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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 

(EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af 

internetkonnektivitet i lokalsamfund 

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

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0589), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0378/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 00.001, 

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 00.002, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 

fra Budgetudvalget, Transport- og Turismeudvalget og Regionaludviklingsudvalget 

(A8-0000/2017), (A8-0000/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

                                                 
1 EUT C […] af […], s. […]. 
2 EUT C […] af […], s. […]. 
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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 og erhvervsliv på det digitale 

indre marked beskriver et antal mulige 

foranstaltninger, der kan forbedre 

konnektiviteten i Den Europæiske Union. 

__________________ __________________ 

14Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Den 

Europæiske Centralbank, 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). 

 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Kommissionen minder 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 EU, og bekræfter 

målsætningen om, at i) alle europæere i 
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2020 skal have adgang til meget hurtigere 

internethastigheder på over 30 Mbps, og 

at ii) mindst 50 % af de europæiske 

husstande skal have internetforbindelser 

på over 100 Mbps.  

Or. pt 

 

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 og til 

udrulning af kommende generationer heraf 

ved at facilitere bedre dækning, i takt med 

at behovet udvikler sig. Disse 

adgangspunkter kan integreres i et 

netværk med et fælles 

autentifikationssystem, der er gyldigt på 

hele EU's område. Systemet skal 

garantere netneutralitet, og oplysningerne 

må derfor ikke benyttes til reklame eller 

anden kommerciel anvendelse. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 
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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 

målrettet støtte. En sådan støtte er indtil 

videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 

1316/201315 og (EU) nr. 283/201416. 

(3) Som følge af Kommissionens 

meddelelse af 14. september 2016 og for at 

fremme digital inklusion bør Unionen 

støtte 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, gennem 

målrettet støtte. En sådan støtte er indtil 

videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 

1316/201315 eller (EU) nr. 283/201416. 

__________________ __________________ 

15Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1316/20136 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. 1316/20136 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). 

16Europa-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). 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Støtte af denne art kan tilskynde 

enheder med offentlige opgaver såsom 

(4) Støtte af denne art kan tilskynde 

enheder med offentlige opgaver såsom 
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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. 

offentlige myndigheder 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 

lokalsamfund kan opleve fordelene ved 

højhastighedsbredbånd på centrale steder i 

det offentlige liv. Sådanne enheder kan 

omfatte kommuner og andre lokale 

offentlige myndigheder og kulturelle 

områder, navnlig biblioteker og museer 

samt skoler, hospitaler og sundhedscentre. 

(For at sikre konsekvens i den af Parlamentet foreslåede tekst på alle sprog, skal termen 

"gratuita e livre de restrições" ("gratis og ubegrænset") på engelsk svare til udtrykket "free of 

charge and free from restrictions'".) 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Lokal trådløs konnektivitet kan kun 

betragtes som gratis, hvis den stilles til 

rådighed, uden at der opkræves et vederlag 

herfor, hvad enten det er direkte betalinger 

eller andre former for vederlag, herunder, 

men ikke begrænset til, ret til at reklamere 

og til at efterspørge personlige oplysninger. 

(5) Lokal trådløs konnektivitet kan kun 

betragtes som gratis og ubegrænset, hvis 

den stilles til rådighed, uden at der 

opkræves et vederlag herfor, hvad enten 

det er direkte betalinger eller andre former 

for vederlag, herunder, men ikke begrænset 

til, ret til at reklamere og til at efterspørge 

personlige oplysninger, uden 

begrænsninger i anvendelsesvilkårene 

såsom tidsbegrænset forbindelse eller 

forbindelse med begrænset hastighed eller 

omfang. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Dækningen med 

næstegenerationsnetadgang i 

landdistrikterne er stadig betydelig lavere 

end i byerne, idet kun 28% af 

husstandene i landdistrikterne er dækket 

af fastnetteknologi. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  8 

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. Derfor bør indsatsen 

gennemføres ved hjælp af den mest 

relevante form for finansiel støtte, navnlig 

tilskud, for eksempel i form af kuponer, 

der er tilgængelig i henhold til 

finansforordningen, nu eller i fremtiden. 

Indsatsen bør ikke baseres på finansielle 

instrumenter. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  9 

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 er det 

nødvendigt at tage skridt til at sikre 



 

PR\1107703DA.docx 11/17 PE592.352v01-00 

 DA 

forenkling af de administrative 

procedurer, således at der hurtigt kan 

træffes en afgørelse. Forordning (EU) Nr. 

1316/2013 (CEF-forordningen) skal 

ændres for at give medlemsstaterne 

mulighed for at støtte de kategorier af 

forslag, der opfylder kravene i afsnit 4, 

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. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Det disponible budget bør tildeles 

på en geografiske afbalanceret måde, 

således at projekter i alle medlemsstater 

kan dækkes. Dette princip, der har til 

formål at sikre den geografiske balance, 

bør indføjes i de relevante 

arbejdsprogrammer, der vedtages i 

overensstemmelse med CEF-

forordningen, bør angives i 

indkaldelserne af forslag og om fornødent 

give mulighed for at styrke deltagelsen af 

ansøgere i de medlemsstater, hvor 

deltagelsen har været relativt lav. 

Kriterierne for udvælgelse af ansøgninger 

bør ikke føre til en situation, hvor allerede 

digitaliserede områder favoriseres på 

bekostning af områder, der har større 

behov for konnektivitet. 

Or. pt 
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Ændringsforslag  11 

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, således at princippet 

om generel adgang for alle borgere til 

informationssamfundet fremmes. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  12 

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 

gennem tilskud eller andre former for 

finansiel bistand end finansielle 

instrumenter." 

c) aktioner inden for 

tilrådighedsstillelse af gratis og 

ubegrænset lokal trådløs konnektivitet i 

lokalsamfund finansieres gennem tilskud 

eller andre former for finansiel bistand end 

finansielle instrumenter." 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal der 

foretages ændringer alle relevante steder). 

Or. pt 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

Forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – afsnit 4 – underafsnit 3 – punkt 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 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 samt til at 

sikre finansiering af driftsomkostningerne  

Or. pt 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

Forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – afsnit 4 – underafsnit 3 – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) bygger på højhastighedsbredbånd, 

der gør det muligt at levere en 

internetoplevelse af høj kvalitet til 

brugerne, der 

2) (Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

Forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – afsnit 4 – punkt 3 – nr. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) garanterer, at erhvervelsen af 

udstyr og oprettelsen af tjenester sker i 

overensstemmelse med Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU1a.  

 _________________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

Forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – afsnit 4 – underafsnit 3 – punkt 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b) respekterer princippet om 

netneutralitet, effektiv anvendelse af 

offentlig finansiering og kapacitet til at 

tilpasse projekterne til de bedste 

teknologiske tilbud. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

Forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – afsnit 4 – underafsnit 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 
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arbejdsprogrammer, der bidrager til den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed i EU og til fremme af digital 

inklusion. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

Forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – afsnit 4 – underafsnit 5a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne kan anvende egne 

midler eller midler fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde til at 

udvikle supplerende tjenester og tilbud, 

der styrker projekternes bæredygtighed. 

Or. pt 
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BEGRUNDELSE 

WiFi4EU-initiativet er et forslag, som bidrager til at konsolidere udviklingen af et mere 

inklusivt europæisk digitalt samfund: 

 

Formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker gav i sin tale om Unionens tilstand den 

14. september 2016 udtryk for, at inden for rammerne af "nye retsregler, der tiltrækker og 

fremmer investeringer i netforbindelser […] bør netforbindelser bør komme alle til gode". 

 

Ifølge et tilsagn fra Jean-Claude Juncker "drager alle drager nytte af netforbindelser, hvilket 

betyder, at det ikke bør have nogen betydning, hvor man bor, eller hvor meget man tjener". 

Derfor foreslog han, "at alle europæiske landsbyer og byer udstyres med gratis trådløs 

internetforbindelse omkring de vigtigste centre for det offentlige liv inden 2020".  

 

I denne sammenhæng frembyder WIFI4EU en chance for inden for rammerne af 

telekommunikationspakken at bekræfte princippet om adgang for alle europæiske borgere til 

informationssamfundets fordele ved at gennemføre en pilotordning med en afbalanceret 

geografisk dimension og fordeling, der kan fungere som referencepunkt for en dynamisk 

udvikling af inklusive platforme, der giver gratis adgang til trådløse net, og som er holdbar i 

forhold til den tekniske udvikling. 

 

Det giver desuden mulighed for at udvikle og anvende et særligt koncept for europæisk digital 

identitet, ved at inkorporere de værdier, der har tjent som inspiration for det europæiske 

projekt, i pilotordningen, med fokus på løsninger for borgerne og de muligheder, der skabes 

for virksomheder og indholdsproducenter. 

 

Hensigten med den universelle adgang er at styrke de lokale digitale økosystemer, styrke Den 

Europæiske Unions tilknytning til sine borgere og skabe flere og bedre muligheder for 

udvikling af næstegenerationsnet.  

  

 

Med dette formål for øje er det af afgørende betydning at sikre, at fokuseringen på 

netværksadgang suppleres med gratis adgang for alle til  

tjenester i offentlighedens interesse og indhold af almen interesse og fremme et forenklet 

ansøgnings- og implementeringssystem, som sikrer gennemsigtighed og kontrol med 

projekternes kvalitet og opfyldelse af kravene til dem. 

 

De ændringer, der foreslås i denne betænkning, har til formål at sikre et bedre svar på 

følgende principper, som initiativet bygger på: 

 

1. Gratis adgang for alle 

 

De adgangsnet, der fremmes på EU's område, bør levere en internetoplevelse baseret på 

højhastighedsbredbåndstjenester, der bidrager til at udvikle det europæiske gigabitsamfund. 

Denne adgang bør være for alle, være gratis og uden begrænsninger. 

 

Gratis adgang betyder, at der ikke findes nogen form for direkte betaling, via reklamer eller 

kommerciel anvendelse af brugernes data. 
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2. Autentifikation og adgangssystem 

 

Adgangspunkterne bør udvikle et netværk med et autentifikationssystem, der er gyldigt på 

hele EU's område. Adgangen bør overholde princippet om kun én autentifikation (“one login 

only”). For at kunne drage fordel af denne model skal der udvikles en referenctemplate, der 

sikrer interoperabilitet, kollektiv effektivitet og en fælles linjeidentifikation, og som det er 

muligt at tilpasse til de enkelte lokale projekters særlige forhold. 

 

3. Støtteberettigelse 

 

Offentlige organer, hvis virksomhed er i overensstemmelse med projektets formål, kan 

indgive ansøgninger. I betragtning af det begrænsede omfang af finansielle midler til hver 

enkelt projekt og det høje antal potentielle ansøgninger bør der være sikkerhed for en 

administrativt system, der kan træffe hurtige og effektive afgørelser. Der bør i denne 

forbindelse overvejes en model med tildeling af kuponer. 

 

4. Geografisk balance 

 

Princippet om geografiske balance mellem de forskellige medlemsstater bør overholdes i 

forbindelse med adgangen til midlerne under initiativet. Den geografiske balance inden for 

den enkelte medlemsstat bør sikres ved hjælp af kriterier, der fastsættes i det respektive 

arbejdsprogram. 

  

5. Bekæmpelse af eksklusion og fremme af territorial samhørighed 

 

I godkendelseskriterierne bør der tages hensyn til prioriteringen af digital inklusion og 

territorial samhørighed. 

 

6. Bæredygtighed 

 

For at sikre projekternes bæredygtighed kan medlemsstaterne anvende egne midler eller 

midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde til at udvikle supplerende tjenester og 

tilbud. 

 

7. Ingen overlapning  

 

Et projekt bør kun kunne komme i betragtning, hvis der ikke på samme område findes et 

offentligt eller privat tilbud af lignende art. 

 

8. Overvågning 

 

Kommissionen bør sørge for et system til overvågning af initiativet, herunder offentliggørelse 

af gennemførelsesrapporter. 

 

 

 


