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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 er en forudsætning for gennemførelsen af 
målene i Europa 2020-strategien med henblik på at fremme den økonomiske vækst, 
styrke Europas konkurrenceevne og gøre det muligt for alle regioner og 
samfundsgrupper at deltage i det digitale liv,

1. er af den opfattelse, at fuld bredbåndsdækning bør være en forsyningspligtydelse, da en 
sådan dækning er nødvendig for, at der kan skabes ensartede levevilkår i Europa;

2. konstaterer, at der kræves et omfattende administrativt og planlægningsmæssigt arbejde 
for at gennemføre de nationale og europæiske støtteprogrammer for bredbånd; opfordrer 
derfor Kommissionen og medlemsstaterne til i så vid udstrækning som muligt at 
forenkle støttevilkårene og procedurerne for at fremme udbetalingen af midler;

3. konstaterer, at de gældende EU-regler for statsstøtte i praksis ofte fører til en uklar 
retsstilling, hvilket hæmmer planlagte investeringer; opfordrer derfor Kommissionen til 
at undersøge, i hvilken udstrækning reglerne kan forenkles og gøres mere attraktive for 
investorer;

4. påpeger, at de ændrede behov i fremtiden indebærer, at definitionen af grundlæggende 
tjenester må ændres; opfordrer derfor Kommissionen til at medtage nye 
ejerskabsmodeller for højhastighedsnet og superhøjhastighedsnet som et alternativ i 
retningslinjerne for bredbånd, da markedet må forventes ikke at kunne forsyne 
landdistrikterne med NGA-net;

5. 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 ved at anvende 
frekvenserne fra den "digitale dividende"; anser det derfor for hensigtsmæssigt at 
muliggøre støtte til udlægning af tomme rør til NGA-net også i disse områder.


