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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Effektiva bredbandsnät i hela EU är en avgörande förutsättning för att nå Europa 2020-
strategins mål att främja en smart, hållbar, inkluderande och territoriellt sammanhållen 
ekonomisk tillväxt, förbättra sysselsättningen, stärka Europas konkurrenskraft, underlätta 
forskning och innovation och så att alla regioner, städer, kommuner och grupper i 
samhället kan leva digitalt och få möjlighet att utnyttja ny digital teknik för offentliga 
tjänster.

B. EU måste även ha som mål att alla regioner och grupper i samhället ska kunna leva 
digitalt.

1. Europaparlamentet anser att helt behovsanpassad bredbandstäckning till rimliga priser 
måste bli en samhällsomfattande tjänst, eftersom den ofrånkomligen behövs för att skapa 
likvärdiga levnadsvillkor och möjligheter i hela Europa och för att stimulera den 
ekonomiska verksamheten på landsbygden. Detta kommer att minska den digitala klyftan 
i Europa mellan stad och landsbygd respektive mellan regioner och medlemsstater och 
därmed bidra till att sammanhållningen mellan alla EU:s regioner stärks.

2. Europaparlamentet understryker bredbands betydelse i Europa för den territoriella 
sammanhållningen, samtidigt som det välkomnar en koncentration och klusterbildning av 
verksamhet i vissa regioner, under förutsättning att det europeiska samarbetet och 
utvecklingen präglas av sammanlänkning och samverkan.

3. Europaparlamentet framhåller att man på bästa möjliga sätt måste utnyttja kompletterande 
teknik, såsom bredband via satellit eller trådlösa (Wi-Fi) stödnätverk, i syfte att uppnå 
ekonomiskt hållbar bredbandstäckning i mer isolerade landsbygdsområden utan att det 
innebär onödiga bördor för konsumenterna eller näringslivet.

4. Digital teknik spelar en avgörande roll för den territoriella sammanhållningen eftersom de 
yttersta randområdena i EU får en mer central roll. Europaparlamentet anser att åtgärder 
därför måste vidtas för att lösa dessa regioners problem rörande teknik och tjänster när det 
gäller tillgång, kvalitet och priser, så att de kan komma närmare EU:s genomsnitt.

5. Förutom åtgärder för att stödja tillhandahållandet av bredbandsnät och annan nätteknik 
påpekar Europaparlamentet att det är särskilt viktigt att se till att investeringar också görs i 
utvecklingen av tillämpningar och program för användning av it-infrastrukturen, som 
kommer att förbättra medborgarnas liv, stödja tillhandahållandet av offentliga tjänster via 
Internet och höja den offentliga förvaltningens kvalitet.

6. Europaparlamentet konstaterar att statligt stöd för bredbandsteknik, dvs. EU-medel för 
just detta syfte, är ett lämpligt alternativ i de fall då en bredbandsutbyggnad inte framstår 
som ekonomiskt möjlig, eftersom förvaltnings- och planeringsarbetet för att genomföra de 
nationella och europeiska stödprogrammen för bredband innebär höga kostnader. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen, medlemsstaterna och de regionala 
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myndigheterna att, i enlighet med initiativen för informationssamhället, se till att villkoren 
för stöd och förfaranden förenklas i möjligaste mån så att EU-medel för en diversifiering 
av IKT-tjänster används i större utsträckning. Härigenom påskyndar man också 
bredbandsutbyggnaden genom att ge samtliga marknadsaktörer tillräckliga incitament att 
investera samt garantera att regioner, städer och kommuner får maximalt ekonomiskt stöd 
så fort som möjligt för att främja den ekonomiska utvecklingen i de berörda regionerna.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lagstiftningsvägen skapa fler 
investeringsincitament och att främja utnyttjandet av synergieffekter från 
infrastrukturprojekt.

8. Europaparlamentet konstaterar att unionens nuvarande stödregler i vissa avseenden är 
oflexibla och i praktiken ofta leder till ett oklart rättsläge så att planerade investeringar 
bromsas upp. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka hur reglerna 
skulle kunna förenklas för att skapa ett investeringsvänligare klimat och därmed främja 
investeringar och innovation samt avlägsna hinder för en bredbandsutbyggnad, särskilt i 
sådana områden där en utbyggnad annars skulle ha varit olönsam. Parlamentet anser att 
gemenskapens riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad 
av bredbandsnät dessutom bör vara tydliga med avseende på skapandet av offentliga 
bredbandsbolag och samarbetet mellan kommuner och modeller för offentlig-privata 
partnerskap. Parlamentet uppmanar kommissionen och organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) att i samråd med de 
offentliga myndigheterna underlätta offentlig-privata partnerskap och utnyttja andra 
europeiska finansieringskällor, inte minst medel från Eruf, EIB och EBRD.

9. Europaparlamentet uppmanar de regionala och lokala myndigheterna, liksom näringslivet, 
att utnyttja stödet från Eruf för att förbättra bredbandstäckningen, särskilt på landsbygden.

10. Europaparlamentet förordar en snabb utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen och 
uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål genomföra rekommendationen om nästa 
generations accessnät (NGA-nät) för att förtydliga rättsläget och öka investeringar och 
konkurrenskraften. I detta sammanhang ska regleringsmyndigheterna se till att det för alla 
marknadsaktörer alltid finns tillräckliga incitament till konkurrens och investeringar.

11. Europaparlamentet påpekar att vissa områdens geografiska och naturliga särdrag, särskilt 
bergig och svårtillgänglig terräng, innebär svåröverkomliga hinder för fasta 
Internetförbindelser och att den nya generationens markbundna trådlösa tjänster erbjuder 
ett alternativt sätt att uppnå målet om bredbandstäckning i dessa regioner.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma offentlig-privata 
partnerskap och att underlätta användningen av strukturinstrument i detta sammanhang.

13. Europaparlamentet påpekar att framtidens ändrade behov kräver en anpassning av 
definitionen av begreppet basutbudstjänster på grund av den ständigt ökande 
överföringshastigheten för nyskapande Internettjänster som exempelvis e-förvaltning, 
e-hälsa och e-lärande. Eftersom marknaden sannolikt kommer att misslyckas med att 
tillhandahålla NGA-nät på landsbygden och i bergs- och öregioner uppmanar parlamentet 
kommissionen att inkludera nya organisatoriska modeller, där framför allt de lokala 
myndigheterna involveras, t.ex. trafiknät för alla, offentligt drivna nät eller nät som 
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förvärvats med offentliga medel, i riktlinjerna för tillämpning av reglerna för statligt stöd 
på snabb utbyggnad av bredbandsnät som ett alternativ för att tillhandahålla och finansiera 
höghastighetsnät och ultrahöghastighetsnät så att alla européer ska få tillgång till 
bredbandsfunktioner. Kommissionen uppmanas också att säkerställa likabehandling av 
stad och landsbygd samt se till att även glesbefolkade områden täcks och att samma 
standard gäller i fråga om kvalitet, åtkomst och prissättning.

14. Europaparlamentet framhåller målet att skapa förutsägbara regler för investeringar och 
konkurrens för att främja investeringar i nya höghastighetsnät och åtkomst- och 
samarbetsmöjligheter som tekniskt och ekonomiskt är meningsfulla och utesluter 
diskriminering.

15. Europaparlamentet anser att man inte heller med dagens basutbud av tjänster på lång sikt 
kan lösa problemet med att det saknas NGA-nät på landsbygden genom att använda 
frekvenser som frigörs tack vare den ”digitala utdelningen” inom ramen för LTE-
tekniken, särskilt som radiokommunikation kan orsaka långsiktiga hälsoeffekter. 
Parlamentet anser därför att allt tillgängligt stöd på EU-nivå, nationell och regional nivå 
bör mobiliseras till förläggning av tomrör för NGA-nät också i dessa områden och att man 
då bör prioritera en fiberoptikbaserad bredbandsutbyggnad på de platser där den på sikt 
utgör den mest ekonomiska och hållbara lösningen.

16. Europaparlamentet anser att de offentliga medel som har anslagits för bredbandstjänster 
effektivt kan stimulera EU-regionernas konkurrenskraft om de inriktas på utvecklingen av 
en modern ny generation av infrastruktur med hög överföringskapacitet i områden med 
mycket låg bredbandsanslutning. Sådana områden, i synnerhet områden med mycket 
industri och hög befolkningstäthet, skulle snabbt kunna gynnas av de innovativa och 
kreativa möjligheter som erbjuds av de nya tjänster som enskilda och företag skulle få 
tillgång till.

17. Europaparlamentet anser att åtgärder bör vidtas för att främja investeringsprojekt, bland 
annat i form av offentlig-privata partnerskap, för att skapa öppna nätverk som på ett 
effektivt sätt främjar konkurrens, och därmed teknisk innovation och ekonomisk 
utveckling i EU:s regioner.

18. Europaparlamentet kräver att de olika finansiella instrument som tillämpas beaktar 
regionernas olika särdrag, i synnerhet dem med särskilda ekonomiska, geografiska och 
demografiska nackdelar i form av stora avstånd, inneboende svårigheter när det gäller 
konkurrenskraftiga marknader eller brist på stordriftsfördelar.

19. Europaparlamentet understryker att åtgärder på detta område huvudsakligen vidtas på 
lokal nivå, och stöder kommissionens ansträngningar att utveckla och förbättra de 
mekanismer som ska göra det möjligt för lokala aktörer att få relevant information som 
kan sänka investeringskostnaderna. För att de planerade bredbandsnäten ska bli helt 
funktionsdugliga anser parlamentet att det inte räcker med att bara kommissionen och 
medlemsstaterna samarbetar utan att även regionala och lokala myndigheter måste 
involveras i utarbetandet av dessa planer.

20. Europaparlamentet anser att utvidgningen av bredbandsnäten, framför allt i 
landsbygdsområden, kommer att leda till bättre kommunikation, särskilt för personer med 
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nedsatt rörlighet eller personer som lever under isolerade förhållanden, och öka tillgången 
till tjänster samt främja utvecklingen av små och medelstora företag i landsbygdområden, 
och därmed bidra till att skapa ny sysselsättning liksom utveckla nya tjänster i dessa 
områden.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta åtgärder som kan vidtas för att 
det ska bli lättare för nya operatörer att etablera sig på marknaden i syfte att främja en 
konkurrensutsatt miljö.

22. Europaparlamentet välkomnar EU:s handlingsplan för skydd av kritisk infrastruktur på det 
informationstekniska området och efterlyser åtgärder för att förbättra onlinesäkerheten.
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