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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för 
transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0657),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0373/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den...
20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den... 20122,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för kultur 
och utbildning, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för 
regional utveckling(A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Telekommunikationsnät och -tjänster 
blir i allt högre grad internetbaserade 

(1) Telekommunikationsnät och -tjänster 
blir i allt högre grad internetbaserade 

                                               
1 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0.
2 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0.
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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.

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, 
konkurrenskraften och den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den 17 juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande.
Den digitala agendan syftar till att lägga 
upp en plan för hur man ska maximera 
informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 

(3) Den 17 juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande.
Den digitala agendan syftar till att lägga 
upp en plan för hur man ska maximera 
informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps via olika tekniker och 50 % eller 
mer av de europeiska hushållen ska 
abonnera på internetanslutningar över 
100 Mbps. Den digitala agendan har även 
som mål att skapa en stabil rättslig ram för 
att stimulera till investeringar i en öppen 
och konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
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för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet.  Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
mindre utvecklade områden, 
landsbygdsområden och ytterområden
som inte fullt ut täcks in av privata 
investeringar i internetinfrastruktur, samt 
främja utbyggnaden och användningen av 
moderna tillgängliga onlinetjänster för att 
invånarna och företagen i EU fullt ut ska 
kunna dra nytta av möjligheterna med fri 
tillgång till bredbandsnät.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 243/2012/EU av den 
14 mars 2012 om inrättande av ett 
flerårigt program för 
radiospektrumpolitik1 bör frekvensbandet 
800 MHz senast den 1 januari 2013 göras 
tillgängligt för trådlösa bredbandstjänster.
_____________
1 EGT 81, 21.3.2012, s. 7.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén 

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén 
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Europeiska bredbandssektorn –
investeringar i digitalt baserad tillväxt
slutsatsen att med hänsyn till internets 
viktiga roll förefaller fördelarna för 
samhället som helhet att vara väsentligt 
mycket större än de privata incitamenten 
för att investera i snabbare nät. Därför 
krävs offentligt stöd inom detta område, 
men detta stöd bör inte snedvrida 
konkurrensen.

Europeiska bredbandssektorn investeringar 
i digitalt baserad tillväxt slutsatsen att med 
hänsyn till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Offentligt stöd till investeringar i 
snabbare nät kan behövas men man bör 
vara noga med att rikta stödet till 
områden där det inte finns kommersiella 
incitament att investera, framför allt i 
landsbygdsområden och avlägset belägna 
områden. Offentligt stöd till dessa 
områden bör inte snedvrida konkurrensen, 
tränga ut privata investeringar eller 
hindra investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén En budget för Europa 
2020 föreslås inrättandet av en fond för ett 
sammanlänkat Europa i samband med den 
fleråriga budgetramen, för att skapa de 
medel som krävs för 
infrastrukturutbyggnaden inom områdena 
transport, energi och informations- och 
kommunikationsteknik. Synergier mellan 
dessa sektorer och med andra av 
EU:s investeringsprogram är viktiga 
eftersom liknande utmaningar uppstår som 
kräver lösningar som frigör tillväxt, 
motverkar fragmentering, stärker 
sammanhållningen, främjar användningen 
av innovativa finansieringsinstrument och 
bemöter marknadsmisslyckanden, samt tar 
bort flaskhalsar som förhindrar 

(5) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén En budget för Europa 
2020 föreslås inrättandet av en fond för ett 
sammanlänkat Europa i samband med den 
fleråriga budgetramen, för att skapa de 
medel som krävs för 
infrastrukturutbyggnaden inom områdena 
transport, energi och informations- och 
kommunikationsteknik. Synergier mellan 
dessa sektorer och med andra av 
EU:s investeringsprogram är viktiga 
eftersom liknande utmaningar uppstår som 
kräver lösningar som frigör tillväxt, 
motverkar fragmentering, stärker 
sammanhållningen, främjar användningen 
av innovativa finansieringsinstrument, om 
deras mervärde och genomförbarhet 
bedöms i pilotfaser och oberoende 
utvärderingar, och bemöter 
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fullbordandet av den inre marknaden. marknadsmisslyckanden, samt tar bort 
flaskhalsar som förhindrar fullbordandet av 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder inom området bredbandsnät 
kommer att göras i linje med 
EU:s relevanta politik, bestämmelser och 
riktlinjer. Detta innefattar reglerna och 
riktlinjerna för 
telekommunikationsmarknaderna och i 
synnerhet regelverket för elektronisk 
kommunikation som antogs 2009 och som 
ger en sammanhängande, tillförlitlig och 
flexibel strategi för reglering av 
elektroniska kommunikationsnät och 
-tjänster på rörliga marknader. Dessa regler 
genomförs av nationella 
tillsynsmyndigheter och organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec – Body 
of European Regulators for Electronic 
Communications). Rekommendationen för 
nästa generations accessnät (NGA – Next 
Generation Access networks), som antogs 
2010, syftar till att främja utvecklingen av 
den inre marknaden genom att öka 
rättssäkerheten och gynna investeringar, 
konkurrens och nya idéer inom marknaden 
för bredbandstjänster, i synnerhet för 
övergången till nästa generations accessnät.

(7) Åtgärder inom området bredbandsnät 
kommer att göras i linje med 
EU:s relevanta politik, bestämmelser och 
riktlinjer. Detta innefattar reglerna och 
riktlinjerna för 
telekommunikationsmarknaderna och i 
synnerhet regelverket för elektronisk 
kommunikation som antogs 2009 och som 
ger en sammanhängande, tillförlitlig och 
flexibel strategi för reglering av 
elektroniska kommunikationsnät och 
-tjänster på rörliga marknader. Dessa regler 
genomförs av nationella 
tillsynsmyndigheter och organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec – Body 
of European Regulators for Electronic 
Communications). Detta innefattar också 
gemenskapens riktlinjer för tillämpning 
av reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät, som 
tillhandahåller vägledning om 
tillämpning av offentlig finansiering på 
bredbandsprojekt och fastställer strikta 
kriterier för tillämpning av statligt stöd 
och för anmälan av projekt som ska 
bedömas enligt riktlinjerna.
Rekommendationen för nästa generations 
accessnät (NGA – Next Generation Access 
networks), som antogs 2010, syftar till att 
främja utvecklingen av den inre marknaden 
genom att öka rättssäkerheten och gynna 
investeringar, konkurrens och nya idéer 
inom marknaden för bredbandstjänster, i 
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synnerhet för övergången till nästa 
generations accessnät.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramarna för ett system med öppna 
marknader med fungerande konkurrens är 
EU:s åtgärder nödvändiga på de ställen där 
marknadsmisslyckanden måste övervinnas.
Genom att ge ekonomiskt stöd och 
ytterligare ekonomisk hävstångseffekt till 
infrastrukturprojekt kan EU bidra till 
upprättandet och utvecklingen av 
transeuropeiska nät inom 
telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser.

(9) Inom ramarna för ett system med öppna
marknader med fungerande konkurrens 
kan EU:s åtgärder bli nödvändiga på de 
ställen där påvisade och bestående 
marknadsmisslyckanden, inklusive 
otillräckliga investeringar i 
icke-kommersiella projekt, måste 
övervinnas. Genom att ge ekonomiskt stöd 
och ytterligare ekonomisk hävstångseffekt 
till infrastrukturprojekt som är 
marknadsinriktade, och därigenom stödja 
initiativ allteftersom de växer och 
utvecklas, kan EU bidra till upprättandet 
och utvecklingen av transeuropeiska nät 
inom telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser.

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Betydande ekonomiska och sociala 
vinster, som investerare inte kan fånga upp 
eller omvandla till pengar, är kopplade till 
högre bredbandshastigheter. Snabbt och 
ultrasnabbt bredband är den avgörande 
infrastrukturen för utvecklingen och 
spridningen av digitala tjänster, som är 
beroende av de fysiska nätens 

(10) Betydande ekonomiska och sociala 
vinster, som investerare inte kan fånga upp 
eller omvandla till pengar, är kopplade till 
högre bredbandshastigheter. Snabbt och 
ultrasnabbt bredband är den avgörande 
infrastrukturen för utvecklingen och 
spridningen av digitala tjänster, som är 
beroende av de fysiska nätens 
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tillgänglighet, hastighet, tillförlitlighet och 
elasticitet. Utbyggnaden och användningen 
av snabbare nät öppnar för innovativa 
tjänster som utnyttjar högre hastigheter.
Det krävs åtgärder på EU-nivå för att 
maximera synergierna och samverkan 
mellan dessa båda komponenter i de 
digitala telekommunikationsnäten.

tillgänglighet, hastighet, tillförlitlighet och 
elasticitet. Utbyggnaden och användningen 
av snabbare nät öppnar för innovativa 
tjänster som utnyttjar högre hastigheter.
Det krävs åtgärder på EU-nivå för att 
maximera synergierna och samverkan 
mellan dessa båda komponenter i de 
digitala telekommunikationsnäten och för 
att komplettera insatserna från flera 
andra unionsprogram och -initiativ såsom 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden, och samtidigt 
undvika dubbelarbete eller förbiseenden 
samt ökad byråkrati och administrativa 
bördor.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Utvecklingen, utbyggnaden och det 
långsiktiga tillhandahållandet av 
interoperabla gränsöverskridande e-
förvaltningstjänster förstärker den inre 
marknadens funktion. Dessutom får 
myndigheterna uppskattning för att de 
tillhandahåller offentliga onlinetjänster 
som bidrar till ökad effektivitet i den 
offentliga och privata sektorn.

(15) Utvecklingen, utbyggnaden och det 
långsiktiga tillhandahållandet av 
interoperabla gränsöverskridande e-
förvaltningstjänster förstärker den inre 
marknadens funktion. Dessutom får 
myndigheterna uppskattning för att de 
tillhandahåller offentliga onlinetjänster 
som bidrar till ökad effektivitet i den 
offentliga och privata sektorn. Offentligt 
stöd till vidareutveckling av e-tjänsterna 
kommer inte bara att stärka den inre 
marknaden, utan också stimulera e-
färdigheter och efterfrågan på nästa 
generations accessnät, och därmed göra 
det attraktivare för både offentliga och 
privata investeringar i 
infrastrukturprojekt i vissa områden.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Säkerhetskrav bör införas för att 
garantera största möjliga integritet och 
skydd av personuppgifter och för att 
förhindra all slags otillåten spårning av 
personlig information och profilering, 
däribland hälsotillstånd och 
patientjournaler.

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
ändringar av bilagan till denna förordning.
Det är av särskilt stor vikt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, vilket 
innefattar samråd på expertnivå. Målet med 
denna delegering är att bemöta nya 
tekniska utvecklingar och 
marknadsutvecklingar, nya politiska 
prioriteringar eller möjligheter att utnyttja 
synergier mellan olika infrastrukturer, 
vilket innefattar dem inom områdena 
transport och energi. Delegeringens 
omfattning är begränsad till att ändra
beskrivningen av projekt av gemensamt 
intresse, lägga till projekt av gemensamt 
intresse eller ta bort inaktuella projekt av 
gemensamt intresse, enligt på förhand 
bestämda, tydliga och öppna kriterier.

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
ändringar av bilagan till denna förordning.
Det är av särskilt stor vikt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, vilket 
innefattar samråd på expertnivå. Målet med 
denna delegering är att bemöta nya 
tekniska utvecklingar och 
marknadsutvecklingar, nya politiska 
prioriteringar eller möjligheter att utnyttja 
synergier mellan olika infrastrukturer, 
vilket innefattar dem inom områdena 
transport och energi. Delegeringens 
omfattning är begränsad till att ändra 
beskrivningen av projekt av gemensamt 
intresse, lägga till projekt av gemensamt 
intresse eller ta bort inaktuella projekt av 
gemensamt intresse, enligt på förhand 
bestämda, tydliga och öppna kriterier.
Sådana åtgärder får inte skapa osäkerhet 
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angående rättsläget eller för investeringar 
på marknaden, genom att projekt på kort 
sikt ändras eller tas bort.

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) utveckla en hållbar konkurrensnivå i 
glest befolkade och mindre utvecklade 
områden, främst landsbygdsområden och 
ytterområden som har uppkopplingar med 
låg och medelhög hastighet, när dessa får 
tillgång till bredbandsnät, och garantera 
invånarna i dessa områden e-integration,

Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag och myndigheter 
genom att främja de nationella 
telekommunikationsnätens samverkan och 
interoperabilitet, liksom tillgången till 
sådana nät,

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag och myndigheter 
genom att främja de lokala, nationella och 
regionala telekommunikationsnätens 
samverkan och interoperabilitet, liksom 
öppen och icke-diskriminerande tillgång 
till sådana nät; för att fullborda den 
digitala inre marknaden krävs nära 
samarbete och samordning av insatserna i 
FSE-programmet med nationella och 
regionala bredbandsinsatser,

Or. en
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Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela Europa 
i enlighet med principen om 
teknikneutralitet, vilket i sin tur ska 
underlätta utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster liksom de 
europeiska företagens 
konkurrenspotential,

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) underlätta en hållbar utbyggnad av de 
transeuropeiska infrastrukturerna för 
digitala tjänster och säkerställa deras 
interoperabilitet och samordning på 
europeisk nivå, samt deras drift, underhåll 
och uppgraderingar,

(4) garantera en hållbar utbyggnad av de 
transeuropeiska infrastrukturerna för 
digitala tjänster och säkerställa deras 
interoperabilitet, överensstämmelse med 
internationella och europeiska standarder 
och samordning på europeisk nivå, samt 
deras drift, underhåll och uppgraderingar,

Or. en

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. fri tillgång: tillgång i grossistledet till 
bredbandsinfrastruktur för alla aktörer 
inom elektronisk kommunikation på lika 
och icke-diskriminerande villkor, som gör 
att de fullt ut kan konkurrera med den 
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aktör som äger eller förvaltar 
infrastrukturen och därigenom öka 
urvalet och konkurrensen för 
användarna, vilka ska kunna i) få tillgång 
till innehållet och ii) köra valfri 
tillämpning enligt klart angivna och 
transparenta kommersiella villkor som 
erbjuds av den av användaren valda 
operatör inom elektronisk kommunikation 
som tillhandahåller bredband. Tillgången 
ska vara rimligt prissatt för att möjliggöra 
en rimlig avkastning för både 
investeringar i uppgradering och 
underhåll och ekonomisk lönsamhet för 
infrastrukturen samt största möjliga 
spridning till användarna.

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt,

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt, med hänsyn till efterfrågan på 
ultrasnabbt internet,

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt, med hänsyn till efterfrågan på 
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och uppåt, ultrasnabbt internet, och med användning 
av all sorts tillgänglig teknik med 
teknikneutralitet som grund, vilket är 
avgörande för ett öppet och dynamiskt 
internet,

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergier och interoperabilitet mellan olika 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation, mellan 
projekt av gemensamt intresse för olika 
typer av infrastrukturer, däribland transport 
och energi, mellan projekt av gemensamt 
intresse inom området telekommunikation 
och projekt som stöds av struktur- och 
sammanhållningsfonderna, samt relevanta 
forskningsinfrastrukturer.

(d) åtgärder som gör det möjligt att uppnå 
synergier och interoperabilitet mellan olika 
projekt av gemensamt intresse inom 
området telekommunikation, 
komplementaritet mellan projekt av 
gemensamt intresse för olika typer av 
infrastrukturer, däribland transport och 
energi, mellan projekt av gemensamt 
intresse inom området telekommunikation 
och projekt som stöds av struktur- och 
sammanhållningsfonderna och andra 
initiativ, för att undvika dubbelarbete eller 
förbiseenden, samt relevanta 
forskningsinfrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater och/eller andra enheter 
som ansvarar för genomförandet av projekt 
av gemensamt intresse eller bidrar till 
dessas genomförande ska vidta nödvändiga 
juridiska, administrativa, tekniska och 
finansiella åtgärder i enlighet med 
motsvarande specifikationer i denna 

3. Medlemsstater och/eller andra enheter, 
däribland lokala och regionala 
myndigheter, som ansvarar för 
genomförandet av projekt av gemensamt 
intresse eller bidrar till dessas 
genomförande ska vidta nödvändiga 
juridiska, administrativa, tekniska och 
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förordning. finansiella åtgärder i enlighet med 
motsvarande specifikationer i denna 
förordning och i överensstämmelse med 
gemenskapens riktlinjer för tillämpning 
av reglerna för statligt stöd på snabb 
utbyggnad av bredbandsnät.
Genomförandet ska särskilt grunda sig på 
en omfattande projektbedömning. En 
sådan projektbedömning ska bl.a. omfatta 
marknadsvillkor som innefattar 
information om befintlig infrastruktur, 
regleringsskyldigheter för projektansvarig 
och affärs- och 
marknadsföringsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Unionen får underlätta genomförandet 
av projekt av gemensamt intresse genom 
lagstiftningsåtgärder, när så är lämpligt, 
eller genom samordning, stödåtgärder eller 
finansiellt stöd för att stimulera såväl 
utbyggnaden och användningen som 
offentliga och privata investeringar.

4. Unionen får underlätta genomförandet 
av projekt av gemensamt intresse genom 
lagstiftningsåtgärder, när så är lämpligt, 
eller genom samordning, stödåtgärder eller 
finansiellt stöd för att stimulera såväl 
utbyggnaden och användningen som 
offentliga och privata investeringar och det 
ska ske i enlighet med gemenskapens 
riktlinjer för tillämpning av reglerna för 
statligt stöd på snabb utbyggnad av 
bredbandsnät.

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nya tekniska utvecklingar och 
marknadsutvecklingar.

(a) Nya tekniska utvecklingar och 
marknadsutvecklingar och innovationer.
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Or. en

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Nya politiska prioriteringar. utgår

Or. en

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kan uppvisa ett europeiskt mervärde. (c) Kan uppvisa ett europeiskt mervärde till 
följd av en bedömning av 
genomförbarheten och en kostnads-
nyttoanalys.

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska få hjälp av en 
expertgrupp, som består av en representant 
från varje medlemsstat, med att övervaka 
genomförandet av dessa riktlinjer, med 
planeringen genom de nationella 
strategierna för höghastighetsinternet och 
kartläggningen av infrastrukturen, samt 
med informationsutbyte. Expertgruppen får 
även behandla alla andra frågor som rör 
utvecklingen av de transeuropeiska 
telekommunikationsnäten.

2. Kommissionen ska få hjälp av en 
expertgrupp, som består av en representant 
från varje medlemsstat, med att övervaka 
genomförandet av dessa riktlinjer, med 
planeringen genom de nationella 
strategierna för höghastighetsinternet och 
kartläggningen av infrastrukturen, samt 
med informationsutbyte. Expertgruppen får 
även behandla alla andra frågor som rör 
utvecklingen av de transeuropeiska 
telekommunikationsnäten. Kommissionen 
ska ta vederbörlig hänsyn till 
expertgruppens yttrande. Om 
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kommissionen väljer att inte följa 
expertgruppens yttrande ska den 
informera Europaparlamentet om detta 
och motivera sitt ställningstagande.

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I dessa rapporter ska kommissionen även 
utvärdera om inriktningen för projekten av 
gemensamt intresse fortfarande återspeglar 
de politiska prioriteringarna, den tekniska 
utvecklingen och situationen på relevanta 
marknader. För större projekt ska dessa 
rapporter innehålla en 
miljöpåverkansanalys, som tar hänsyn till 
behoven av anpassning till 
klimatförändringar och begränsning av 
den påverkan som sker, samt en analys av 
motståndskraften mot katastrofer. En 
sådan översyn får även utföras vid annat 
tillfälle, om så bedöms lämpligt.

4. I dessa rapporter ska kommissionen även 
utvärdera om inriktningen för projekten av 
gemensamt intresse fortfarande återspeglar 
de politiska prioriteringarna, den tekniska
utvecklingen, marknads- och 
miljöutvecklingen och situationen på 
relevanta marknader. En sådan översyn får 
även utföras vid annat tillfälle, om så 
bedöms lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Bilagan – inledningen – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, skapa jobb och åstadkomma en 
levande digital inre marknad. I synnerhet 
kommer utbyggnaden att ge snabbare 
internetuppkopplingar, genom 

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, främja nya investeringar, skapa 
jobb och åstadkomma en levande digital 
inre marknad. I synnerhet kommer 
utbyggnaden att ge snabbare 
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informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 
barn och ungdomar, företag och 
myndigheter, öka interoperabiliteten och 
underlätta inriktningen eller konvergensen 
mot gemensamma standarder.

internetuppkopplingar, genom 
informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 
barn och ungdomar, företag och 
myndigheter, öka interoperabiliteten och 
underlätta inriktningen eller konvergensen 
mot gemensamma standarder.

Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar:

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar, där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid eller där 
marknadsmisslyckanden föreligger.
Följande kategorier av områden är aktuella 
för investeringar:

Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområden/områden med hög 
befolkningstäthet – med undantag för 
vissa regioner med låga intäkter – har 
normalt bra uppkopplingsmöjligheter med 
medelsnabba eller snabba hastigheter, 
som ofta levereras till konkurrenskraftiga 

utgår
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priser av kabeloperatörer och 
telekombolag. På grund av den relativt 
tillfredsställande situationen på 
marknaden är dock incitamenten att 
investera i nät med mycket hög hastighet, 
som optisk fiber ända fram till husen, 
begränsade. Därför är finansiellt stöd 
även tänkbart för investeringar i 
stadsområden med hög befolkningstäthet 
som inte drar till sig tillräckliga 
investeringar trots de samhällsfördelar 
som skulle uppnås, förutsatt att det är i 
enlighet med artiklarna 101, 102 och 106 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, liksom (om detta är 
relevant) med Gemenskapens riktlinjer 
för tillämpning av reglerna för statligt 
stöd på snabb utbyggnad av 
bredbandsnät.

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de mindre utvecklade regionerna bör 
stödet för utbyggnaden av bredbandsnät 
framför allt tillhandahållas via 
instrumenten inom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden. Bidrag och/eller 
finansieringsinstrument från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kan komplettera 
sådant stöd där så krävs för att uppnå 
målen i denna förordning. Med hjälp av 
lämpliga samordningsmekanismer kan man 
möjligtvis uppnå större synergieffekter 
mellan åtgärder inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa i dessa regioner och 
stöd från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

I de mindre utvecklade regionerna får
stödet för utbyggnaden av bredbandsnät 
framför allt tillhandahållas via 
instrumenten inom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden. Bidrag och/eller 
finansieringsinstrument från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ska, om deras 
mervärde och genomförbarhet bedöms i 
pilotfaser och oberoende utvärderingar,
komplettera sådant stöd och minska 
projektkostnaderna genom att täcka en 
del av en investerares kreditrisk där så 
krävs för att uppnå målen i denna 
förordning.  Kommissionen ska dock 
samordna fördelningen av medel och 
därigenom förhindra dubbelarbete eller 
förbiseenden. Med hjälp av lämpliga 
samordningsmekanismer kan man 
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möjligtvis uppnå större synergieffekter 
mellan åtgärder inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa i dessa regioner och 
stöd från strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät ska utgöras av en balanserad 
portfölj med åtgärder som både bidrar till 
den digitala agendans mål om 30 Mbps och 
till målet om 100 Mbps och de ska framför 
allt täcka ytterområden och 
landsbygdsområden liksom även områden 
över hela EU.

Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät ska utgöras av en balanserad 
portfölj med offentliga och privata
åtgärder som både bidrar till den digitala 
agendans mål om 30 Mbps och till målet 
om 100 Mbps och de ska framför allt täcka 
ytterområden och landsbygdsområden 
liksom även glest befolkade områden och 
områden med medelhög befolkningstäthet
över hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på 30 Mbps, eller

(a) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppfylla den digitala agendans 
mål för 2020 om att alla ska ha tillgång till 
en bredbandshastighet på minst 30 Mbps, 
eller

Or. en
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Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 10 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppnå den digitala agendans mål 
för år 2020 om att minst 50 % av hushållen 
ska abonnera på hastigheter över 
100 Mbps,

(b) stödja investeringar i bredbandsnät som 
klarar att uppnå den digitala agendans mål 
för år 2020 om att minst 50 % av hushållen 
ska abonnera på hastigheter på minst 
100 Mbps,

Or. en

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 10 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) uppfylla tillämplig lagstiftning, i 
synnerhet konkurrenslagstiftningen.

(c) uppfylla tillämplig lagstiftning, i 
synnerhet konkurrenslagstiftningen och 
reglerna för statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) allmännyttiga företag (exempelvis inom 
vatten, avlopp, energi och transport), som 
förväntas investera i passiva bredbandsnät, 
antingen själva eller i samarbete med 
operatörer,

(b) allmännyttiga företag (exempelvis inom 
vatten, avlopp, energi och transport), som 
förväntas investera i passiva bredbandsnät, 
antingen själva eller i samarbete med 
andra offentliga och privata operatörer,

Or. en
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Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Införandet av infrastrukturer för digitala 
tjänster ska bidra till förverkligandet av 
den digitala inre marknaden genom att ta 
bort flaskhalsar i spridningen av tjänster.
Detta ska uppnås genom att skapa och/eller 
förbättra befintliga interoperabla 
infrastrukturplattformar för digitala 
tjänster, tillsammans med den nödvändiga 
grundläggande infrastrukturen för digitala 
tjänster. Arbetet kan delas upp i två lager:

Införandet av infrastrukturer för digitala 
tjänster ska bidra till förverkligandet av 
den digitala inre marknaden genom att ta 
bort flaskhalsar i spridningen av tjänster.
Detta ska uppnås genom att skapa och/eller 
förbättra befintliga interoperabla och 
internationellt kompatibla
infrastrukturplattformar för digitala 
tjänster, tillsammans med den nödvändiga 
grundläggande infrastrukturen för digitala 
tjänster. Arbetet kan delas upp i två lager:

Or. en
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MOTIVERING

Inledning

Kommissionen har inom ramen för den fleråriga budgetramen för 2014–2020 föreslagit ett 
nytt instrument för att främja en integrerad europeisk infrastruktur inom sektorerna transport, 
energi och digital kommunikation, Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE).

Förslaget om en fond för ett sammanlänkat Europa skulle innebära 50 miljarder euro till 
nätinfrastruktur för att förbättra förbindelserna i EU och kan förväntas få en 
multiplikatoreffekt på mobiliseringen av det offentliga och privata kapital som krävs för att 
klara finansieringsbehoven, som beräknas uppgå till 1 000 miljarder euro.

Eftersom offentliga budgetar på nationell och lokal nivå inte ensamma kommer att kunna 
finansiera projekten föreslår kommissionen ett nytt budgetinstrument för att dra till sig annan 
offentlig och privat finansiering och minska riskerna för privata investerare.

Att använda strukturfonderna och programmet för konkurrenskraft och innovation för 
infrastrukturer för digitala tjänster och endast för pilotprojekt kommer inte att räcka för att 
säkerställa en betydande utveckling av digitala tjänster, framför allt i EU:s 
landsbygdsområden. Dessutom utgör den svåra ekonomiska situationen i EU och särskilt i 
vissa länder ett hot mot investeringar i ny infrastruktur och utvecklingen av en digital inre 
marknad.

Fonden för ett sammanlänkat Europa ersätter de rättsliga grunderna TEN-T/TEN-E och eTEN 
med en enda förordning för finansiering, som syftar till att garantera största möjliga 
integration och synergier med EU:s övriga instrument, strategier och förordningar.

Fonden för ett sammanlänkat Europa förutser 9,2 miljarder euro för att stödja investeringar i 
snabba och mycket snabba bredbandsnät och alleuropeiska digitala tjänster. Det främsta syftet 
med förslaget är att uppfylla målen i den digitala agendan för Europa om att alla senast 2020 
ska ha tillgång till en bredbandshastighet på minst 30 Mbps, och att åtminstone hälften av 
hushållen ska abonnera på hastigheter över 100 Mbps.

Minst 7 miljarder euro av föreslagna 9,2 miljarder euro ska göras tillgängliga för investeringar 
i infrastruktur för höghastighetsbredband. Återstående del ska, huvudsakligen genom bidrag, 
gå till projekt som bidrar till att göra väsentliga offentliga och nätverksbaserade tjänster 
digitala. Projekten ska omfatta gränsöverskridande tjänster av allmänt intresse (e-hälso-, 
e-identitets- och e-juridiktjänster etc.) och bör garantera snabb åtkomst för medborgare, 
offentliga förvaltningar och EU:s näringsliv till digitala plattformar, bredbandsinfrastruktur 
och telekommunikationsnät.
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Internet via bredband och digitala tjänster över gränserna är framtidens digitala infrastruktur 
och kommer enligt ett antal undersökningar att få väsentliga effekter både på 
arbetskraftsproduktiviteten och på BNP per capita. Enligt beräkningar korrelerar en ökning av 
bredbandspenetrationen med 10 procent på ett år med en ökning av 
arbetskraftsproduktiviteten på 1,5 procent de följande fem åren.

Kommissionen anser att Fonden för ett sammanlänkat Europa lågt räknat kan stimulera 
finansiella investeringar på mer än 50 miljarder euro och upp till 100 miljarder euro i 
infrastruktur för höghastighetsbredband.

Syftet med föreliggande förslag till förordning är att fastställa en serie riktlinjer för 
transeuropeiska telekommunikationsnät för att få bort de flaskhalsar som förhindrar 
fullbordandet av en digital inre marknad och att undanröja den digitala klyftan som åtskiljer 
EU:s regioner, genom att främja investera privata investeringar i de områden som har 
uppkopplingar med låg hastighet eller inga uppkopplingar alls.

1. Allmänna kommentarer

Föredraganden instämmer i stort sett i kommissionens förslag. Fonden för ett sammanlänkat 
Europa kan för bredbandsinfrastruktur och digitala tjänster ses som en av möjliga 
kompletterande mekanismer, som kan stimulera till nödvändiga investeringar från den privata 
och offentliga sektorn inom dessa områden. Vissa av investeringarna, särskilt de som gäller 
icke-kommersiella projekt eller de med låg lönsamhet, kanske inte skulle komma till stånd 
utan det föreslagna finansiella stödet.

Föredraganden anser att denna förordning tillsammans med förordningen om fonden för ett 
sammanlänkat Europa främst bör skapa en företagsvänlig miljö för utvecklingen av 
telekommunikationsinfrastruktur. Detta bör huvudsakligen göras genom finansiella 
instrument såsom garantier m.m. Bidrag bör bara användas i undantagsfall.

Enligt föredraganden måste medlemsstaterna fortsätta att stimulera utvecklingen av 
marknaden för telekommunikationsinfrastruktur genom att undanröja hinder för snabbare 
framsteg och genom att främja konkurrens på marknaden. Centralt planerade och förvaltade 
projekt för vidareutveckling av IKT-sektorn rekommenderas inte, med tanke på sektors nära 
förbindelser med marknaden och de snabba förändringarna inom sektorn.

I en helt marknadsbaserad miljö bör denna förordning inte ingripa genom metoder eller 
villkor som inte är marknadsbaserade. Den bör istället på ett ansvarsfullt sätt minska 
underskotten i den digitala ekonomin. Det största underskottet hänger samman med den 
digitala klyftan mellan landsbygdsområden och tätortsområden i fråga om möjligheter till 
anslutning till snabbt internet och användning av digitala tjänster kopplade till det. Att minska 
denna klyfta är en av föredragandens främsta prioriteringar. Det är ett av de områden där 
offentliga medel effektivt kan främja utvecklingen av denna marknad.

2. Särskilda kommentarer

Det föreslagna instrumentet bör främst inriktas på de infrastrukturområden där det finns 
svagheter, som kan avhjälpas eller undanröjas och som inte kan lösas genom andra instrument 
eller genom rent kommersiella organ. Föredraganden vill betona att det finansiella stödet från 
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detta instrument inte bör leda till att den ekonomiska konkurrenskraften snedvrids. Detta 
innebär att det finansiella stödet till bredbandsinfrastruktur huvudsakligen bör inriktas på 
områden med låg eller medelhög befolkningstäthet, där privata investerare inte vill investera 
beroende på att investeringarna inte är lönsamma. Därför bör instrumentet se till att 
EU:s finansiella stöd stärker och utvecklar konkurrensen i glest befolkade och mindre 
utvecklade områden när dessa får tillgång till bredbandsnät. Förslaget att använda medel från 
fonden för ett sammanlänkat Europa även för projekt i tätortsområden förefaller inte lämpligt.
Dessa projekt bör lämnas uteslutande till privata investerare eftersom de flesta av dem är 
kommersiellt livskraftiga.

Nära förbundet med denna fråga är också kommissionens anmärkning att i de mindre 
utvecklade regionerna bör stödet för utbyggnaden av bredbandsnät framför allt tillhandahållas 
via strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Föredraganden anser att mindre utvecklade 
regioner bör få använda fonden för ett sammanlänkat Europa för liknande syften och att 
synergier mellan olika EU-program bör skapas. För en effektiv användning av medel är det 
viktigt att FSE-instrumentet för telekommunikationsnät garanterar komplementaritet med 
energi- och transportsektorn.

En annan viktig aspekt av investeringar i bredbandsinfrastruktur hänger samman med 
begreppet teknikneutralitet. Om det finns flera olika tekniker med liknande tjänster som 
tillåter samma hastigheter bör dessa tekniker behandlas lika. Därför välkomnar föredraganden 
att förslaget till förordning inte föreslår någon konkret tekniskt korrekt lösning utan en 
blandning av tekniker för att uppfylla målen i den digitala agendan.

Bredbandsinfrastrukturerna definieras i förordningen som fast eller trådlöst (inklusive satellit) 
nät. Den huvudsakliga anslutningen till internet är fast, men antalet mobilanvändare ökar 
snabbt liksom datatrafiken. Dessa tendenser bör beaktas i portföljen av projekt av gemensamt 
intresse och utbyggnaden av snabba och ultrasnabba bredbandsnät bör prioriteras.

Angående kommissionens behörighet med avseende på denna förordning vill föredraganden 
förhindra en omotiverad ökning av kommissionens behörighet. Först gäller det de delegerade 
akterna. Kommissionen har på grundval av detta förslag betydande befogenheter att ändra, ta 
bort och lägga till nya projekt av gemensamt intresse, som är viktiga för denna förordning.
Därför behövs det en särskild kontrollmekanism som ska granska kommissionens åtgärder.

IKT är en dynamisk sektor med en snabb utveckling. Därför måste förordningen å ena sidan 
vara flexibel och beakta förändringar i utvecklingen och å andra sidan får den inte skapa 
osäkerhet angående rättsläget eller för investeringar på marknaden, genom att projekt på kort 
sikt ändras eller tas bort.

Föredraganden anser också att samma problem rör frågan om expertgruppens bedömning och 
funktionssätt.


