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ÆNDRINGSFORSLAG 001-028 
af Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Betænkning
Carlos Zorrinho A8-0181/2017
Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund

Forslag til forordning (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionens meddelelse om en 
europæisk vision om internetkonnektivitet 
for borgere og erhvervsliv på det digitale 
indre marked14 beskriver et antal mulige 
foranstaltninger, der kan forbedre 
konnektiviteten i Den Europæiske Union.

(1) Kommissionens meddelelse af 
14. september 2016 med titlen 
"Konnektivitet med henblik på et 
konkurrencedygtigt digitalt indre marked 
– På vej mod et europæisk 
gigabitsamfund" om en europæisk vision 
om internetkonnektivitet for borgere, 
offentlige institutioner og erhvervsliv på 
det digitale indre marked beskriver et antal 
mulige foranstaltninger, der kan forbedre 
konnektiviteten i Den Europæiske Union.

__________________
14 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget - 
Konnektivitet med henblik på et 
konkurrencedygtigt digitalt indre marked 
– På vej mod et europæisk 
gigabitsamfund (COM(2016)587).
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Kommissionen erindrer i sin 
meddelelse af 26. august 2010 med titlen 
"En digital dagsorden for Europa” om, at 
det i Europa 2020-strategien 
understreges, at udbygningen af 
bredbåndsnet er et vigtigt middel til at 
fremme social integration og øge 
konkurrenceevnen i Unionen, idet den 
bekræfter målsætningen om at sikre, at 
alle unionsborgere inden 2020 skal have 
adgang til meget hurtigere 
internethastigheder på over 30 Mbps, og 
at 50 % af Unionens husstande skal have 
internetforbindelser på over 100 Mbps.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Som en af de foranstaltninger, der 
underbygger visionen for europæisk 
konnektivitet, fremmer den etableringen af 
lokale trådløse adgangspunkter gennem 
forenklede planlægningsprocedurer og 
mindre tunge lovgivningsmæssige 
forpligtelser. Sådanne adgangspunkter — 
herunder når de udgør et supplement til 
andre offentlige tjenesteydelser eller er af 
ikke-kommerciel art — kan bidrage 
væsentligt til forbedring af nuværende 
trådløse kommunikationsnetværk og til 
udrulning af kommende generationer heraf 
ved at facilitere bedre dækning, i takt med 
at behovet udvikler sig.

(2) Som en af de foranstaltninger, der 
underbygger visionen for europæisk 
konnektivitet, fremmer den etableringen af 
lokale trådløse adgangspunkter gennem 
forenklede planlægningsprocedurer og 
mindre tunge lovgivningsmæssige 
forpligtelser. Sådanne adgangspunkter – 
herunder når de udgør et supplement til 
andre offentlige tjenesteydelser eller er af 
ikke-kommerciel art – kan bidrage 
væsentligt til forbedring af nuværende 
trådløse kommunikationsnetværk, men 
bør især bidrage til udrulningen af 
kommende generationer heraf ved at 
facilitere bedre dækning, i takt med at 
behovet udvikler sig. Disse 
adgangspunkter bør kunne udgøre en del 
af et netværk med et fælles 
autentifikationssystem, som er gyldigt 
over hele Unionen, og andre lokale 
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trådløse konnektivitetsnet skal kunne 
tilslutte sig systemet. Systemet bør være i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådet forordning (EU) 
2016/6791a og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/21201b, og 
anvendelsen af data til reklamer eller 
anden kommerciel anvendelse bør ikke 
være tilladt.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/2120 af 
25. november 2015 om foranstaltninger 
vedrørende adgang til det åbne internet og 
om ændring af direktiv 2002/22/EF om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester og 
forordning (EU) nr. 531/2012 om 
roaming på offentlige 
mobilkommunikationsnet i Unionen 
(EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I forbindelse med denne forordning 
betyder gratis og ubegrænset trådløs 
konnektivitet, at den leveres, uden at der 
opkræves et vederlag herfor enten som 
direkte betaling eller andre former for 
vederlag, herunder, men ikke begrænset 
til ret til kommerciel reklame og levering 
af personlige oplysninger til kommercielle 
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formål og med forbehold af restriktioner i 
henhold til EU-retten eller national 
lovgivning i overensstemmelse med EU-
retten, samt behovet for at sikre et smidigt 
fungerende netværk og især behovet for 
at sikre en retfærdig tildeling af kapacitet 
mellem brugere på 
spidsbelastningstidspunkter, uden 
begrænsninger, hvis ikke der er 
begrænsning på den tidsperiode, som en 
bruger kan være tilkoblet, eller 
begrænsninger på hastighed eller 
mængde for brugeren.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Et konkurrencedygtigt marked og en 
fremtidssikret lovgivningsramme, som 
giver incitamenter til innovation, 
transeuropæiske netværk og strukturer 
samt nye forretningsmodeller er den 
vigtigste drivkraft for investeringer i 
netværk med meget høj kapacitet, der kan 
levere konnektivitet til borgerne i hele 
Unionen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Som følge af meddelelsen om en 
europæisk vision for internetforbindelse 
for det digitale indre marked og for at 
fremme digital inklusion bør Unionen 
støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal 
trådløs konnektivitet på centrale steder i 
det lokale offentlige liv, herunder 
udendørsområder, som den brede 
offentlighed har adgang til, gennem 

(3) Som følge af Kommissionens 
meddelelse af 14. september 2016 og for at 
fremme digital inklusion og forhindre 
fjernt beliggende områder og 
landdistrikter i at sakke bagud, bør 
Unionen støtte tilrådighedsstillelse af 
gratis og ubegrænset lokal trådløs 
konnektivitet af høj kvalitet på centrale 
steder i det lokale offentlige liv, herunder 
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målrettet støtte. En sådan støtte er indtil 
videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 
1316/201315 og (EU) nr. 283/201416.

udendørsområder, som den brede 
offentlighed har adgang til, gennem 
målrettet støtte. En sådan støtte er indtil 
videre ikke omfattet af forordning (EU) 
nr. 1316/201315 eller (EU) nr. 283/201416.

__________________ __________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129), senest ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 
169 af 1.7.2015, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 
11. december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129), senest ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT 
L 169 af 1.7.2015, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 
2014 om retningslinjer for transeuropæiske 
net inden for 
telekommunikationsinfrastruktur og om 
ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF 
(EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 
2014 om retningslinjer for transeuropæiske 
net inden for 
telekommunikationsinfrastruktur og om 
ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF 
(EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Støtte af denne art kan tilskynde 
enheder med offentlige opgaver såsom 
offentlige myndigheder og udbydere af 
offentlige tjenesteydelser til at tilbyde 
gratis trådløs konnektivitet som et 
supplement til deres offentlige opgaver, 
således at det sikres, at lokalsamfund kan 
opleve fordelene ved 
højhastighedsbredbånd på centrale steder i 
det offentlige liv. Sådanne enheder kan 
omfatte kommuner og andre lokale 
offentlige myndigheder, biblioteker og 
hospitaler.

(4) Støtte af denne art kan tilskynde 
enheder med offentlige opgaver såsom 
organer i den offentlige sektor og 
udbydere af offentlige tjenesteydelser til at 
tilbyde gratis og ubegrænset trådløs 
konnektivitet som et supplement til deres 
offentlige opgaver, således at det sikres, at 
folk i lokalsamfundet kan forbedre deres 
digitale færdigheder og opleve fordelene 
ved højhastighedsbredbånd på centrale 
steder i det offentlige liv. Sådanne enheder 
kan omfatte kommuner, grupper af 
kommuner, kommunalt ejede selskaber 
med public-service-opgaver, almennyttige 
kooperativer, lokalcentre og andre lokale 
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offentlige myndigheder og institutioner.

(For at sikre konsekvens i den af Parlamentet foreslåede tekst på alle sprog, skal den 
portugisiske term "gratuita e livre de restrições" ("gratis og ubegrænset") på engelsk svare til 

udtrykket "free of charge and free from restrictions'".)

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Gratis trådløs konnektivitet bør 
blandt andet bidrage til større territorial 
og social samhørighed, navnlig i områder 
med begrænset adgang til internettet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Forbedret adgang til hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet samt IKT-
tjenester, navnlig i fjerntliggende 
områder, kan øge borgernes livskvalitet 
ved at lette adgangen til tjenester (f.eks. e-
sundhed og e-forvaltning) og fremme 
udviklingen af lokale små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er). Myndighederne 
bør derfor sikre, at ingen lades i stikken, 
og at internetindhold og onlinetjenester er 
tilgængelige for alle.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) For at sikre denne forordnings 
succes og fremhæve Unionens indsats på 
dette område skal Kommissionen sikre 
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sig, at de enheder, som gennemfører 
projekter via denne forordning, giver 
slutbrugerne så mange oplysninger som 
muligt om tjenesternes tilgængelighed og 
fremhæver, at Unionen har ydet 
finansiering.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Der bør gøres opmærksom på 
værdier og fordele ved Unionen ved hjælp 
af et forklarende dokument, der angiver 
formålet med den gratis, lokale trådløse 
forbindelse.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Dækningen med 
næstegenerationsnetadgang i 
landdistrikterne er stadig betydelig lavere 
end i byerne, og kun 28 % af husstandene 
i landdistrikterne er dækket af 
fastnetteknologi.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Etablering af 5G senest i 2020 bør 
være den vigtigste prioritet for det digitale 
indre marked, da det er afgørende for 
Unionens globale konkurrenceevne, 
vækst, innovation og forskningspotentiale. 
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EU-midlerne skal anvendes effektivt og 
hensigtsmæssigt med henblik på at 
realisere centrale spørgsmål. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da denne indsats er af ikke-
kommerciel art, og da de individuelle 
projekter, der påregnes, er små, bør den 
administrative byrde holdes på et 
minimum. Derfor bør indsatsen 
gennemføres ved hjælp af den mest 
relevante form for finansiel støtte, navnlig 
tilskud, der er tilgængelig i henhold til 
finansforordningen, nu eller i fremtiden. 
Indsatsen bør ikke baseres på finansielle 
instrumenter.

(8) Da denne indsats er af ikke-
kommerciel art, og da de individuelle 
projekter, der påregnes, er små, bør den 
administrative byrde holdes på et minimum 
og stå i forhold til de forventede fordele, 
samtidig med at der tages hensyn til 
behovet for ansvarliggørelse og skabelse 
af den rette balance mellem forenkling og 
kontrol. Derfor bør indsatsen gennemføres 
ved hjælp af den mest relevante form for 
finansiel støtte, navnlig tilskud, for 
eksempel i form af værdikuponer, der er 
tilgængelig i henhold til 
finansforordningen, nu eller i fremtiden. 
Indsatsen bør ikke baseres på finansielle 
instrumenter. Princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør finde 
anvendelse.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I betragtning af de finansielle 
midlers begrænsede omfang i forhold til 
det mulige høje antal ansøgninger bør der 
tages skridt til at sikre forenkling af de 
administrative procedurer, således at der 
hurtigt kan træffes en afgørelse. 
Forordning (EU) nr. 1316/2013 bør 
ændres for at give medlemsstaterne 
mulighed for at støtte de kategorier af 
forslag, der opfylder kravene i afsnit 4 i 
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bilaget til forordning (EU) nr. 283/2014, 
med henblik på at undgå individuel 
godkendelse af ansøgninger og for at 
sikre, at det ikke er obligatorisk med 
attestering af udgifter og årlig 
indberetning til Kommissionen for tilskud, 
der ydes inden for rammerne af denne 
forordning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) På grund af den begrænsede 
rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt 
og den lave værdi af de individuelle 
projekter, der er omfattet, forventes 
adgangspunkter, der etableres med 
finansiel bistand i henhold til denne 
forordning, ikke at udfordre kommercielle 
tilbud. For yderligere at sikre, at sådan 
finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider 
konkurrencen, fortrænger private 
investeringer eller fjerner private 
investorers incitamenter til at investere, bør 
indsatsen begrænses til projekter, der ikke 
duplikerer allerede eksisterende private 
eller offentlige tilbud med lignende 
egenskaber i samme område. Dette bør 
ikke udelukke yderligere offentlig eller 
privat støtte til udrulninger inden for 
rammerne af dette initiativ.

(9) På grund af den begrænsede 
rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt 
og den lave værdi af de individuelle 
projekter, der er omfattet, forventes 
adgangspunkter, der etableres med 
finansiel bistand i henhold til denne 
forordning, ikke at udfordre kommercielle 
tilbud. For yderligere at sikre, at sådan 
finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider 
konkurrencen, fortrænger private 
investeringer eller fjerner private 
investorers incitamenter til at investere, bør 
indsatsen begrænses til projekter, der ikke 
duplikerer allerede eksisterende gratis 
private eller offentlige tilbud med lignende 
egenskaber i samme område. Dette bør 
ikke udelukke yderligere offentlig eller 
privat støtte til udrulninger inden for 
rammerne af dette initiativ fra offentlige 
eller private finansieringskilder, eftersom 
en sådan blanding kan bidrage til 
opnåelse af en større virkning, hvilket bør 
føre til incitamenter til private 
investeringer og virke som en løftestang 
for internetforbindelse til et bredere 
publikum. Det er i denne forbindelse 
nødvendigt at sikre synergier med andre 
nationale eller EU-fonde, herunder Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
for at opnå maksimal virkning ikke blot 
med hensyn til tilgængelighed for 
borgerne, men også med hensyn til social 
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samhørighed og med hensyn til at bidrage 
til at bekæmpe den digitale kløft i mindre 
udviklede områder.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) De disponible budgetmidler bør 
tildeles på en geografisk afbalanceret 
måde, således at projekter i alle 
medlemsstater kan dækkes. Tildelingen 
bør ligeledes tage hensyn til, at det er 
nødvendigt at afhjælpe den digitale kløft. 
Disse principper, der har til formål at 
sikre den geografiske balance og et 
inklusivt samfund, bør indføjes i de 
relevante arbejdsprogrammer, der 
vedtages i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 1316/2013 og denne 
forordning, bør angives i indkaldelserne 
af forslag og om fornødent give mulighed 
for at styrke deltagelsen af ansøgere fra 
de medlemsstater, hvor deltagelsen har 
været relativt lav, og fokusere på de 
områder, der af medlemsstaterne eller 
Kommissionen betragtes som 
tilbagestående med hensyn til 
konnektivitet eller digitale færdigheder.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Ved at give lokale SMV'er prioritet i 
forbindelse med indkøb og installation af 
udstyr med henblik på udbud af lokal 
trådløs konnektivitet i overensstemmelse 
med denne forordning kan potentialet for 
innovation og skabelse af kvalitetsjob i 
kommunerne sikres.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre, at tilrådighedsstillelsen 
af konnektivitet i henhold til nærværende 
forordning finder sted hurtigt, bør den 
finansielle bistand gennemføres med størst 
mulig anvendelse af onlineværktøjer, der 
giver mulighed for hurtig indgivelse og 
håndtering af ansøgninger og støtter 
gennemførelse, overvågning og kontrol af 
de installerede lokale trådløse 
adgangspunkter.

(10) For at sikre, at tilrådighedsstillelsen 
af konnektivitet i henhold til nærværende 
forordning finder sted hurtigt, bør den 
finansielle bistand gennemføres med størst 
mulig anvendelse af onlineværktøjer, der 
giver mulighed for hurtig indgivelse og 
håndtering af ansøgninger og støtter 
gennemførelse, overvågning og kontrol af 
de installerede lokale trådløse 
adgangspunkter. Det er vigtigt, at 
Kommissionen informerer lokale 
myndigheder om de planlagte 
foranstaltninger og de relevante 
betingelser så tidligt som muligt for at 
give dem mulighed for at forberede sig til 
at deltage i indkaldelser af forslag, når de 
offentliggøres. Kommissionen og de 
relevante myndigheder i medlemsstaterne 
bør også gøre deres yderste for at skabe 
den nødvendige bevidsthed om dette 
program.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Da der er behov for 
internetkonnektivitet i Unionen, og da det 
haster med at fremme adgangsnet, der kan 
levere en internetoplevelse af høj kvalitet 
baseret på 
højhastighedsbredbåndstjenester, bør den 
finansielle bistand fordeles på en 
geografisk afbalanceret måde.

(11) Da der er behov for 
internetkonnektivitet i Unionen, og da det 
haster med at fremme adgangsnet, der kan 
levere en internetoplevelse af høj kvalitet 
baseret på 
højhastighedsbredbåndstjenester, til 
fremme af målene for det europæiske 
gigabitsamfund, bør den finansielle 
bistand fordeles på en geografisk 
afbalanceret måde og på en måde, der 
reducerer den digitale kløft, idet 
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borgernes adgang til fordelene ved 
informationssamfundet fremmes, og 
områder med en relativt ringe forekomst 
af højhastighedsbredbånd støttes.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Desuden bør støttemodtagende 
enheder være forpligtede til at levere 
gratis lokal trådløs konnektivitet i mindst 
tre år.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) De aktioner, der finansieres i 
overensstemmelse med denne forordning, 
bør være holdbare og bæredygtige på 
langt sigt. Dette bør opnås ved, at der 
stilles tekniske værktøjer til rådighed, som 
sikrer aktionernes effektivitet på langt sigt 
ved anvendelse af teknologi, som 
støttemodtagerne og tjenesteyderne holder 
opdateret og sikker for brugerne.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aktioner inden for 
tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 
konnektivitet i lokalsamfund finansieres 

c) aktioner inden for 
tilrådighedsstillelse af gratis og 
ubegrænset lokal trådløs konnektivitet i 
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gennem tilskud eller andre former for 
finansiel bistand end finansielle 
instrumenter.

lokalsamfund finansieres gennem tilskud 
eller andre former for finansiel bistand end 
finansielle instrumenter."

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 22 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I artikel 22 tilføjes følgende stykke:
"Den attestering af udgifter og årlige 
underretning til Kommissionen, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3 i denne artikel, er 
ikke obligatorisk for tilskud, der ydes i 
henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), i 
forordning (EU) nr. 283/2014*."
________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 
2014 om retningslinjer for 
transeuropæiske net inden for 
telekommunikationsinfrastruktur og om 
ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF 
(EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 283/2014
Artikel 2 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "lokalt trådløst adgangspunkt": et 
stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, 
der opererer inden for en lille rækkevidde 
ved anvendelse af en ikke-eksklusiv 

h) "lokalt trådløst adgangspunkt": et 
stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, 
der opererer inden for en lille rækkevidde, 
men med en høj båndbredde, ved 
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basisradiofrekvens, for hvilken 
betingelserne for tilgængelighed og 
effektiv anvendelse til dette formål er 
harmoniseret på EU-niveau, og som giver 
brugerne trådløs adgang til et elektronisk 
kommunikationsnet.

anvendelse af en ikke-eksklusiv 
basisradiofrekvens, med infrarødt eller 
synligt lys, for hvilken betingelserne for 
tilgængelighed og effektiv anvendelse til 
dette formål er harmoniseret på EU-niveau, 
og som giver brugerne trådløs adgang til et 
elektronisk kommunikationsnet.

Begrundelse

Nye teknologier, såsom Lifi, der er anerkendt i den europæiske kodeks for elektronisk 
kommunikation, bør medtages, navnlig i lyset af potentialet i sådanne teknologier, der ikke 
benytter radiobølger, men derimod lys til almindeligt tilgængelige rum såsom hospitaler, hvor 
radiobølger måske ikke er det mest hensigtsmæssige.
Dataoverførselshastigheden må ikke berøres, i betragtning af at der nogle gange vil være et 
stort antal brugere tilsluttet adgangspunktet.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 283/2014
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte tilrådighedsstillelse af gratis 
lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund.

c) støtte tilrådighedsstillelse af gratis og 
ubegrænset lokal trådløs konnektivitet af 
høj kvalitet i lokalsamfund.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 283/2014
Artikel 6 – stk. 8a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Aktioner, der bidrager til projekter af 
fælles interesse inden for 
tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 
konnektivitet i lokalsamfund, skal opfylde 
betingelserne i afsnit 4 i bilaget.

8a. Tiltag, der bidrager til projekter af 
fælles interesse inden for 
tilrådighedsstillelse af gratis og 
ubegrænset lokal trådløs 
højhastighedskonnektivitet af høj kvalitet i 
lokalsamfund, skal opfylde betingelserne i 
afsnit 4 i bilaget.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 283/2014
Bilag – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Følgende del indsættes i bilaget: 6. Følgende afsnit tilføjes i bilaget:

AFSNIT 4 TRÅDLØS 
KONNEKTIVITET I LOKALSAMFUND

"AFSNIT 4. TRÅDLØS 
KONNEKTIVITET I LOKALSAMFUND

Aktioner med henblik på 
tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 
konnektivitet på centrale steder i det lokale 
offentlige liv, herunder udendørsområder, 
som den brede offentlighed har adgang til, 
og som spiller en vigtig rolle for det 
offentlige liv i lokalsamfund, er berettiget 
til finansiel støtte.

Tiltag med henblik på tilrådighedsstillelse 
af gratis og ubegrænset lokal trådløs 
konnektivitet på centrale steder i det lokale 
offentlige liv, herunder udendørsområder, 
som den brede offentlighed har adgang til, 
og som spiller en vigtig rolle for det 
offentlige liv i lokalsamfund, er berettiget 
til finansiel støtte. Af hensyn til 
tilgængeligheden skal disse tiltag så vidt 
muligt undgå eventuelle sprogbarrierer. 

Den finansielle støtte skal være tilgængelig 
for enheder med offentlige opgaver såsom 
offentlige myndigheder og udbydere af 
offentlige tjenesteydelser, der påtager sig 
at stille gratis lokal trådløs konnektivitet til 
rådighed gennem installering af lokale 
trådløse adgangspunkter.

Den finansielle støtte skal være tilgængelig 
for offentlige organer som defineret i 
artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2016/2102*, der 
påtager sig at stille gratis lokal trådløs 
konnektivitet til rådighed gennem 
installering af lokale trådløse 
adgangspunkter.

Institutioner, der kan komme i 
betragtning, kan anvende finansiel støtte 
til at etablere gratis trådløs konnektivitet 
på de steder, der er mest passende og 
tilgængelige for anvendelse i 
lokalsamfundet, herunder på ejendomme, 
der ikke er offentligt ejet.

Projekter med henblik på 
tilrådighedsstillelse af trådløs konnektivitet 
gennem frit tilgængelige lokale trådløse 
adgangspunkter kan modtage midler, hvis 
de:

Projekter med henblik på 
tilrådighedsstillelse af trådløs konnektivitet 
gennem frit tilgængelige lokale trådløse 
adgangspunkter kan modtage midler, hvis 
de:

1) gennemføres af en enhed med 
offentlige opgaver, der er i stand til at 
planlægge og føre tilsyn med installeringen 
af indendørs og udendørs lokale trådløse 
adgangspunkter i offentlige rum

1) gennemføres af et organ i den 
offentlige sektor, der er i stand til at 
planlægge og føre tilsyn med installeringen 
af indendørs og udendørs lokale trådløse 
adgangspunkter i offentlige rum samt sikre 
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finansiering af driftsomkostningerne i 
mindst tre år

2) bygger på højhastighedsbredbånd, 
der gør det muligt at levere en 
internetoplevelse af høj kvalitet til 
brugerne, der 

2) bygger på højhastighedsbredbånd, 
der gør det muligt at levere en 
internetoplevelse af høj kvalitet til 
brugerne, der 

a. er gratis, let at få adgang til og 
anvender udstyr baseret på den nyeste 
teknologi og 

a. er gratis, let at få adgang til og 
anvender udstyr baseret på den nyeste 
teknologi, under anvendelse af optimale 
teknologiske løsninger og de bedste 
standarder for cybersikkerhed, og

b. understøtter adgang til innovative 
digitale tjenesteydelser såsom dem, der 
udbydes via digitaltjenesteinfrastrukturer 

b. understøtter adgang til innovative 
digitale tjenesteydelser såsom dem, der 
udbydes via digitaltjenesteinfrastrukturer

3) anvender den fælles visuelle 
identitet, som Kommissionen skal udvikle, 
og linker til de tilhørende onlineværktøjer.

3) anvender den fælles visuelle 
identitet, som Kommissionen skal udvikle, 
og linker til de tilhørende onlineværktøjer

3a) respekterer princippet om 
teknologisk neutralitet, anvender offentlig 
finansiering effektivt og er i stand til at 
tilpasse projekterne til de bedste 
teknologiske tilbud.

Projekter, der duplikerer allerede 
eksisterende private eller offentlige tilbud 
med lignende egenskaber, herunder 
kvalitet, i samme område, er ikke omfattet.

Projekter, der duplikerer allerede 
eksisterende gratis private eller offentlige 
tilbud med lignende egenskaber, herunder 
kvalitet, i samme område, er ikke omfattet.

Det budget, der er til rådighed, fordeles på 
en geografisk afbalanceret måde til 
projekter, der opfylder ovenstående 
betingelser med henblik på de modtagne 
forslag, og — i udgangspunktet — efter 
"først til mølle"-princippet.

Det budget, der er til rådighed, fordeles på 
en geografisk afbalanceret måde i 
medlemsstaterne til projekter, der opfylder 
ovenstående betingelser med henblik på de 
modtagne forslag, og som udgangspunkt 
efter "først til mølle"-princippet, i 
overensstemmelse med 
arbejdsprogrammer, der bidrager til den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen og fremmer 
digital inklusion.

Medlemsstaterne kan anvende egne 
midler eller midler fra de europæiske 
struktur- og investeringsfonde til at 
udvikle supplerende tjenester og tilbud, 
der styrker projekternes bæredygtighed.
Projekter, der finansieres under dette 
afsnit, skal være operationelle og 
overvåges nøje af Kommissionen i mindst 
tre år. Kommissionens overvågning af 
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projektet fortsætter ud over den 
operationelle periode for at give et 
overblik over dette projekts funktionalitet 
og mulige bidrag til fremtidige initiativer.
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om 
tilgængeligheden af offentlige organers 
websteder og mobilapplikationer (EUT 
L 327 af 2.12.2016, s. 1)."


