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Punkt 85 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

85. opfordrer Kommissionen til at 

fremme investeringer i udvikling af 

teknologier af næste generation og fremme 

anvendelsen af dem; understreger 

betydningen af at sikre finansiering til at 

afslutte virkeliggørelsen af det digitale 

indre marked ved at gøre fuld brug af hele 

spektret, sikre opgraderingen af faste 

netværk og bedre dækning med 

mobilnetværk, fremme udbredelsen af 5G 

og gigabitkonnektivitet og ved at gøre 

yderligere fremskridt med hensyn til 

harmonisering af EU's 

telekommunikationsregler for at skabe de 

rette lovgivningsmæssige rammer for 

forbedring af internetkonnektivitet i hele 

Unionen; understreger, at CEF 

Telekommunikation bør fortsætte med at 

støtte de digitale tjenesteinfrastrukturer og 

højhastighedsbredbåndsnet ved at gøre 

dem mere tilgængelige, herunder i 

fjerntliggende områder og landdistrikter, 

og ved at forbedre digitale færdigheder, 

sammenkobling og interoperabilitet; 

understreger behovet for at støtte den 

digitale omstilling af den europæiske 

økonomi og det europæiske samfund og for 

at investere i vigtige teknologier som f.eks. 

big data, kunstig intelligens, højtydende 

databehandling, infrastruktur og digitale 

85. opfordrer Kommissionen til at 

fremme investeringer i udvikling af 

teknologier af næste generation og fremme 

anvendelsen af dem; understreger 

betydningen af at sikre finansiering til 

opgraderingen af faste netværk og bedre 

dækning med mobilnetværk, fremme 

udbredelsen af 5G og gigabitkonnektivitet 

og gøre yderligere fremskridt med hensyn 

til harmonisering af EU's 

telekommunikationsregler for at skabe de 

rette lovgivningsmæssige rammer for 

forbedring af internetkonnektivitet i hele 

Unionen; understreger, at CEF 

Telekommunikation bør fortsætte med at 

støtte de digitale tjenesteinfrastrukturer og 

højhastighedsbredbåndsnet ved at gøre 

dem mere tilgængelige, herunder i 

fjerntliggende områder og landdistrikter, 

og ved at forbedre digitale færdigheder, 

sammenkobling og interoperabilitet; 

understreger behovet for at støtte den 

digitale omstilling af den europæiske 

økonomi og det europæiske samfund og for 

at investere i vigtige teknologier som f.eks. 

big data, kunstig intelligens, højtydende 

databehandling, infrastruktur og digitale 

færdigheder for at kunne styrke EU's 

konkurrenceevne og forbedre de 
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færdigheder for at kunne styrke EU's 

konkurrenceevne og forbedre de 

europæiske borgeres livskvalitet; 

europæiske borgeres livskvalitet; 

Or. en 
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Punkt 89 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  89a. understreger, at 

samhørighedspolitikken er Den 

Europæiske Unions vigtigste værktøj til at 

udtrykke EU's solidaritet, et af Unionens 

grundlæggende principper, ved at forfølge 

dets traktatbaserede mål om at fremme en 

harmonisk udvikling i hele Unionen med 

henblik på en styrkelse af den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed, i en ånd af solidaritet og 

med det formål at fremme vækst og 

mindske underudviklingen i de mindst 

begunstigede områder; 

Or. en 

 

 


