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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning
(2005/2167(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: ”i2010 –
Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” (KOM(2005)0229), 

samt det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens enheter om utvidgad
konsekvensbedömning (SEK(2005)0717),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 
10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet2,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: “eAccessibility”
(KOM(2005)0425),

– med beaktande av rapporten från ”Digital Divide Forum” om tillgången till 
bredbandsförbindelser och offentligt stöd till underförsörjda områden,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: ”En marknadsbaserad metod 
för spektrumhanteringen i Europeiska unionen” (KOM(2005)0400),

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: ”En 
framtidsorienterad radiospektrumpolitik för Europeiska unionen: andra årsrapporten”
(KOM(2005)0411),

– med beaktande av yttrandet från Gruppen för radiospektrumpolitik om andrahandshandel 
med nyttjanderätter till radiospektrum (RSPG04-54 Rev.),

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 
22–23 mars 2005 (7619/1/05 Rev.),

– med beaktande av Europeiska unionens strategi för hållbar utveckling, antagen vid 
Europeiska rådets möte i Göteborg den 15–16 juni 2001,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument: ”Integrering av miljöhänsyn i andra 
politikområden – en inventering av Cardiffprocessen” (KOM(2004)0394),

  
1 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.
2 EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.
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– med beaktande av slutsatserna från rådets (transporter, telekommunikationer och energi) 
2695 möte den 1–5 december 2005, om i2010-strategin (14636/05),

– med beaktande av de 22 nationella reformprogram som av medlemsstaterna utarbetats på 
anmodan av Europeiska rådets vårmöte i mars 2005 och redan översänts till 
kommissionen,

– med beaktande av sina resolutioner av den 1 december 2005 om marknader på området 
för elektronisk kommunikation 20041 och av den 23 juni 2005 om informationssamhället2,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för kultur och utbildning
och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A6-.../2005), och av följande skäl:

A. Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är en stark drivkraft för tillväxt och 
sysselsättning, i och med att den svarar för en fjärdedel av EU:s BNP-tillväxt och 
40 procent av unionens produktivitetsökning.

B. Vid den första översynen av de 22 nationella reformprogrammen framgick det utgående 
från en grov skattning att den utmaning som FoU och innovation innebär utpekats av 
22 medlemsstater, medan den utmaning som IKT innebär utpekats av 11 medlemsstater 
och den utmaning som effektivitet i offentlig förvaltning och offentliga tjänster innebär 
utpekats av 8 medlemsstater.

C. Tillsammans med kommissionen bär också medlemsstaterna och andra berörda parter 
ansvaret för att initiativet i2010 lyckas.

D. Det är en väsentlig förutsättning för en öppen, konkurrenskraftig och innovativ marknad 
för elektroniska kommunikationstjänster att den nuvarande ramen genomförs på rätt sätt 
och i rätt tid. Men de olika medlemsstaterna uppvisar stora olikheter i fråga om 
införlivandet och genomförandet av denna ram.

E. EU ligger efter inom IKT-forskningen. Investeringarna inom detta område uppgår till 
endast 80 EUR per capita inom EU, jämfört med 350 EUR i Japan och 400 EUR i 
Förenta staterna och för att hinna i fatt dessa länder måste EU därför investera mera i 
forskning och förbättra innovativiteten inom IKT.

F. För att man skall få fullt utbyte av de fördelar som forskningen och innovativiteten 
erbjuder måste enskilda personer, offentliga tjänster och företag, framför allt de små och 
medelstora företagen, gå in för IKT.

G. Antalet linjer för bredbandsförbindelse har närapå fördubblats under de gångna två åren. 
Ändå har avlägsna områden och landsbygdsområden det sämre ställt i detta hänseende, 
eftersom utvecklingen koncentrerats till tätbebyggda områden.

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0467.
2 Antagna texter, P6_TA(2005)0260.
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H. Nyttan med IKT måste föras ut till alla, alltså också till kategorier med olika utbildning, 
social ställning och ålder.

I. Den digitala konvergensen kan ge konsumenterna tillgång till en stor mångfald av bättre 
tjänster och rikt innehåll. Därför måste det skapas en gynnsam verksamhetsomgivning 
som stimulerar till att dessa tjänster används på ett konkurrensfrämjande sätt, och likaså 
en säker infrastruktur.

J. IKT kan få såväl en positiv inverkan på miljön som indirekta sociala och ekonomiska 
konsekvenser.

K. Radiospektrumet är en nyckelresurs med tanke på många viktiga tjänster i samhället. Om 
radiospektrumet används effektivt och konsekvent kan det därför hjälpa EU att nå 
Lissabonmålen, genom att tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen stimuleras.

L. För att det skall gå att uppnå Lissabonmålen förutsätts det av Europeiska unionen, 
medlemsstaterna och företagen klara, konkreta och enhetliga satsningar på IKT.

M. Det är ett absolut villkor att medlemsstaterna vinnlägger sig om tillräckligt flexibla regler 
som blir till stöd för de medborgerliga rättigheterna och erbjuder aktörerna en god grund 
för lansering av nya innovationer på marknaden.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid reformen av lagstiftningen om IKT 
ställa sig på en konkret, innovativ och framtidsinriktad linje. IKT måste ses som en 
betydligt större helhet än vad som framgår av meddelandet.

2. Europaparlamentet förutsätter att all gemenskapslagstiftning om IKT måste ha som grund 
att den är neutral med avseende på tekniken, för att vi skall få garantier för att nya 
uppfinningar och nya aktörer skall komma ut på marknaden så lätt som möjligt.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att satsa mer på att använda IKT inom den 
offentliga sektorns tjänster.

4. Europaparlamentet påtalar att de europeiska företagen satsar för litet på IKT jämfört med 
våra konkurrenter och påpekar att IKT är den mest betydande enskilda faktorn för ökad 
produktivitet och konkurrenskraft.

Mål 1: Ett gemensamt europeiskt informationsområde

5. Europaparlamentet påpekar att det med tanke på tillväxt och utveckling inom EU är 
viktigare än själva IKT att denna teknik får komma till användning på bred bas inom alla 
verksamheter och branscher, såväl inom den offentliga förvaltningen som inom 
näringslivet, liksom också inom invånarnas vardagsliv. Det som är av vikt är alltså att 
informationssamhället blir en del av vår vardag (ubiquitous society).

6. Europaparlamentet förutsätter att det tas hänsyn till den övergripande karaktären hos IKT, 
vilket ställer krav på samarbete och samordning inom unionens verksamhet och från 
medlemsstaternas sida samt på att aktörerna i branschen sporras att ta fram nya 
innovationer och dra nytta av dem.
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7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ställa upp som mål 
att lagstiftningen inom detta område skall bli flexibel och enkel och genomföras snabbt 
och samtidigt. Denna lagstiftning bör gynna investeringar i IKT i fråga om 
innehållsproduktion, utrustning, nätverk och tjänster på nätet samt främja konkurrensen, 
utnyttjandet av IKT och tjänster samt informationssäkerheten.

8. Europaparlamentet förutsätter att man inom lagstiftningen skall ta sikte på en snabbare 
utveckling av informationssamhället och en ökad mångfald samt på att nyttan med detta 
skall föras ut till hela samhället.

9. Europaparlamentet erinrar om att det är en förutsättning för att vi skall få ett effektivt 
informationssamhälle i vår vardag (ubiquitous society) att bredbands- och trådlösa 
förbindelser främjas, att driftskompatibiliteten poängteras och görs till föremål för 
investeringar, att upphovsrätten tryggas och att digitaliseringen av medierna främjas.

10. Europaparlamentet erinrar om att en övergång till ett informationssamhälle i vår vardag 
också blir till nytta för den hållbara utveckling som EU engagerat sig i. IKT bör minska 
den belastning som miljön utsätts för samt användningen av naturtillgångar och främja en
social utveckling.

11. Europaparlamentet påpekar att det krävs en medvetenhet om den växande roll som frågor 
med anknytning till immateriella förmögenhetsrättigheter kommit att spela såsom ett 
handelspolitiskt verktyg i samband med frågor kring handelns frihet. Parlamentet varnar 
för den ökande tendens som kommit till synes i Förenta staterna och går ut på att patent-
och upphovsrättslagstiftningen alltmer används som ett medel i den protektionistiska 
handelspolitikens tjänst.

12. Europaparlamentet påtalar att vissa av principerna i direktivet om ”television utan 
gränser” inte passar särskilt bra ihop med en värld av digitala kommunikationer och 
särskilt inte en värld av datornät och konstaterar att en översyn av direktivet inte kan vara 
huvudpunkten i den lagstiftning som avser att skapa ett informationssamhälle i vår 
europeiska vardag, eftersom direktivet täcker ett så snävt avgränsat område. Parlamentet 
förutsätter stöd till europaomfattande inspelningssystem som EuroNews i samband med 
översynen av direktivet.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt föreslå konkreta åtgärder för att 
stöda och underlätta skapandet och spridandet av ett europeiskt innehåll. Det måste 
garanteras att de nuvarande programmen får finnas kvar och erkännas att dessa program är 
oumbärliga för informationssamhällets utveckling.

14. Europaparlamentet varnar kommissionen för följderna om radiospektrumpolitiken 
överförs till att skötas endast av marknadskrafterna, i strid med tillsynsmyndigheternas, 
operatörernas och de övriga aktörernas önskemål. Det är skäl att genomföra eventuella 
förändringar med måtta och basera dem på en genomgripande analys av nuvarande 
problem och en vilja att avhjälpa dem. Parlamentet påminner om att de auktioner på 
frekvenser i samband med tredje generationen, vilka hållits i Förenta staterna och i många 
av EU:s medlemsstater, skapat en kris i branschen och gjort så att investeringar i tredje 
generationens mobiltelefonnät fördröjts och det gått långsammare att börja använda dessa.



PR\593476SV.doc 7/11 PE 367.630v01-00

SV

15. Europaparlamentet anser att det viktigaste i radiospektrumpolitiken är att sträva efter 
flexibla regler och harmonisering av frekvenserna på unionsnivå. Parlamentet påpekar att 
förvaltningen av radiospektrumet måste syfta till att nya innovationer och aktörer skall få 
så lätt som möjligt att komma in på marknaden.

16. Europaparlamentet erinrar om att en utveckling av nätsäkerheten är en ovillkorlig 
förutsättning för ökat förtroende för alla kommunikationstjänster, kommersiella tjänster 
och den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster. Parlamentet uppmanar till ökad 
nätsäkerhet med hjälp av tekniska medel och lagstiftning samt upplysning och verksamhet 
ägnad att tjäna som föredöme, till exempel genom att utarbeta en europaomfattande 
strategi för informationssäkerhet och införa en årlig europeisk informationssäkerhetsdag 
till förmån för ökat medvetande om informationssäkerhet bland medborgarna.

17. Europaparlamentet erinrar om att industri- och konkurrenspolitiken bör stöda unionens 
innovationsindustri. Parlamentet påpekar att detta förutsätter en flexibel och stimulerande 
bas av regler.

18. Europaparlamentet erinrar om att regleringen och andra åtgärder från myndighetshåll inte 
får leda till att vissa former av teknik gynnas på bekostnad av andra, utan regleringen 
måste vara neutral med avseende på tekniken.

Mål 2: Investeringarna i forskning och innovativiteten

19. Europaparlamentet framhåller att en konkurrenskraftig IKT-industri är en absolut 
förutsättning för ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande inom unionen, samt i allt 
högre grad också inom andra former av industri och tjänster.

20. Europaparlamentet förutsätter att kommissionen och medlemsstaterna skall vidta konkreta 
åtgärder för att dra nytta av de möjligheter IKT för med sig, med vilkas hjälp man kan 
hindra att arbetstillfällen utlokaliseras till låglöneländer.

21. Europaparlamentet påpekar att det ovillkorligen behövs åtgärder på unionsnivå för att få 
bort hindren för utvecklingen av nästa generation av nätverk (NGN).

22. Europaparlamentet påpekar att det faller sig naturligt för gemenskapen att tillämpa IKT 
till exempel på språk- och välståndsteknikens områden och att detta erbjuder synnerligen 
stora möjligheter till tillämpningar i världsomfattande skala. Parlamentet uppmanar 
unionen och medlemsstaterna att stöda forskningen inom dessa områden.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att söka efter konkreta 
sätt att främja en samgång i nätverk mellan alla betydande aktörer (storföretag och små 
och medelstora företag, offentlig förvaltning och forskningsinstitutioner) samt deras 
möjligheter att delta i genomförandet av projekt och dra nytta av dessa.

Mål 3: Ett gemensamt europeiskt informationssamhälle

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med hjälp av nationella reformprogram 
fastställa tyngdpunkterna för informationssamhället och årligen gå ut med information om 
hur det fortskrider med reformprogrammen.



PE 367.630v01-00 8/11 PR\593476SV.doc

SV

25. Europaparlamentet erinrar om att social- och hälsovården samt välfärden bildar ett viktigt 
inslag i utvecklingen av informationssamhället.

26. Europaparlamentet påpekar att de offentliga tjänsterna och den offentliga förvaltningen 
spelar en betydande roll för medborgarnas och näringslivets verksamhet. Parlamentet 
betonar vikten av att utveckla offentliga innehållstjänster, informationssäkerhet och 
möjligheter att på elektronisk väg uträtta ärenden hos myndigheterna.

27. Europaparlamentet erinrar om att verksamheten till förmån för ökat deltagande från
medborgarnas sida i samhällslivet också förutsätter investeringar i de färdigheter som 
européerna behöver för att kunna fungera i informationssamhället. Parlamentet förutsätter 
konkreta åtgärder till förmån för en utveckling av IKT-färdigheterna.

28. Europaparlamentet påpekar att man med tanke på den ökande genomsnittsåldern bland 
befolkningen i Europa bör investera i produktutveckling, framför allt i principen om 
Design for All, alltså i första hand i lämpliga lösningar vad gäller teknik, tjänster och 
miljö. Parlamentet förutsätter ett hänsynstagande framför allt till behoven hos särskilda 
kategorier såsom äldre och funktionshindrade.

29. Europaparlamentet förutsätter åtgärder från medlemsstaterna för att trygga 
tillgängligheten till offentliga tjänster på elektronisk väg, oavsett ort, tid och förmögenhet.

30. Europaparlamentet erinrar om att rätten att få viktig information tillkommer alla 
unionsmedborgare.

31. Europaparlamentet poängterar vilken betydelse skyddet av privatlivet och 
informationssäkerheten har i vardagslivet och erinrar om att lagstiftningen bör borga för 
att medborgarna och näringslivet har förtroende för det digitala innehållet och den digitala 
kommunikationen.

o

o      o

32. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen och medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Europeiska unionens lagstiftning är särskilt svår inom området informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), alltså det område som behandlas i strategidokumentet i2010. 
Den tekniska utvecklingen på marknaden går mycket snabbt, medan det däremot kan ta flera 
år att få en lagstiftning för hela unionen att träda i kraft.

Detta innebär att det i praktiken med all sannolikhet kommer att dröja ända fram till 2015 
innan alla de egentliga lagstiftningsinitiativ som finns omnämnda i kommissionens 
meddelande trätt i kraft – och många av dem har med knapp nöd hunnit träda i kraft fram till 
det året. Efter tio år kommer högst sannolikt informations- och kommunikationstekniken och 
samhället att se helt annorlunda ut än i våra dagar. Detta försätter lagstiftningen i en svår 
situation. Bäst kan vi förbereda oss inför denna utmaning genom att se till att vi har en 
flexibel regleringspolitik.

Vi har mycket få möjligheter att förutsäga hur det kommer att ha gått med teknikens 
utveckling 2015 – eller ens 2010 – och därför kan vi inte heller förutsäga hur situationen 
kommer att se ut på marknaden. Ändå är det ganska säkert att hela informations- och 
kommunikationsbranschen kommer att förändras högst genomgripande inom tio år. Det enda 
vi kan göra är att försöka gissa oss till hur trenderna kommer att gå och arbeta för att 
Europas industri skall kunna ha kvar sitt försprång i förhållande till konkurrenterna runtom i 
världen inom de områden där den uppnått ett sådant försprång, samt förbättra sin 
konkurrenskraft inom områden som löper parallellt med dem.

Det är uppenbart att vi är på väg bort från de traditionella telefonnäten och i riktning mot 
mobil kommunikation och internetbaserade kommunikationsnät. Med den här utvecklingen 
uppstår det nya företag i branschen och mera likvärdiga förutsättningar för konkurrensen 
mellan kommunikationsföretagen.

Redan före 2010 kommer vi sannolikt att få se åtminstone de första ansatserna till en 
allestädes närvarande, alltså en ubikvist teknik (vilket på engelska heter ”ubiquitous 
technology”). Det här bildar grunden för vardagens informationssamhälle (”ubiquitous 
society”). Det innebär att kommunikation i allt högre grad blir något som utspelar sig mellan 
maskiner och föremål och inte längre bara mellan människor (även om människan i sista hand 
ändå får veta om vilka resultat denna kommunikation har fört med sig).

Kommunikationen sker från terminal till terminal samt mellan olika apparater och rentav 
mellan olika föremål. Bilarna rapporterar om krockar till räddningsverket, konservburkar talar 
om vad det finns i dem och varnar för att användningstiden håller på att gå ut, mobiltelefoner 
slår automatiskt om till att fungera ljudlöst på biografer och vid sammanträden och när man 
avlägsnar sig från hemmet slår bärbara datorer, liksom nycklar och plånbok larm om man inte 
tagit dem med sig. Hemmen, produktionsanläggningarna, kontoren och förvaltningen blir 
intelligenta, så att alla apparater kommunicerar med varandra och vid behov går ut med 
information om problem vart som helst i världen.

Mot bakgrund av alla dessa visioner hade man kunnat vänta sig ett bra mycket mera ambitiöst 
och framtidsinriktat tillvägagångssätt från kommissionens sida än vad man finner i 
meddelandet om i2010. Man kunde med fog säga att detta meddelande inte är något annat än 
en blick i backspegeln och en översikt över marknaden för kommunikationer, sådan den är 
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just i dag.

Inom lagstiftningen har man orsak att inte längre koncentrera sig enbart på att öppna 
marknaden för konkurrens – det klarar unionen redan av med sin nuvarande lagstiftning –
utan lagstiftningen borde fästa minst lika stort avseende vid att uppmuntra till investeringar i 
nya innovationer och tjänster. De normer som utfärdas får inte bli till hinder för nya tjänster 
och innovationer och stöda teknik som håller på att bli föråldrad med hjälp av en stelbent 
lagstiftning av ett slag som inriktar sig på allmänna tjänster och snabbt förlorar sin aktualitet. 
Den nya lagstiftningen bör vara uttalat neutral med avseende på tekniken.

Vad som är särskilt viktigt inom lagstiftningen är att man tar hänsyn till konsumentens och 
användarens grundläggande rättigheter i det nya ubikvistsamhället. Skyddet för privatlivet, 
samt informationssäkerheten och konsumentens rättigheter, liksom också att man avvisar 
olagligt och skadligt innehåll, är alla väsentliga för att det skall skapas förtroende för det nya 
informationssamhället, där kommunikationstekniken genomtränger varje stund av 
vardagslivet utan att människorna ens nödvändigtvis vet om det.

Inom strategin för i2010 bör det fästas stor vikt vid att lagstiftningen och reglerna riktas in på 
rätt och ändamålsenligt sätt, eftersom de bör säkerställa att företagen får en trygg omgivning 
att arbeta i.

Inom all verksamhet som hänger samman med informations- och kommunikationsteknik bör 
man också se till att det tas hänsyn till jämlikhet i socialt hänseende, användarnärhet, säkerhet 
och konsumenternas förtroende. Det är endast om konsumenterna har förtroende för den nya 
tekniken och upplever den som lättanvänd och tillräckligt billigt prissatt som informations-
och kommunikationsbranschen verkligt effektivt kan fylla den tillväxtpådrivande funktion 
som den har till följd av sin natur. Som exempel kan nämnas att de europaomfattande åtgärder 
till förmån för en utveckling av informationssäkerheten vilka nu är aktuella av denna orsak i 
högsta grad förtjänar stöd.

Endast ett genombrott för IKT inom den traditionella produktionen och industrin kan rädda 
konkurrenskraften för produktionen inom Europas industri. Med hjälp av IKT kan vi få mera 
effektivitet i både produktionen och konsumtionen och till viss del rentav ersätta fysiska 
produkter med digitala tjänster.

Den förändring som pågår inom industrin kan beskrivas på tre sätt som alla hänger samman 
med omläggningarna inom produktionen:

– Dematerialisering: produktionen blir ekologiskt sett effektivare (det går effektivare att 
tillverka bilar, så att det går åt mindre av naturtillgångarna vid processen).

– Immaterialisering: konsumtionen blir ekologiskt sett effektivare (bilarna används 
effektivare, körsträckorna optimeras, med den påföljd att det går åt mindre av 
naturtillgångarna).

– Amaterialisering: fysiska produkter ersätts med digitala tjänster: färre affärsresor tack 
vare virtuellt samarbete och videokonferenser.
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En ökad effektivitet tack vare ökad användning av IKT, på det sätt som angivits ovan, visar 
att det skulle bli till fördel inte bara för konkurrenskraften och sysselsättningen i Europa om 
målen för i2010 uppnåddes, utan att detta också vore till nytta för den hållbara utvecklingen 
och på så sätt kunde motiveras också med hänvisning till det beslut som fattats vid 
Europeiska rådets möte den 15–16 juni 2001 och där det förutsätts att all lagstiftning inom 
unionen skall vara till stöd för miljövård och hållbar utveckling.

Reformen av kommunikationslagstiftningen borde få träda i kraft så fort som möjligt och 
samtidigt i alla medlemsstater. Då man erinrar sig att inte ens det nuvarande lagpaketet 
genomförts i alla medlemsstater inser man att den snabba förändringen av marknaden 
kommer att skapa ett ännu större tryck på en reform av lagpaketet. Alltså borde man redan i 
beredningsskedet fundera på hur man kunde få garantier för ett snabbt och vederbörligt 
genomförande i hela gemenskapen.

Den första pelaren i kommissionens meddelande, alltså ett gemensamt europeiskt 
informationsområde, kan anses ha som sin grundläggande förutsättning att alla människor 
erbjuds tillräckligt snabba kommunikationsförbindelser, var som helst och till överkomligt 
pris. I praktiken innebär detta att det behövs trådlösa nätverk på åtminstone bredbandsnivå.

Efterfrågan på radiofrekvenser kommer att stiga. Kommissionen tror att förvaltningen av 
radiofrekvenserna blir effektivast om den helt och hållet sköts av marknadens mekanismer. 
Föredraganden ställer sig starkt reserverad till denna tankegång. Kommissionen har vid 
beredningen av detta ärende helt förbigått vilka åsikter kommissionens egen arbetsgrupp för 
radiospektrumpolitik (RPSG, Radio Spectrum Policy Group) framför i fråga om 
kommersialisering och andrahandshandel med frekvenser.

Oavsett den politiska eller filosofiska diskussionen om vem som äger radiofrekvenserna kan 
en politik som utformats i enlighet med kommissionens meddelande om 
radiospektrumpolitiken leda till att frekvenserna koncentreras i händerna på bara några få 
aktörer, och dessutom till spekulation på marknaden. Det finns inte heller några garantier för 
att inte frekvenserna skulle falla i händerna på ägare utanför EU.

En sådan utveckling skulle inte längre styra konkurrensen mellan kommunikationsföretagen 
utgående från synpunkter med anknytning till den service slutanvändarna får. Den kunde 
rentav bli ett hinder för att nya aktörer och innovationer kom in på marknaden.

Liksom all annan reglering måste också förvaltningen av radiospektrum vara flexibel. Den 
måste utgå ifrån dagens problem och söka efter lösningar på dem.

Det går inte att skapa ett vardagens informationssamhälle om inte alla medborgare är med om 
det. Det enda kriteriet för om unionens lagstiftning är bra är hur pass bra garantier den ger för 
att var och en skall kunna få tillgång till bredbandsförbindelser på nätet, oavsett ort, ålder och 
egen förmögenhet.

Om bara en enda etnisk, politisk eller social grupp lämnas utanför mot sin vilja kan detta inte 
leda till annat än osäkerhet i samhället. När den europeiska sociala modellen inriktar sig på ett 
vardagens informationssamhälle kan ingen få lämnas utanför.


