 
levering af interoperable e-
forvaltningstjenester på tværs af grænserne 
får det indre marked til at fungere bedre.
Det bliver påskønnet, når 
statsadministrationer stiller offentlige 
tjenester til rådighed online, som bidrager 
til større effektivitet i den offentlige og den 
private sektor.

(15) Udvikling, udbredelse og vedvarende 
levering af interoperable e-
forvaltningstjenester på tværs af grænserne 
får det indre marked til at fungere bedre.
Det bliver påskønnet, når 
statsadministrationer stiller offentlige 
tjenester til rådighed online, som bidrager 
til større effektivitet i den offentlige og den 
private sektor. Offentlig støtte til den 
videre udvikling af disse tjenester vil ikke 
blot forbedre det indre marked, men også
stimulere e-færdigheder og efterspørgsel 
efter NGA-net, hvilket skaber et stærkere 
argument for både offentlige og private 
investeringer i infrastrukturprojekter i 
bestemte områder.

Or. en
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Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Der bør fastlægges sikkerhedskrav 
for at sikre et optimalt niveau for 
privatlivets fred og beskyttelse af 
personoplysninger og for at undgå enhver 
form for uautoriseret sporing af 
personlige oplysninger og profilering, 
herunder medicinsk status og 
patientjournaler.

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier.

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier. Sådanne foranstaltninger bør 
ikke true den juridiske eller 
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investeringsmæssige sikkerhed på dette 
marked, ved at ændre og fjerne projekter 
på kort sigt.

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) udvikle en bæredygtig 
konkurrenceevne i mindre befolkede og 
udviklede regioner, især landdistrikter og 
forstæder med lav- og 
mellemhastighedsforbindelser på 
bredbåndsnet, og sikre e-inddragelse af 
borgere, der bor i disse områder.

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder og offentlige 
instanser ved at fremme sammenkobling af 
de nationale telenet, øge deres 
interoperabilitet og give bedre adgang til 
sådanne net

(2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder og offentlige 
instanser ved at fremme sammenkobling af 
de lokale, nationale og regionale telenet, 
øge deres interoperabilitet og give bedre
åben og ikke-forskelsbehandlende adgang 
til sådanne net. Der skal for at fuldføre det 
digitale indre marked sikres et tæt 
samarbejde og koordinering af aktiviteter 
under CEF-programmet med de nationale 
og regionale bredbåndsforanstaltninger

Or. en
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Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

(3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa
i overensstemmelse med princippet om 
teknologineutralitet, hvilket igen vil 
fremme udvikling og udbredelse af 
transeuropæiske digitale tjenester samt den 
europæisk industris konkurrencemæssige 
potentiale

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) fremme bæredygtig udbredelse af 
transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, 
dens interoperabilitet og koordinering på 
europæisk plan samt dens drift, 
vedligehold og opgradering

(4) sikre bæredygtig udbredelse af 
transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, 
dens interoperabilitet, overholdelse af EU-
og internationale standarder og
koordinering på europæisk plan samt dens 
drift, vedligehold og opgradering

Or. en

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. "Fri adgang" betyder engrosadgang 
til bredbåndsinfrastruktur for alle
operatører af elektroniske 
kommunikationstjenester på lige og ikke-
diskriminerende betingelser, der sætter 
dem i stand til at konkurrere fuldt ud med 
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den operatør, der ejer og forvalter 
infrastrukturen, og dermed styrke 
valgmulighederne og konkurrencen for 
brugere, der bør være i stand til at i) få 
adgang til indhold og ii) benytte 
applikationer efter eget valg i henhold til 
klart specificerede gennemsigtige 
forretningsmæssige vilkår, der tilbydes af 
den elektroniske operatør, der leverer de 
bredbåndstjenester, som brugeren har 
valgt. Adgang skal være rimeligt prissat 
for at give rimelige afkast, der sikrer både 
investering i opgradering / vedligeholdelse 
og den økonomiske levedygtighed af 
infrastrukturen samt maksimal udnyttelse 
for brugerne.

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps

(a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps, under hensyntagen til 
efterspørgslen efter ultra-hurtige 
internetforbindelser

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 

(b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
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mindst 30 Mbps mindst 30 Mbps, under hensyntagen til 
efterspørgslen efter ultra-hurtige 
internetforbindelser, med udnyttelse af 
alle tilgængelige former for teknologi på 
grundlag af den teknologiske neutralitet, 
hvilket er afgørende for et åbent og 
dynamisk internet

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
synergivirkninger og interoperabilitet 
mellem forskellige projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation, 
mellem projekter af fælles interesse, som 
vedrører forskellige typer infrastruktur, 
herunder til transport og energi, mellem 
projekter af fælles interesse inden for 
telekommunikation og projekter, der 
modtager støtte fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, samt relevant 
forskningsinfrastruktur.

(d) tiltag, der giver mulighed for at opnå 
synergivirkninger og interoperabilitet 
mellem forskellige projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation,
komplementaritet mellem projekter af 
fælles interesse, som vedrører forskellige 
typer infrastruktur, herunder til transport 
og energi, mellem projekter af fælles 
interesse inden for telekommunikation og 
projekter, der modtager støtte fra 
strukturfondene og Samhørighedsfonden,
og andre initiativer, under undgåelse af 
dobbeltarbejde eller forglemmelser, samt 
relevant forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, 
der er ansvarlige for implementering af 
projekter af fælles interesse eller bidrager 
til deres implementering, træffer alle 
nødvendige juridiske, administrative, 

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder,
herunder lokale og regionale 
myndigheder, der er ansvarlige for 
implementering af projekter af fælles 
interesse eller bidrager til deres 
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tekniske og finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.

implementering, træffer alle nødvendige 
juridiske, administrative, tekniske og 
finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning, og i 
overensstemmelse med EF-
retningslinjerne for statsstøttereglernes 
anvendelse i forbindelse med hurtig 
etablering af bredbåndsnet.
Gennemførelsen skal især være baseret på 
en omfattende vurdering af projektet. Et 
sådant projekt skal bl.a. dække 
markedsforhold, herunder oplysninger 
om eksisterende infrastruktur, 
myndighedsforpligtelser vedrørende 
initiativtageren og erhvervs- og 
markedsføringsstrategier.

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EU kan lette implementeringen af 
projekter af fælles interesse ved hjælp af 
forskrifter, hvis det er hensigtsmæssigt, 
koordinering, støtteforanstaltninger og 
finansiel støtte for at fremme deres 
udbredelse og ibrugtagning og tiltrække 
offentlige og private investeringer.

4. EU kan lette implementeringen af 
projekter af fælles interesse ved hjælp af 
forskrifter, hvis det er hensigtsmæssigt, 
koordinering, støtteforanstaltninger og 
finansiel støtte for at fremme deres 
udbredelse og ibrugtagning og tiltrække 
offentlige og private investeringer, og skal 
være i overensstemmelse EF-
retningslinjerne for statsstøttereglernes 
anvendelse i forbindelse med hurtig 
etablering af bredbåndsnet.

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter eller 

(a) nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter og innovationer 

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) nyopståede politiske prioriteter eller udgår

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indebærer EU-merværdi. (c) indebærer EU-merværdi som resultat af 
en feasibility- og costbenefitanalyse  

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bistås ved overvågning 
af implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning ud fra de nationale strategier 
for højhastighedsinternet, kortlægning af 
infrastruktur og informationsudveksling af 
en ekspertgruppe, der består af en 
repræsentant for hver medlemsstat.
Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 

2. Kommissionen bistås ved overvågning 
af implementeringen af disse retningslinjer, 
planlægning ud fra de nationale strategier 
for højhastighedsinternet, kortlægning af 
infrastruktur og informationsudveksling af 
en ekspertgruppe, der består af en 
repræsentant for hver medlemsstat.
Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
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transeuropæiske telenet. transeuropæiske telenet. Udtalelsen fra 
ekspertgruppen skal tages behørigt i 
betragtning af Kommissionen. Hvis 
Kommissionen vælger ikke at følge 
udtalelsen fra ekspertgruppen, 
underretter den Parlamentet, og 
begrunder sin holdning.

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I rapporterne vurderer Kommissionen 
desuden, om sigtet med projekterne af 
fælles interesse fortsat er i 
overensstemmelse med den politiske 
prioritering, den teknologiske udvikling og 
situationen på de relevante markeder. For 
større projekter skal disse rapporter 
indeholde en analyse af deres 
miljøvirkninger, herunder den 
nødvendige tilpasning til og afbødning af 
klimaændringer, og deres 
modstandsdygtighed i en 
katastrofesituation. En sådan revurdering 
kan også foretages når som helst, det anses 
for hensigtsmæssigt.

4. I rapporterne vurderer Kommissionen 
desuden, om sigtet med projekterne af 
fælles interesse fortsat er i 
overensstemmelse med den politiske 
prioritering, den teknologiske, markeds- og 
miljømæssige udvikling og situationen på 
de relevante markeder. En sådan 
revurdering kan også foretages når som 
helst, det anses for hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Bilag – indledning – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser 

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst, fremme nye 
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og et blomstrende digitalt indre marked.
Deres udbredelse vil især giver hurtigere 
internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere -
også børn og unge, virksomheder og 
offentlige instanser - forbedre 
interoperabiliteten og fremme tilpasning til 
eller konvergens henimod fælles vedtagne 
standarder.

investeringer, skabe arbejdspladser og et 
blomstrende digitalt indre marked. Deres 
udbredelse vil især giver hurtigere 
internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere -
også børn og unge, virksomheder og 
offentlige instanser - forbedre 
interoperabiliteten og fremme tilpasning til 
eller konvergens henimod fælles vedtagne 
standarder.

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Bilag – sektion 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

Hidtil er det først og fremmest private 
investorer, der har investeret i 
bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at 
fortsætte. At nå målene i den digitale 
dagsorden vil imidlertid kræve 
investeringer i områder, hvor det ikke er 
åbenlyst forretningsmæssigt interessant, 
eller hvor det er nødvendigt at forbedre 
forretningsmulighederne inden for 
tidshorisonten for målene, eller hvor der 
forefindes markedssvigt. Områderne kan 
opdeles i følgende typer efter, hvor 
sandsynligt det er, at der bliver investeret i 
dem:

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Bilag – sektion 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tæt befolkede byområder, undtagen nogle udgår
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få regioner med lave indkomster, er typisk 
veludstyret med tilslutninger med 
middelhøj til høj hastighed, der ofte 
tilbydes i konkurrence mellem 
kabeloperatører og teleoperatører. Til 
trods for denne forholdsvis 
tilfredsstillende situation er der på 
markedet intet større incitament til at 
investere i meget hurtige net såsom FTTH 
(Fibre To The Home). Det kan derfor 
også komme på tale at yde finansiel støtte 
til investeringer i tæt befolkede 
byområder, som ikke tiltrækker 
tilstrækkelige investeringer til trods for de 
samfundsmæssige goder, de ville 
skabe;der forudsættes fuld overholdelse af 
artikel 101, 102 og 106 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og, 
hvis det er relevant, EF-retningslinjerne 
for statsstøttereglernes anvendelse i 
forbindelse med hurtig etablering af 
bredbåndsnet.

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Bilag – sektion 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de mindre udviklede regioner bør støtten 
til udbredelse af bredbåndsnet primært 
ydes ved hjælp af instrumenterne under 
strukturfondene og Samhørighedsfonden.
Tilskud og/eller finansielle instrumenter 
under Connecting Europe-faciliteten kan
supplere den nævnte støtte, hvis det er 
nødvendigt for at nå målene i denne 
forordning. Ved hjælp af en passende 
koordineringsmekanisme vil der muligvis 
kunne opnås større synergivirkning mellem 
CEF-foranstaltningerne i disse regioner og 
støtten fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

I de mindre udviklede regioner kan støtten 
til udbredelse af bredbåndsnet primært 
ydes ved hjælp af instrumenterne under 
strukturfondene og Samhørighedsfonden.
Tilskud og/eller finansielle instrumenter 
under Connecting Europe-faciliteten skal, 
hvis deres merværdi og gennemførlighed 
vurderes ud fra pilotfaser og uafhængige 
evalueringer, supplere den nævnte støtte,
og reducere projekters omkostninger ved 
at dække en del af investorernes 
kreditrisiko, hvis det er nødvendigt for at 
nå målene i denne forordning.  
Kommissionen skal dog koordinere 
fordelingen af midler, og derved forhindre 
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enhver overlapning eller forglemmelse. 
Ved hjælp af en passende 
koordineringsmekanisme vil der muligvis 
kunne opnås større synergivirkning mellem 
CEF-foranstaltningerne i disse regioner og 
støtten fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Bilag – sektion 2 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 
tilsammen udgøre en passende 
kombination af foranstaltninger, der 
bidrager til begge den digitale dagsordens 
mål, nemlig 30 Mbps og 100 Mbps, især i 
middeltæt bebyggede områder og 
landdistrikter, og er fordelt over hele Den 
Europæiske Union.

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 
tilsammen udgøre en passende 
kombination af offentlige og private
foranstaltninger, der bidrager til begge den 
digitale dagsordens mål, nemlig 30 Mbps 
og 100 Mbps, især i middeltæt bebyggede 
områder og landdistrikter, samt områder 
med en lav eller mellemstor 
befolkningstæthed, og er fordelt over hele 
Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Bilag – sektion 2 – afsnit 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps, or

(a) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om almen dækning med en hastighed 
på 30 Mbps og derover, eller

Or. en
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Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Bilag – sektion 2 – punkt 10 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om, at mindst 50 % af 
husholdningerne har en tilslutning med en 
hastighed på mere end 100 Mbps

(b) støtte investeringer i bredbåndsnet, der 
kan opfylde målet i den digitale dagsorden 
2020 om, at mindst 50 % af 
husholdningerne har en tilslutning med en 
hastighed på 100 Mbps og derover

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Bilag – sektion 2 – punkt 10 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) være i overensstemmelse med gældende 
ret, især konkurrenceretten

(c) være i overensstemmelse med gældende 
ret, især konkurrenceretten og 
statsstøttereglerne

Or. en

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Bilag – sektion 2 – punkt 14 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) vand, spildevand, energi, transport), 
som ventes at investere i passive 
bredbåndsnet, enten på egen hånd eller i 
partnerskab med operatører

(b) forsyningsselskaber, (fx vand, 
spildevand, energi, transport), som ventes 
at investere i passive bredbåndsnet, enten 
på egen hånd eller i partnerskab med andre 
offentlige og private operatører

Or. en
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Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Bilag – sektion 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Implementering af 
digitaltjenesteinfrastruktur skal medvirke 
til at virkeliggøre det digitale indre marked 
ved at fjerne eksisterende flaskehalse for 
tjenesternes udbredelse. Det skal opnås ved 
at oprette og/eller forbedre interoperable 
platforme for digitaltjenesteinfrastruktur, 
ledsaget af uundværlig grundlæggende 
digitaltjenesteinfrastruktur. Tilgangen 
består af to lag:

Implementering af 
digitaltjenesteinfrastruktur skal medvirke 
til at virkeliggøre det digitale indre marked 
ved at fjerne eksisterende flaskehalse for 
tjenesternes udbredelse. Det skal opnås ved 
at oprette og/eller forbedre interoperable og 
internationalt kompatible platforme for 
digitaltjenesteinfrastruktur, ledsaget af 
uundværlig grundlæggende 
digitaltjenesteinfrastruktur. Tilgangen 
består af to lag:

Or. en



PR\898508DA.doc 25/28 PE487.697v01-00

DA

BEGRUNDELSE

Indledning

Kommissionen har foreslået en ny facilitet for netforbindelser i Europa inden for en ny 
flerårig finansiel ramme for 2014-2020, til at fremme europæiske integrerede infrastrukturer i 
transport-, energi- og telekommunikationssektoren, Connecting Europe-faciliteten (CEF).

CEF-forslaget vil frigøre 50 mia. euro til netværksinfrastruktur at forbedre forbindelserne i 
EU, og bør udløse en multiplikatoreffekt ved at mobilisere offentlig og privat kapital, til 
nødvendige investeringer, der anslås at beløbe sig til EUR 1000 mia.

Da de offentlige budgetter på nationalt og lokalt plan ikke alene vil være i stand til at 
finansiere disse projekter, foreslår Kommissionen et nyt budgetinstrument med henblik på at 
tiltrække andre offentlige og private midler, og mindske risikoen for private investorer.

Brugen af strukturfondene og programmet for konkurrenceevne og innovation for 
digitaltjenesteinfrastruktur og kun til pilotprojekter, er ikke tilstrækkelig til at sikre en 
betydelig udvikling af digitale tjenester, især i landområderne i Den Europæiske Union. Den 
vanskelige økonomiske situation, som EU og især nogle medlemsstater befinder sig i, truer 
desuden investeringerne i ny infrastruktur og udvikling af et fælles europæisk digitalt marked.

CEF erstatter de eksisterende retsgrundlag TEN-T/TEN-E og eTEN med en enkelt forordning 
for finansiering, der har til formål at sikre størst mulig integration og synergi med andre EU-
instrumenter og andre EU-politikker og forordninger. 

CEF forudser næsten EUR 9,2 mia. til at støtte investeringer i hurtige og meget hurtige 
bredbåndsnet og europadækkende digitale tjenester. Hovedformålet med forslaget er at 
opfylde målene for "En digital dagsorden for Europa" for 2020 om, at alle har adgang til 
bredbånd med en hastighed på mindst 30 megabit per sekund (Mbps), og at mindst 50 % af 
husstandene abonnerer på hastigheder på over 100 Mbps.

Mindst 7 mia. af de foreslåede EUR 9,2 mia. ville blive stillet til rådighed for investeringer i 
infrastruktur til højhastighedsbredbånd. Den resterende del vil primært blive ydet gennem 
tilskud til projekter, der bidrager til at få væsentlige offentlige og netbaserede tjenester på 
internettet. Disse projekter omfatter grænseoverskridende tjenesteydelser af almen interesse 
(e-sundhed, e-identitet og e-justice-tjenester mv.), og skal sikre en hurtig adgang for borgerne, 
de offentlige myndigheder og erhvervslivet i EU til de digitale platforme, 
bredbåndsinfrastruktur og telekommunikationsnetværk.

Bredbåndsinternet og grænseoverskridende digitale tjenester er fremtidens digitale 
infrastrukturer, og vil i henhold til en række undersøgelser have en betydelig indvirkning på 
arbejdsproduktiviteten og BNP pr. indbygger. Det er blevet udregnet, at en stigning i 
bredbåndsdækningen på 10 % i et givet år korreleres til en stigning i arbejdsproduktiviteten på 
1,5 % i de følgende fem år.
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Kommissionen mener på baggrund af forsigtige skøn, at CEF kan stimulere finansielle 
investeringer på mere end EUR 50 mia. og op til 100 mia. EUR i infrastruktur til 
højhastighedsbredbånd.

Formålet med dette forslag til forordning er at opstille et sæt retningslinjer for 
transeuropæiske telenet for at fjerne de flaskehalse, der hindrer gennemførelsen af det digitale 
indre marked og for at fjerne den digitale kløft, der adskiller EU's regioner ved at fremme 
private investeringer i de områder, der rent faktisk har lavhastighedsforbindelser eller der slet 
ikke har internetforbindelse.

1. Generelle bemærkninger

Ordførerne er generelt enige i Kommissionens udkast. CEF kan inden for infrastruktur til 
bredbånd og digitale tjenester ses som en af de mulige supplerende mekanismer, der kan 
stimulere de nødvendige investeringer fra den private og offentlige sektor i disse områder.
Nogle af disse investeringer - især til ikke-forretningsmæssige projekter eller med lav 
rentabilitet - vil måske ikke finde sted uden den foreslåede finansielle støtte.

Ordføreren mener, at denne forordning sammen med forordningen om CEF først og fremmest 
skal skabe et erhvervsvenligt klima for udvikling af teleinfrastruktur. Dette bør primært ske 
gennem finansielle instrumenter, såsom garantier mv. Tilskud bør kun anvendes i særtilfælde.

For ordføreren er det derfor nødvendigt, at medlemsstaterne fortsætter med at stimulere 
udviklingen af markedet med teleinfrastruktur ved at fjerne hindringer for hurtigere fremskridt 
og ved at fremme konkurrencen på dette marked. Centralt planlagte og ledede projekter for 
den videre udvikling af ikt-sektoren anbefales ikke, på grund af de tætte forbindelser inden for 
denne sektor med markedet, og på grund af hurtige ændringer vedrørende den retning, som 
markedets udvikling tager.

Denne forordning bør i et fuldt markedsbaseret miljø ikke gribe ind med ikke-
markedsmæssige foranstaltninger og påvirkninger, men bør på ansvarlig vis mindske 
underskuddet i den digitale økonomi. Det væsentligste underskud er forbundet med den 
digitale kløft mellem by- og landområder i mulighederne for at oprette forbindelse til hurtigt 
internet og brugen af digitale tjenester forbundet hermed. Reduktionen i denne kløft er en af 
ordførerens vigtigste prioriteter. Det er et af de områder, hvor offentlige midler effektivt kan 
fremme udviklingen af dette marked.
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2. Særlige bemærkninger

Det foreslåede instrument bør først og fremmest koncentrere sig om de infrastrukturområder, 
hvor der er svagheder, som kan mindskes eller fjernes, og som ikke kan løses gennem andre 
instrumenter eller af et rent kommercielt foretagende. Ordføreren ønsker at understrege, at 
den økonomiske støtte fra dette instrument ikke bør føre til økonomisk 
konkurrenceforvridning. Dette betyder, at hvad bredbåndsinfrastrukturen angår, bør den 
finansielle støtte først og fremmest være rettet mod områder med en lav og mellemstor 
befolkningstæthed, hvor private investorer ikke er villige til at investere på grund af deres 
investeringers lave rentabilitet. Instrumentet bør derfor sikre, at økonomisk støtte fra EU 
konsoliderer og udvikler konkurrenceevnen i tyndt befolkede områder og udviklede regioner 
ved adgang til bredbåndsnet. Forslaget om også at anvende midler fra CEF for projekter i 
byområder, synes ikke at være passende; disse projekter bør udelukkende overlades til private 
investorer, da de fleste af dem er kommercielt levedygtige.

Tæt knyttet til dette spørgsmål er også Kommissionens bemærkning om, at indførelsen af 
bredbåndsnet i de mindre udviklede regioner primært bør ydes ved hjælp af instrumenterne 
under strukturfondene og Samhørighedsfonden. Ordføreren mener, at de mindre udviklede 
regioner ikke bør forhindres i at bruge CEF-midler til lignende formål, og at synergien 
mellem forskellige EU-programmer bør fastlægges. Med hensyn til effektiv udnyttelse af 
midlerne, er det vigtigt, at CEF-instrumentet for telenet sikrer komplementaritet med energi 
og i transportsektoren.

Et andet vigtigt aspekt af investeringer i bredbåndsinfrastruktur er knyttet til begrebet 
teknologisk neutralitet. I tilfælde af forskellige teknologier med lignende tjenester, som giver 
de samme hastigheder, bør disse teknologier behandles på lige fod. Det er derfor, ordføreren 
bifalder forslaget til forordning, som ikke foreslår nogen konkret teknologisk korrekt løsning, 
men en sammenblanding af teknologier for at nå den digitale dagsordens mål.

Bredbåndsinfrastrukturen defineres i forordningen som kablede og trådløse (herunder 
satellitbaserede) netværk. Primærforbindelsen til internettet er fast, men antallet af mobile 
brugere er stærkt stigende, herunder den mobile datatrafik. Disse tendenser bør tages i 
betragtning i porteføljen af projekter af fælles interesse, og prioritet bør gives til en 
indsættelse af åbne hurtige og ultra-hurtige bredbåndsnet.

Med hensyn til de kompetencer, som Kommissionen har med hensyn til denne forordning, 
ønsker ordføreren at forhindre enhver uberettiget stigning i Kommissionen kompetencer. Det 
første spørgsmål i denne sammenhæng er de delegerede retsakter. Kommissionen har på 
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grundlag af dette forslag omfattende beføjelser til at ændre, fjerne og tilføje nye projekter af 
fælles interesse, som er væsentlige for denne forordning. Derfor er det nødvendigt at sikre en 
særlig kontrolmekanisme, der skal gennemgå Kommissionens handlinger.

IKT er en dynamisk sektor i hastig udvikling; det er derfor på den ene side nødvendigt, at 
forordningen er fleksibel og tager højde for ændringer i udviklingen; på den anden side bør 
den ikke ved at ændre og fjerne projekter på kort sigt true den juridiske eller 
investeringsmæssige sikkerhed på dette marked.

Ordføreren mener også, at det samme problem vedrører spørgsmålet om ekspertgruppens 
evaluering og funktion. 


