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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2443/2013, ingiven av Philippe Martinot, 
fransk medborgare, om att det saknas fast taltelefoni och 
bredbandsuppkoppling i Saint-Laurent-du-Maroni (Franska Guyana)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren berättar om situationen i ett område i Saint-Laurent-du-Maroni i 
Franska Guyana som kallas ”route des chutes voltaires (ex-route de Paul Isnard)”. 
Framställaren visar klart, med hjälp av en omfattande dokumentation som bifogats den 
ursprungliga framställningen, att en kommitté av invånare i det ovannämnda området (som 
berör uppskattningsvis 160 familjer på en yta av cirka 12 kvadratkilometer) alltsedan 2001 har 
bett de lokala myndigheterna att ingripa för att ordna med ordentlig fast taltelefoni och 
bredbandsuppkoppling. Trots att svar erhållits, framför allt från prefekturen under 2004 och 
från regionen under 2009, har situationen tolv år senare fortfarande inte åtgärdats och därför 
ombeds Europaparlamentet undersöka huruvida, framför allt mot bakgrund av regelverket för 
elektroniska kommunikationsnät från 2002 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
sv.htm), man inte skulle kunna vidta mer kraftfulla åtgärder för att slutligt lösa den här frågan, 
som är ett svårt hinder för de berörda fysiska personernas grundläggande fri- och rättigheter.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 september 2014. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens synpunkter 

I den digitala agendan för Europa uppställdes under 2010 bredbandsrelaterade mål för 2020: 
alla invånare och företag skulle ha tillgång till 30 Mbps senast 2020 och minst 50 procent av 
hushållen skulle ha abonnemang på internetuppkoppling med över 100 Mbps.

Kommissionen känner till att vissa områden inom EU, framför allt glesbygder, ännu inte har 
fast bredbandsuppkoppling. Som exempel kan nämnas att i staden St Laurent du Maroni har 
visserligen 49 procent av hushållen minst 2 Mbps, men 51 procent av hushållen omfattas 
fortfarande inte1. Inom sådana områden där marknaden misslyckats kan ingripanden från 
myndighetshåll vara till nytta och stimulera privata investeringar. Detta kan göras genom 
lagstiftning: till exempel direktivet om minskade kostnader för bredband2 kommer att 
underlätta och främja ibruktagandet av digitala höghastighetsnät (alltså snabbt 
bredbandsinternet). EU:s huvudsakliga ekonomiska redskap för investeringsstimulans är 
Fonden för ett sammanlänkat Europa3 och de europeiska struktur- och investeringsfonderna4.

I fråga om de sistnämnda fonderna bör påpekas att Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(Eruf) och Europeiska socialfondens operativa program för Franska Guyana antogs den 
18 december 2014. Över 33 miljoner euro från Eruf kommer att anslås till informations- och 
kommunikationsteknik. Bland dessa investeringar kommer 15 miljoner euro att användas till 
stöd för investeringar i höghastighetsnätet för bredband och 6 miljoner till 
förmedlingsnätet/backhaulnätet. Till detta kommer att man inom det operativa programmet 
kommer att göra insatser för territoriell utveckling just till förmån för Saint Laurent du 
Maroni. Genom de så kallade integrerade territoriella investeringarna kommer sammanlagt 
30 miljoner euro att budgeteras för ett paket med åtgärder särskilt för den staden, av vilka 
15 miljoner kommer att anslås till projekt inom informations- och kommunikationsteknik.

Enligt Franska Guyanas plan för ibruktagande av bredband (SDTAN – Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique) ingår staden Saint Laurent du Maroni i ett 
pilotprojekt för fiberkommunikationer i hela staden, framför allt med hjälp av det franska 
kraftföretaget EDF:s elnät. Avslutningsvis kan nämnas att staden ingår i ”prioritetsområde 1”, 
som syftar till att utveckla de lokala anslutningarna för att 93 procent av uppkopplingarna ska 
komma i fråga för 8Mbps.

När det gäller Fonden för ett sammanlänkat Europa satte kommissionen i juli 2014 i gång 
initiativet för sammankopplade samhällen för att bygga upp en rad projekt och kommer att 
inrätta en nätmötesplats för projektansvariga där de ytterligare kan diskutera och dela med sig 
av erfarenheter, råd och bästa praxis. Denna nätmötesplats kommer att finnas på webbplatsen 
Broadband Europe från och med början av 2015. Webbplatsen Broadband Europe ger också 
upplysningar om kommissionens politik för att utveckla höghastighetsbredband i Europa och 
visar bästa praxis från olika länder inom bredbandsutveckling. Den finns på följande 

                                               
1 SDTAN, Guyana, maj 2012, s 50.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska 
kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.
3 http://ec.europa.eu/digital-agenda/eu/connecting-europe-facility.
4 http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.
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webbplats: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-broadband.

Slutsats

Direkta lagstiftningsingrepp och/eller offentliga anslag till bredbandsutveckling i det område 
som framställaren nämnt faller i första hand inom de nationella och regionala myndigheternas 
ansvarsområde. Kommissionen har dock som mål att alla européer senast 2020 ska ha tillgång 
till digitala nät med minst 30 Mbps och skulle därför uppmuntra dessa myndigheter att se till 
att sådana investeringar görs i en nära framtid. Under tiden hänvisas framställaren till 
kommissionens webbplats Broadband Europe.


