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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 2443/2013 af Philippe Martinot, fransk statsborger, om
manglende fast taletelefoni og bredbåndsforbindelse i Saint-Laurent-du-
Maroni (Fransk Guyana)

1. Sammendrag

Andrageren redegør for situationen i et område i Saint-Laurent-du-Maroni i Fransk Guyana, 
som kaldes "route des chutes voltaires (ex-route de Paul Isnard)". Andrageren påviser tydeligt 
ved hjælp af den betydelige dokumentation, der supplerer det oprindelige andragende, at et 
beboerudvalg i ovennævnte område (som omfatter omtrent 160 familier på et areal af ca. 12 
km2) siden 2001 har anmodet de lokale myndigheder om at gribe ind for at sikre ordentlig fast 
taletelefoni og ordentlige bredbåndsforbindelser. Selv om der har været tilbagemeldinger, 
navnlig i 2004 fra præfekturet og i 2009 fra regionen, mangler der stadig at blive gjort noget 
ved situationen 12 år senere, og derfor opfordres Europa-Parlamentet til, navnlig i lyset af 
rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
en.htm), at undersøge, om der kan iværksættes mere målrettede foranstaltninger for endelig at 
løse dette problem, der udgør en alvorlig indskrænkning af de grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder for de fysiske personer, som er berørt af det.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015
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Kommissionens bemærkninger 

I 2010 blev der med den digitale dagsorden for Europa fastsat bredbåndsrelaterede mål for 
2020: der skal være adgang til 30 MB/s for alle borgere og firmaer, og 50 % af de europæiske 
husstande skal have bredbåndsforbindelser på over 100 MB/s inden 2020.

Kommissionen er klar over, at visse områder i EU - navnlig tyndt befolkede områder - endnu 
ikke har fast bredbåndsforbindelse. Selv om 49% af husstandene i Saint Laurent du Maroni 
har mindst 2 MB/s, er der  stadig 51% af husstandene, som ikke er dækket1... I sådanne 
områder, hvor markedet ikke formår at dække behovet, kan intervention fra de offentlige 
myndigheders side hjælpe og stimulere private investeringer. Det kan gøres ved hjælp af 
lovmæssige foranstaltninger, f.eks. vil direktivet om nedbringelse af 
bredbåndsomkostningerne2 lette og fremme udbredelsen af digitale højhastighedsnetværk 
(f.eks. højhastighedsinternet via bredbånd).. EU's vigtigste finansielle redskaber til at 
stimulere investeringer er  Connecting Europe-faciliteten3  og de europæiske struktur- og 
investeringsfonde4.

For så vidt angår sidstnævnte, blev det operationelle EFRU/ESF-program for Fransk Guyana 
vedtaget den 18. december 2014. Der vil blive bevilliget over 33 mio. euro til informations-
og kommunikationsteknologi (IKT) fra EFRU.  Blandt disse investeringer vil 15 mio. euro 
blive anvendt til at støtte investeringer i bredbåndsnetværk med høj hastighed og 6 mio. euro 
til investeringer i basis/backhaulnet. Desuden ville der inden for rammerne af dette 
operationelle program blive iværksat foranstaltninger til fremme af den territoriale udvikling 
netop til gavn for Saint Laurent du Maroni. Der vil blive etableret et overordnet budget på 30 
mio. euro til en pakke af specifikke foranstaltninger for byen - hvoraf 15 mio. euro vil blive 
afsat til IKT-projekter - via de såkaldte integrerede territoriale investeringer (ITI).

Desuden udgør byen Saint Laurent du Maroni i henhold til planen for udlægning af bredbånd i 
Fransk Guyana ( SDTAN – Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) en del 
af et pilotprojekt, hvor der skal udlægges fiber i hele byen, navnlig ved hjælp af EUF's 
elektroniske net. Endelig indgår byen i "prior area 1", der har til formål at udvikle det lokale 
kredsløb med henblik på at nå 93% af den potentielle linje til 8 Mb/s.

For så vidt angår Connecting Europe-faciliteten (CEF), lancerede Kommissionen i juli 2014 
initiativet "Connected Communities" ("forbundne lokalsamfund") for at opbygge en pipeline 
af projekter, og den vil etablere et onlinefællesskab til iværksættere af projekter, hvor de 
yderligere kan drøfte og dele erfaringer, gode råd og bedste praksis. Onlinefællesskabet vil 
kunne findes på Broadband Europe's webside fra begyndelsen af 2015. Broadband Europe's 
webside giver også oplysninger om Kommissionens politik til udvikling af bredbåndsnetværk 
med høj hastighed i Europa og viser bedste praksis for udvikling af bredbånd i de forskellige 
lande. Den findes under: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-broadband.

                                               
1  SDTAN, Guyana, maj 2012, s. 50.
2  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger til at reducere 
omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation.
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.
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Konklusion

Direkte lovmæssig intervention og/eller offentlig finansiering til udlægning af bredbånd i det 
område, der nævnes af andrageren, påhviler først og fremmest de nationale og regionale 
myndigheder. Det er i øvrigt et af  Kommissionens mål, at alle europæere skal have adgang til
et digitalt netværk på mindst 30 MB/s senest i 2020, så Kommissionen vil tilskynde de 
pågældende myndigheder til at sikre sådanne investeringer i nær fremtid. I mellemtiden 
opfordres andrageren til at besøge Kommissionens webside "Broadband Europe".


