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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

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, den sociale 
inklusion og det indre marked, at der i alle
EU- regioner er hurtig internetadgang og 
digitale tjenester af offentlig interesse til 
rådighed.          

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

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, konkurrenceevnen
og det indre marked, at der overalt i Europa 
er hurtig internetadgang og digitale 
tjenester af offentlig interesse til rådighed.   
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Ændringsforslag 3

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 
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.

(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,
som kan være baseret på forskellige 
teknologier.  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 
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.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Medlemsstaterne opfordres til også at 
anvende strukturfondene til opnåelse af 
målsætningerne i den digitale dagsorden 
samtidig med, at der sikres synergi mellem 
rammeprogrammet, strukturfondene og 
de nationale politikker i forbindelse med 
bredere EU-målsætninger for 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
samhørighed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Prioriterede områder, såsom 
højhastighedsnet, grænseoverskridende 
offentlige tjenester, adgang til 
flersprogede tjenester, sikkerhed og 
intelligente energitjenester, er alle særlige 
områder, hvor de lokale og regionale 
myndigheder på samme tid er 
nøgleaktører, tjenesteudbydere og 
begunstigede.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Listen over støtteberettigede 
projekter, der skal finansieres af 
Connecting Europe-faciliteten, skal være 
fleksibel for at kunne tage højde for de 
særlige omstændigheder, som EU som 
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helhed men medlemsstaterne i 
særdeleshed står overfor, især i 
forbindelse med 
bredbåndsinfrastrukturprojekter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Gennemførelsen af Connecting 
Europe-faciliteten bør ikke have negative 
følger for samhørighedspolitikkens 
målsætninger. Medlemsstaterne bør ved 
gennemførelsen af de foreslåede 
foranstaltninger træffe de nødvendige 
forholdsregler for at undgå yderligere 
administrative byrder på nationalt plan og 
også stille de lokale og regionale
myndigheder den nødvendige tekniske 
bistand til rådighed med hensyn til 
anvendelsen af de nye finansielle 
instrumenter og deres løftestangseffekt.

Ændringsforslag 8

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 er EU-
indgreb påkrævede, når der skal rettes op 
på markedssvagheder, og når der skal 
træffes foranstaltninger til at afhjælpe 
underinvestering i ikke-kommercielle 
projekter. 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 
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administration og bedre 
ressourceudnyttelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udbredelse af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil åbne 
nye forretningsmuligheder og dermed 
stimulere jobskabelsen i Unionen. 
Nedlægning af bredbåndsnet vil tillige 
have en umiddelbar virkning på 
beskæftigelsen, navnlig i anlægssektoren.

(12) Udbredelse af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil åbne 
nye forretningsmuligheder og dermed 
stimulere jobskabelsen i Unionen. 
Nedlægning af bredbåndsnet vil tillige 
have en umiddelbar virkning på 
beskæftigelsen, navnlig i anlægssektoren, 
og på adgang til arbejdspladser, f.eks. i 
landdistrikter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I betragtning af de problemer, der 
opstår i forbindelse med adgang til 
frekvensressourcer, kan trådløse 
bredbåndsnet spille en central rolle med 
hensyn til at dække alle områder, 
herunder landdistrikter og afsidesliggende 
områder, som ikke har andre muligheder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
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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.

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 på lokalt og regionalt niveau
under sit forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau samt på regionalt og lokalt 
niveau. 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.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) bidrage til den økonomiske vækst og 
støtte det indre markeds udvikling og 
dermed forbedre konkurrenceevnen i den 
europæiske økonomi, herunder de små og 
mellemstore virksomheders (SMV'ers) 
konkurrenceevne

(1) bidrage til den økonomiske vækst, til at 
skabe velstand og arbejdspladser, fremme 
den sociale inklusion og støtte det indre 
markeds udvikling og dermed forbedre 
konkurrenceevnen i den europæiske 
økonomi, herunder de små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 nationale, regionale og lokale telenet, 
øge deres interoperabilitet og give bedre 
adgang til sådanne net, idet de lokale og
regionale myndigheder sættes i stand til at 
gennemføre de mest hensigtsmæssige 
løsninger, der dækker deres specifikke 
lokale og regionale behov.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 på alle niveauer ved at fremme 
sammenkobling af de nationale telenet, øge 
deres interoperabilitet og give bedre 
adgang til sådanne net under hensyntagen 
til, at de tyndtbefolkede og mindre 
udviklede regioner skal omfattes heraf og 
udstyres med tilslutninger.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa 
i overensstemmelse med princippet om 
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og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

teknologineutralitet, hvilket igen vil 
fremme udvikling og udbredelse af 
transeuropæiske digitale tjenester samt den 
europæisk industris konkurrencemæssige 
potentiale

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr.  5a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) udjævne forskellene mellem 
regionerne og erindre sig, at hurtige og 
operationelt pålidelige 
kommunikationsforbindelser, der 
suppleres med effektive, trådløse mobile 
tjenester spiller en central rolle for 
fremme af regional konkurrenceevne, 
tilgængelighed og ligebehandling af 
borgerne.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opnå disse målsætninger skal 
medlemsstaterne sørge for høringer med 
de lokale og regionale myndigheder, der 
er involveret i processen på ethvert 
relevant stadium i processen.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 

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

datatransmissionshastighed på mindst 100 
Mbps under hensyntagen til 
efterspørgslen efter ultrahurtige 
internetforbindelser.

Begrundelse

Investeringer i ultrahurtige bredbåndsnet er yderst risikable. Statistikkerne viser, at brugen af 
højhastighedsinternet halter væsentligt efter den aktuelle bredbåndsdækning. Valget af 
teknologi og projekter, som skal finansieres, bør derfor tage højde for den aktuelle 
efterspørgsel efter bredbåndsadgang.

Ændringsforslag 19

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 
mindst 30 Mbps

(b) udbredelse af bredbåndsnet ved 
anvendelse af alle tilgængelige 
teknologier i overensstemmelse med 
princippet om teknologineutralitet til at 
forbinde øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps under hensyntagen til 
efterspørgslen på ultrahurtige 
internetforbindelser

Begrundelse

Investeringer i ultrahurtige bredbåndsnet er yderst risikable. Statistikkerne viser, at brugen af 
højhastighedsinternet halter væsentligt efter den aktuelle bredbåndsdækning. Valget af 
teknologi og projekter, som skal finansieres, bør derfor tage højde for den aktuelle 
efterspørgsel efter bredbåndsadgang.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) udvikling af bredbåndsnet, som 
forbinder skoler i afsides beliggende 
landdistrikter i medlemsstaterne, med 
henblik på at udvikle 
fjernundervisningsprogrammer for at 
undgå affolkning af disse områder

Ændringsforslag 21

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, 
tekniske og finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.

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 
implementering, træffer alle nødvendige 
juridiske, administrative, tekniske og 
finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.

Begrundelse
Af samme årsag som ovenfor vil det være hensigtsmæssigt at nævne de lokale og regionale 

myndigheder.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de lokale og regionale myndigheder 
inddrages fuldt ud og effektivt i 
forvaltningen af de relevante initiativer på 
ikt-området, som bidrager til at forbedre 
deres tjenester inden for f.eks. sundhed, 
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uddannelse, offentlige indkøb, sikkerhed 
og sociale tjenester.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen og medlemsstaterne 
tilskynder de lokale og regionale 
myndigheder til at anvende offentlig-
private partnerskaber (PPP) med henblik 
på at stille bredbåndtjenester til rådighed 
især i landdistrikter, og hjælper 
myndighederne hermed. I denne 
forbindelse er det at afgørende betydning 
for medlemsstaterne, at de konsoliderer 
deres offentlige institutioners 
administrative kapacitet på lokalt, 
regionalt og nationalt plan op og 
moderniserer deres infrastruktur i 
overensstemmelse hermed for at sikre en 
positiv udvikling og vellykket 
gennemførelse af transeuropæiske telenet.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Det er nødvendigt, at de lokale og 
regionale myndigheder inddrages i mere 
omfattende grad for, at der kan ydes et 
væsentligt bidrag til fremme af fornyet 
anvendelse af informationer fra den 
offentlige sektor, og på den måde kan der 
skabes bedre konkurrenceevne og nye 
arbejdspladser.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) medtagelse af landdistrikter og 
områder med lav bebyggelsestæthed såvel 
som regioner i den yderste periferi.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indebærer EU-merværdi. (c) c) indebærer EU-merværdi, fastsat ud 
fra gennemførligheds- og cost-benefit-
analyser under hensyntagen til den 
almene interesse og lige netadgang for 
hele befolkningen, navnlig i områder med 
større tilslutningsproblemer.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af information, der 
modtages i henhold til artikel 21 i 
forordning XXX om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, udveksler 
medlemsstaterne og Kommissionen 
information om, hvorledes 
implementeringen af disse retningslinjer 
skrider frem. 

1. På grundlag af information, der 
modtages i henhold til artikel 21 i 
forordning XXX om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, udveksler 
medlemsstaterne og Kommissionen 
information og bedste praksis om, 
hvorledes implementeringen af disse 
retningslinjer skrider frem. 
Medlemsstaterne inddrager de lokale og 
regionale myndigheder i denne proces.
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Ændringsforslag 28

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 
transeuropæiske telenet. 

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, en 
repræsentant fra en regional og en 
repræsentant fra en lokal myndighed. 
Ekspertgruppen kan også behandle andre 
spørgsmål med relation til udvikling af 
transeuropæiske telenet. 

Ændringsforslag 29

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 udvikling og 
projektets gennemførlighed set i lyset af
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. 

Ændringsforslag 30
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Forslag til forordning
Bilag – afsnit 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landdistrikter og områder med ringe 
bebyggelse har typisk tilslutninger med lav 
hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen 
tilslutninger. Investeringer anses for 
urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud, eventuelt i kombination med 
finansielle instrumenter. Disse områder 
omfatter også afsides liggende og tyndt 
befolkede regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Støtte fra 
Connecting Europe-faciliteten i disse 
områder vil sandsynligvis supplere 
eksisterende samhørighedsmidler eller 
støtte, der ydes til udvikling af 
landdistrikter, og anden direkte støtte.

Landdistrikter og områder med ringe 
bebyggelse har typisk tilslutninger med lav 
hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen 
tilslutninger. Investeringer anses for 
urentable og forretningsmæssigt 
uinteressante, og Europas mål for 2020 vil 
formentlig ikke blive nået. Investeringer i 
disse områder kræver finansiel støtte i form 
af tilskud, eventuelt i kombination med 
finansielle instrumenter. Disse områder 
omfatter også afsides liggende og tyndt 
befolkede regioner, hvor 
investeringsomkostningerne er meget høje 
eller indkomsterne er lave. Støtte fra 
Connecting Europe-faciliteten i disse 
områder skal supplere eksisterende 
samhørighedsmidler eller støtte, der ydes 
til udvikling af landdistrikter, og anden 
direkte støtte, med henblik på at sikre lige 
netadgang, hvilket fremmer vækst og 
beskæftigelse og dermed bidrager til 
bosættelse i områder med demografiske 
problemer.
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