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Ändringsförslag 19
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Telekommunikationsnät och -tjänster 
blir i allt högre grad internetbaserade 
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 det av 
avgörande betydelse för den ekonomiska 
tillväxten, den sociala integrationen och 
den inre marknaden att det i alla 
EU-regioner finns tillgång till snabb 
internetuppkoppling och digitala tjänster i 
allmänhetens intresse.

Or. ro

Ändringsförslag 20
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 21
Herbert Reul

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 
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 

(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, som 
kan bygga på teknik av olika slag. 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 
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 
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onlinetjänster. användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

Or. de

Ändringsförslag 22
Herbert Reul

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 är 
EU:s åtgärder nödvändiga på de ställen där 
marknadsmisslyckanden måste övervinnas 
och där åtgärder måste vidtas för att få 
bukt med underinvesteringarna i icke-
kommersiella projekt. 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.

Or. de

Ändringsförslag 23
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Genom att skapa affärsmöjligheter 
kommer utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster att 
stimulera jobbskapandet inom EU. 
Byggandet av bredbandsnät kommer även 

(12) Genom att skapa affärsmöjligheter 
kommer utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster att 
stimulera jobbskapandet inom EU. 
Byggandet av bredbandsnät kommer även 
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att ha en omedelbar effekt på 
sysselsättningen, i synnerhet inom bygg-
och anläggningssektorn.

att ha en omedelbar effekt på 
sysselsättningen, i synnerhet inom bygg-
och anläggningssektorn. Dessutom 
kommer det att påverka tillgången till 
arbetstillfällen, till exempel i 
landsbygdsområdena.

Or. es

Ändringsförslag 24
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Med tanke på de problem som 
uppkommer i samband med tillgång till 
spektrum kan trådlösa bredbandsnät spela 
en central roll när det gäller att täcka alla 
områden, bland annat 
landsbygdsområden och isolerade 
områden som inte har några andra 
valmöjligheter.

Or. ro

Ändringsförslag 25
Ana Miranda

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 

(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 



AM\912150SV.doc 7/13 PE494.849v01-00

SV

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.

särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd på regional och 
lokal nivå 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.

Or. es

Ändringsförslag 26
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) bidra till ekonomisk tillväxt och stödja 
utvecklingen av den inre marknaden, vilket 
leder till förbättrad konkurrenskraft för den 
europeiska ekonomin, inklusive små och 
medelstora företag,

(1) bidra till ekonomisk tillväxt och 
välstånds- och jobbskapande och stödja 
utvecklingen av den inre marknaden, vilket 
leder till förbättrad konkurrenskraft för den 
europeiska ekonomin, särskilt små och 
medelstora företag,

Or. pt

Ändringsförslag 27
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) bidra till ekonomisk tillväxt och stödja 
utvecklingen av den inre marknaden, vilket 
leder till förbättrad konkurrenskraft för den 
europeiska ekonomin, inklusive små och 
medelstora företag,

(1) bidra till ekonomisk tillväxt, 
uppmuntra social integration och stödja 
utvecklingen av den inre marknaden, vilket 
leder till förbättrad konkurrenskraft för den 
europeiska ekonomin, inklusive små och 
medelstora företag,

Or. ro

Ändringsförslag 28
Herbert Reul

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 nationella 
telekommunikationsnätens samverkan och 
interoperabilitet, liksom tillgången till 
sådana nät; hänsyn måste i detta 
sammanhang tas till att de glesbefolkade 
och mindre utvecklade regionerna måste 
inkluderas och förses med uppkopplingar,

Or. de

Ändringsförslag 29
Ana Miranda

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 

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

samverkan och interoperabilitet, liksom 
tillgången till sådana nät,

Or. es

Ändringsförslag 30
Herbert Reul

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 överensstämmelse med 
principen om teknikneutralitet, vilket i sin 
tur ska underlätta utvecklingen och 
spridningen av transeuropeiska digitala 
tjänster,

Or. de

Ändringsförslag 31
Herbert Reul

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, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster och 
säkerställa den europeiska industrins 
fortsatta konkurrenskraft,

Or. de
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Ändringsförslag 32
Herbert Reul

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 
och uppåt,

(b) utbyggnaden av bredbandsnät med 
användning av all tillgänglig teknik, i 
överensstämmelse med principen om 
teknikneutralitet, 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,

Or. de

Ändringsförslag 33
Ana Miranda

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 
och uppåt,

(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 beaktande av efterfrågan 
på ett ultrasnabbt internet,

Or. es
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Ändringsförslag 34
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) utvecklingen av bredbandsnät för att 
sammankoppla skolor i isolerade 
landsbygdssamhällen i medlemsstaterna, 
så att man kan ta fram 
distansutbildningsprogram och på så sätt 
förhindra avfolkning av dessa områden,

Or. en

Ändringsförslag 35
Ana Miranda

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 
förordning.

3. Medlemsstater och/eller andra enheter, 
inklusive regionala och lokala
myndigheter, 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 
förordning.

Or. es

Ändringsförslag 36
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kan uppvisa ett europeiskt mervärde. (c) Kan uppvisa ett europeiskt mervärde 
som fastställts med hjälp av 
genomförbarhets- och 
kostnadseffektivitetsanalyser och med 
hänsyn till allmänintresset och en lika 
internettillgång för hela befolkningen, 
särskilt i områden med större
uppkopplingsproblem.

Or. es

Ändringsförslag 37
Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet har normalt 
uppkopplingar med låg hastighet och i 
vissa fall inga uppkopplingar alls. De 
affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 
områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument. 
Till dessa områden räknas avlägset belägna 
och sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer troligen att 
komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet har normalt 
uppkopplingar med låg hastighet och i 
vissa fall inga uppkopplingar alls. De 
affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 
områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument. 
Till dessa områden räknas avlägset belägna 
och sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa måste komplettera 
tillgängliga sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd, så att man 
garanterar en lika tillgång till internet, 
något som stimulerar tillväxt och 
sysselsättning och därmed uppmuntrar 
bosättning i områden med demografiska 
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problem.

Or. es

Ändringsförslag 38
Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 12 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) regionala beslutsfattare, inklusive 
kommuner, som kan utfärda koncessioner 
för bredbandsinfrastruktur, 
utrustningsleverantörer som kan vara 
intresserade av ett sådant arrangemang, 
genom skapandet av ett företag med 
särskilt syfte,

(c) regionala beslutsfattare, inklusive 
kommuner, och överkommunala 
myndigheter som kan utfärda koncessioner 
för bredbandsinfrastruktur, 
utrustningsleverantörer som kan vara 
intresserade av ett sådant arrangemang, 
genom skapandet av ett företag med 
särskilt syfte,

Or. es

Ändringsförslag 39
Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 3 – underrubrik 3 – stycke 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Kompetenscentrum för digitalisering 
och bevarande av det digitala kulturarvet.

(e) Kompetenscentrum för digitalisering 
och bevarande av det digitala kulturarvet 
på alla EU-språk, inklusive andra språk 
som har officiell status i medlemsstaterna.

Or. es


