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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 är en förutsättning för förverkligandet av 
Europa 2020-strategins mål för att stödja den ekonomiska tillväxten, stärka 
Europas konkurrenskraft och ge alla regioner och grupper i samhället möjlighet att leva 
digitalt.

1. Europaparlamentet anser att full bredbandstäckning måste bli en samhällsomfattande 
tjänst, emedan den ofrånkomligen behövs för att det ska gå att skapa likvärdiga 
levnadsvillkor i Europa.

2. Europaparlamentet konstaterar att det krävs ett omfattande förvaltnings- och 
planeringsarbete för att genomföra de nationella och europeiska stödprogrammen för 
bredband och uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att i möjligaste mån 
förenkla stödvillkoren och stödförfarandena för att öka utflödet av resurser.

3. Europaparlamentet konstaterar att unionens nuvarande stödlagstiftning i praktiken ofta 
leder till bristande rättssäkerhet så att planerade investeringar bromsas upp och uppmanar 
därför kommissionen att se efter i vad mån föreskrifterna kunde förenklas och göras 
investeringsvänligare.

4. Europaparlamentet påpekar att framtidens ändrade behov framtvingar en anpassning av 
definitionen av begreppet grundläggande tjänster och uppmanar därför kommissionen, i 
och med att marknaden förväntas komma att misslyckas med att tillhandahålla NGA-nät 
på landsbygden, att i riktlinjerna för bredband ta med som ett alternativ nya modeller till 
huvudmannaskapet för höghastighetsnät och högsthastighetsnät.

5. Europaparlamentet anser att man inte heller med dagens utbud av grundläggande tjänster 
på lång sikt kan lösa problemet med att det saknas NGA-nät genom att ta i bruk 
frekvenser som frigörs tack vare den ”digitala utdelningen” och anser det därför på sin 
plats att möjliggöra stöd till förläggning av tomrör för NGA-nät också i dessa områden.


