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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at effektive bredbåndsnet i hele EU er en forudsætning for 
gennemførelsen af målene i Europa 2020-strategien med henblik på at fremme 
intelligent, bæredygtig og inklusiv, territorielt sammenhængende økonomisk vækst,
forbedre beskæftigelsessituationen, styrke Europas konkurrenceevne, fremme 
videnskabelig forskning og innovation og dermed gøre det muligt for alle regioner, 
byer, kommuner og samfundsgrupper at deltage i det digitale liv og give dem mulighed 
for at udnytte de nye digitale teknologier inden for offentlige tjenesteydelser,

B. der henviser til, at det også bør være et mål for EU at gøre det muligt for alle regioner 
og samfundsgrupper at deltage i det digitale liv, 

1. understreger, at fuld, behovsbaseret bredbåndsdækning til overkommelige priser bør 
være en forsyningspligtydelse, da en sådan dækning er nødvendig for, at der kan skabes 
ensartede levevilkår og lige muligheder i hele Europa, og at den økonomiske aktivitet i 
landdistrikterne kan fremmes; en sådan dækning bidrager dermed til at bekæmpe den 
digitale kløgt i Europa mellem byområder og landdistrikter og mellem regioner og 
medlemsstater og øger derfor samhørigheden mellem EU's regioner;

2. understreger betydningen af bredbånd i Europa som led i den territoriale samhørighed 
og er positiv over for koncentration af aktiviteter og samling af aktiviteter i klynger i 
visse regioner under forudsætning af indbyrdes forbindelse og samarbejde som led i det 
europæiske samarbejde og den europæiske udvikling;

3. understreger behovet for at anvende supplerende teknologier som bredbånd via satellit
eller trådløse støttenetværk på den bedst mulige måde for at opnå en økonomisk 
bæredygtig bredbåndsdækning i mere isolerede landdistrikter, uden at forbrugerne og 
industrien pålægges unødige byrder; 

4. digitale teknologier er af afgørende betydning for den territoriale samhørighed, idet de 
giver regionerne i EU's yderste periferi en mere væsentlig rolle; det er derfor nødvendigt 
at overvinde de vanskeligheder, som regionerne er konfronteret med, når det gælder 
teknologi og tjenesteydelser, tilgængelighed, kvalitet og takster, og dermed bringe dem 
tættere på EU-gennemsnittet;

5. påpeger, at det – ud over foranstaltninger, der tager sigte på at støtte 
bredbåndsdækningen og andre netværksteknologier – er særlig vigtigt at sikre, at der 
også kanaliseres investeringer til udvikling af applikationer og programmer for 
anvendelse af it-infrastrukturen, hvilket vil forbedre borgernes liv, fremme leveringen af 
offentlige tjenesteydelser online og højne kvaliteten af den offentlige forvaltning;  

6. konstaterer, at statsstøtte til bredbånd, dvs. anvendelse af EU-midler udtrykkeligt til 
dette formål, er en passende mulighed, hvis en bredbåndsudbygning ikke kan fremstilles 
som rentabel, da der kræves et omfattende administrativt og planlægningsmæssigt 
arbejde for at gennemføre de nationale og europæiske støtteprogrammer for bredbånd; 
opfordrer derfor Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale myndigheder til i 
overensstemmelse med initiativerne om informationssamfundet at sikre, at
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støttevilkårene og procedurerne forenkles i så vid udstrækning som muligt, med henblik 
på at fremme anvendelsen af EU-midler til diversificering af ikt-tjenester og dermed 
bidrage til at fremskynde udrulningen af bredbånd ved at give alle markedsaktører 
tilstrækkelige investeringsincitamenter og sikre, at regioner, byer og kommuner så 
hurtigt som muligt kan få adgang til størst mulig økonomisk støtte for at fremme den 
økonomiske udvikling i de berørte områder; 

7. opfordrer Kommissionen til at anvende flere investeringsfremmende elementer inden 
for de lovgivningsmæssige rammer og tilvejebringe incitamenter for at anvende 
synergier fra infrastrukturprojekter;

8. konstaterer, at de gældende EU-regler for statsstøtte i nogle henseender er ufleksible og 
i praksis ofte fører til en uklar retsstilling, hvilket hæmmer planlagte investeringer; 
opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge, i hvilken udstrækning reglerne kan 
forenkles for at skabe mere investeringsvenlige rammer med henblik på at fremme 
investeringer og innovation og fjerne hindringer for udrulningen af bredbånd navnlig i 
de områder, hvor de ellers ville have været urentable; mener, at EF-retningslinjerne for 
statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet
desuden bør tjene til at klarlægge oprettelsen af offentlige bredbåndsselskaber og 
samarbejdet mellem kommuner og offentlig-private partnerskabsmodeller; opfordrer 
Kommissionen og Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for 
Elektronisk Kommunikation (BEREC) til i samråd med offentlige myndigheder at 
muliggøre offentlig-private partnerskaber og anvende andre europæiske 
finansieringsinstrumenter, ikke mindst midler fra EFRU, EIB og EBRD;

9. opfordrer de regionale og lokale myndigheder og virksomhederne til at anvende den 
økonomiske støtte fra EFRU til at forbedre bredbåndsdækningen, navnlig i 
landdistrikterne;

10. støtter en hurtig udbygning af bredbåndsinfrastruktur og opfordrer medlemsstaterne til 
hurtigt at gennemføre NGA-henstillingen om fremme af retssikkerheden, investeringer 
og konkurrence; mener, at de regulerende myndigheder skal sørge for, at alle 
markedsaktører samtidig har tilstrækkelige konkurrence- og investeringsincitamenter;

11. påpeger, at visse regioners geografiske og naturgivne karakteristika, navnlig bjergrigt og 
vanskeligt tilgængeligt terræn, indebærer uoverstigelige hindringer for faste 
internetforbindelser, men at den nye generation af trådløse jordbaserede tjenester er et 
alternativ med henblik på at nå målet om bredbåndsdækning i sådanne regioner;

12. opfordrer Kommissionen til at lægge særlig vægt på offentlig-private partnerskaber og 
lette anvendelsen af strukturelle instrumenter i denne forbindelse;

13. påpeger, at de ændrede behov som følge af de stadig stigende overførselshastigheder for 
innovative internettjenester som f.eks. e-forvaltning, e-sundhed eller e-læring indebærer, 
at definitionen af grundlæggende tjenester må ændres i fremtiden; da markedet må 
forventes ikke at kunne forsyne landdistrikter, øer og bjergområder med NGA-net, 
opfordres Kommissionen derfor til at medtage nye organisationsmodeller – hvor der 
navnlig vil være mulighed for at inddrage lokale myndigheder som f.eks. borgernet og 
net, der drives af det offentlige eller er erhvervet med offentlige midler – for 
højhastighedsnet og superhøjhastighedsnet som et alternativ i EF-retningslinjerne for 
statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet, 
således at alle europæere kan få adgang til bredbåndsfunktioner, og det sikres, at 
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byområder og landdistrikter behandles på samme måde, at man når ud til tyndt 
befolkede områder, og at der anvendes samme standarder med hensyn til kvalitet, 
adgang og prisfastsættelse;

14. understreger målet om at skabe et forudsigeligt reguleringsmiljø for investeringer og 
konkurrence for at fremme investeringer i nye højhastighedsnet og adgangs- og 
samarbejdsmuligheder, der teknisk og økonomisk er hensigtsmæssige, og som 
udelukker forskelsbehandling;

15. er af den opfattelse, at man heller ikke med det eksisterende udbud af grundlæggende 
tjenester på lang sigt kan løse problemet med de manglende NGA-net i landdistrikter
ved at anvende frekvenserne fra den "digitale dividende" på grundlag af LTE-
teknologien, især da radiokommunikation kan have langsigtede sundhedsmæssige 
virkninger; anser det derfor for hensigtsmæssigt at mobilisere al tilgængelig støtte på 
EU-plan og nationalt og regionalt plan til udlægning af tomme rør til NGA-net også i 
disse områder, samtidig med at man prioriterer en glasfiberbaseret bredbåndsudbygning 
på de steder, hvor dette på lang sigt er den mest økonomiske og holdbare løsning;

16. mener, at de offentlige midler, der afsættes til bredbåndstjenester, effektivt kan 
stimulere EU-regionernes konkurrenceevne, hvis de anvendes til udvikling af en 
avanceret ny generation af infrastruktur med høj overførselskapacitet i områder med 
meget lav bredbåndstilslutning; mener, at sådanne områder og navnlig områder med en 
omfattende industri og høj befolkningstæthed meget hurtigt ville kunne drage fordel af 
de nye tjenesters innovative og kreative potentiale, tjenester, som borgerne og 
virksomhederne ville få adgang til; 

17. mener, at der bør tages skridt til at fremme investeringsprojekter, bl.a. i form af 
offentlig-private partnerskaber, med henblik på etablering af åbne netværk, der vil 
muliggøre en reel styrkelse af konkurrencen til gavn for den teknologiske innovation og 
den økonomiske udvikling i EU's regioner;  

18. kræver, at de forskellige finansielle instrumenter, der anvendes, tager hensyn til 
regionernes specifikke karakteristika, navnlig regioner med særlige økonomiske, 
geografiske og demografiske kendetegn på grund af afsides beliggenhed, iboende 
vanskeligheder med hensyn til konkurrencedygtige markeder eller manglende 
stordriftsfordele;  

19. understreger, at foranstaltninger på dette område hovedsagelig træffes på lokalt plan, og 
støtter Kommissionens indsats for at udvikle og forbedre de mekanismer, der skal gøre 
det muligt for lokale aktører at få relevant information, som kan begrænse 
investeringsomkostningerne; mener, at hvis bredbåndsplanerne skal gennemføres i fuld 
udstrækning, kræves det ikke blot, at Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder, 
men de regionale og lokale myndigheder skal også inddrages i udformningen af 
planerne; 

20. mener, at udvidelsen af bredbåndsnet, navnlig i landdistrikter, vil fremme bedre 
kommunikation, navnlig for bevægelseshæmmede personer eller personer, der lever 
under isolerede forhold, og forbedre adgangen til tjenester samt fremme udviklingen af 
små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne og dermed bidrage til at skabe nye 
arbejdspladser og udvikle nye tjenester i disse områder;
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21. opfordrer medlemsstaterne til at indkredse, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at 
gøre det lettere for nye aktører at komme ind på markedet, således at konkurrencen kan 
fremmes;

22. glæder sig over EU's handlingsplan for beskyttelse af kritisk infrastruktur inden for 
informationsteknologi og efterlyser foranstaltninger til forbedring af onlinesikkerheden.
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