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SAMFERDSELSNYTT 

fra EU-delegasjonen 

  Nr. 2    |    2016  

 Brussel, 12. april 2016 
 

 

Den 14. og 15. april arrangeres det et felles uformelt ministermøte for 
transportministre og klima- og miljøministre i Amsterdam. Det nederlandske 
formannskapet har satt fokus på smart og grønn transport. Innovasjon og 
teknologisk utvikling skal bidra til grønn vekst samtidig som det skal bidra til 
bedre luftkvalitet og redusere klimaendringer.  

Avtalen man nådde på COP21 i Paris i fjor, den ventede meddelelsen fra 
Kommisjonen om dekarbonisering av transportsektoren samt den nye 
innsatsfordelingsbeslutningen for ikke-kvotepliktig sektor som det nå arbeides 
med, danner bakteppet for diskusjonene i Amsterdam.  

Transportsektoren står for ca. 25 prosent av CO2-utslippene i EU. Målet for 
sektoren er at disse utslippene skal reduseres med 60 prosent innen 2050. 
Størstedelen av utslippskuttene må gjøres innenfor veitransport. Dette krever 
stor innsats. Samtidig vil investeringer i alternative drivstoffer og infrastruktur 
samt utvikling av grønnere biler, kunne skape nye arbeidsplasser og vekst i 
Europa.  

På møtet skal ministerne dele sine synspunkter på hvordan man kan starte et 
nytt grønt kapittel for veitransporten. Det nederlandske formannskapet har bedt 
ministerne særlig fokusere på følgende spørsmål: 

- Hvilket politiske rammeverk og hvilke finansielle og andre instrumenter er 
nødvendig på EU- og medlemsstatsnivå for økt og raskere overgangen til lav-
/nullutslipps drivstoff og kjøretøy for veitransport? 

- Hvilke tiltak har ministrene tenkt å gjennomføre på medlemsstatsnivå for å 
støtte grønnere drivstoff og kjøretøy? 

Ministerne skal også dele gode erfaringer på området – hva er driverne for grønn 
transport, hvilke tiltak virker og hvilke virker ikke?  

Den uformelle ministermøtet markerer også lanseringen av «Cycling Festival 
Europe», et initiativ fra det nederlandske formannskapet som vil pågå til slutten 
av juni. Nederlandske ambassader rundt om i Europa vil organisere en rekke 
sykkelrelaterte aktiviteter, inspirert av engasjementet transportministrene viste 
på det uformelle ministermøtet under det luxembourgske formannskapet for å 
fremme sykling som en klimavennlig og effektiv transportform. 
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Generell transport 

Transportsektoren frykter Schengen-nedtrapping 

Europeisk transportnæring har allerede fått merke konsekvensene av den pågående 
migrasjonskrisen. Strengere kontrolltiltak ved passering av en rekke grenser rundt om i Europa, har 
medført store ekstrakostnader og driftsomlegginger for flere aktører. Temaet var i fokus under en 
høring i Europaparlamentet 3. mars, organisert av ALDE-gruppen. Blant de inviterte var 
transportkommisær Violeta Bulc og representanter fra de ulike transportsektorene, unntatt luftfart 
(se imidlertid sak under luftfartseksjonen nedenfor). 

Den internasjonale veitransportunionen (IRU) kunne meddele at enkelte transportører har måttet 
iverksette en rekke preventive tiltak, som store innvesteringer i sikkerhet, sporing av kjøretøyer, 
opplæring av ansatte og driftsendringer. Eksempler på det siste har vært å måtte la være å stoppe 
på visse strekninger, og ellers unngå enkelte områder. Kostnader som vil måtte påregnes om 
Schengen avvikles, relaterer seg blant annet til forsinkelser, omkjøringer, drivstoff, bemanning, 
ekstra kjøretøyer, misligholdsbeføyelser ved kontraktsbrudd, skade på gods, sikkerhetstiltak og 
bøter. 

Fra Interesseorganisasjonen for europeiske jernbaneselskaper (CER) sin side ble det fremhevet at 
grensekontroller har store konsekvenser for jernbanens drift. Her ble tallene fra Øresundsbroen 
trukket fram, hvor oppstartskostnadene for ID-sjekk kom på 300 000 euro, med 200 000 euro i 
påfølgende månedlige utgifter. Dessuten har man i flere tilfeller sett at grensekontroller bare har 
ført til at migrantstrømmen har flyttet seg fra jernbane over til andre transportformer, som buss og 
privatbiler. 

Den europeiske rederiforeningen (ECSA) sa at kommersiell shipping merket krisen for alvor da 
italienske myndigheter i oktober 2014 avsluttet Mare Nostrum, ettersom en større del av 
redningsaktivitetene fra dette tidspunktet har blitt utført av kommersielle fartøyer. I 2014 sto disse 
bak rundt 25 prosent av samtlige redninger i Middelhavet, mens tallet sank til 11 prosent i 2015, 
takket være økte ressurser til Frontex og Triton. Selv om man har en plikt til å hjelpe mennesker i 
nød til havs, er regelverket ikke utformet med tanke på dagens situasjon, ifølge ECSA. 

Kommisær Bulc omtalte Schengen som en av EUs største bragder, spesielt for transportsektoren. 
Europakommisjonen vil derfor gå inn for å bevare systemet og sørge for at det kan fungere som 
tiltenkt. For å lykkes med dette, er imidlertid Kommisjonen avhengig av å ha med seg 
medlemsstatene.  

Når det gjelder kostnadene ved et ikke-fungerende Schengen-samarbeid, la hun fram følgende 
tall: 

 Det vil koste fellesskapet 5-18 milliarder euro årlig i direkte kostnader om samarbeidet 
skulle bryte sammen. 

 For transport vil kostnadene bli på mellom 1,7-7,5 milliarder euro. Med forsinkelser på én 
time, forventer man at det beløper seg til rundt 3,4 milliarder. 

 1,7 millioner grensearbeidere vil bli berørt, noe som vil koste 1,3-5,2 milliarder euro i 
tidstap og forsinkelser. 

 Risiko for 13 millioner færre turister, med et tap på 1,2 milliarder for turistnæringen. 

Bulc måtte tilkjennegi at Kommisjonen har begrensede muligheter til å iverksette tiltak, og at man 
derfor fokuserer på rapportering og å legge press på landene. 
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Kommisjonen la 4. mars fram et veikart for hvordan man kan få Schengen på fote igjen. Ytterligere 
interessante kostnadsberegninger framgår av dette. 

Video fra høringen i Europaparlamentet finnes HER. 

 

Europakommisjonen i analysemodus angående delingsøkonomi 

Til tross for et stadig ønske om regulatoriske grep fra flere hold, forhaster Europakommisjonen seg 
ikke når det gjelder regulering av delingsøkonomien. Arbeidet med å stake ut EUs kurs er imidlertid 
i full gang, om man skal tro Kommisjonen selv. Utsagnene går ut på at man i første omgang kan 
vente seg to ulike dokumenter – en studie og en meddelelse – om temaet. 

– Vi er nå i analyse- og anbefalingsmodus. Vi må sørge for at vi har det rette rammeverket som nye 
tjenester kan bidra innenfor. Vi trenger klare og transparente regler, sier transportkommisær 
Violeta Bulc i et intervju i Politico. 

Den pågående studien, som utarbeides av det italienske advokatfirmaet Grimaldi Studio Legale, vil 
ta for seg forholdet mellom tradisjonelle taxitjenester og nye applikasjonsbaserte 
transporttjenester. Blant annet vil man se på hvordan sistnevnte tjenester for øyeblikket er regulert 
i EUs medlemsland. 

Meddelelsen («communication») fra Kommisjonen vil se på problemstillinger knyttet til 
delingsøkonomi på et mer generelt grunnlag, men også omtale de ulike sektorene for seg. Et sentralt 
punkt vil være å se på eksisterende EU-regelverk, og gi retningslinjer om hvordan dette kan 
anvendes på de nye forretningsmodellene. Kommisjonen vil trolig trekke fram eksempler på ulike 
tjenester og gi veiledning og vise til «best practice» fra medlemsstatene. I dette ligger det at det er 
lite sannsynlig at forslag til ny lovgivning kommer til å fremmes med det første. 

Ser man uttalelsene fra toneangivende personer under ett, er inntrykket at Kommisjonen er positiv 
til delingsøkonomi og de nye forretningsmodellene som er i ferd med å etablere seg. Om Uber har 
kommisær Bulc har sagt konkret: «We won’t kill it». Det er spesielt de nye selskapenes evne til 
innovasjon som er viktig å ivareta. Kommisjonen er likevel klar på at EU-regelverket må respekteres. 

Mens studien kan forventes publisert i løpet av sommeren, vil meddelelsen trolig komme i 
september i år. 

 

Veitransport 

Europakommisjonen presenterer årlig veisikkerhetsstatistikk 

Den 31. mars i år la Kommisjonen fram tall som viser hvordan sikkerhetsnivået på EUs veier var i 
2015. Hovedbildet er at europeiske veier fortsatt er de tryggeste på verdensbasis, men at arbeidet 
med å redusere antallet drepte i trafikken ikke har samme fremgang som for noen år tilbake. 

Statistikken viser at EU mellom 2001 og 2010 lyktes med å redusere antallet dødsulykker med 43 
prosent. Siden 2010 har reduksjonen vært på ytterligere 17 prosent. Dette innebærer 51,5 drepte 
per million innbyggere. For USA er tallet 106, mens det globalt ligger på 174. Dette gjør at Europa 
kan vise til en svært positiv utvikling for de siste 15 årene. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_en.htm
https://alde.livecasts.eu/impact-of-the-refugee-crisis-on-the-transport-sector
http://www.politico.eu/pro/whats-driving-violeta-bulc-uber-sharing-economy/
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De siste årene har imidlertid utviklingen bremset opp. Det var ingen nedgang i dødsulykker mellom 
2013 og 2014 – og denne trenden fortsatte i 2015. Dette gjør at EU neppe klarer å nå sitt mål om å 
halvere antallet drepte innen 2020, i forhold til 2010 (se grafikk under). 

 

Transportkommisær Violeta Bulc ser med bekymring på de siste års utvikling: – Hver dødsulykke 
eller alvorlig skade er én for mye. Vi har oppnådd imponerende resultater i å redusere dødsfall på 
veiene i løpet av de siste tiårene, men dagens stagnasjon er alarmerende. Om Europa skal nå sitt 
mål om å halvere antallet dødsfall på veiene innen 2020, må mye mer gjøres. Jeg inviterer 
medlemsstatene til å trappe opp innsatsen når det kommer til håndheving og informasjonsarbeid. 
Dette kan ha en pris, men det er ingenting i forhold til de hundre milliarder euro som dødsfall og 
skader krever i sosiale kostnader. 

Årsaker som trekkes fram når stagnasjonen skal forklares er høyere grad av interaksjon mellom 
myke trafikanter og motoriserte brukere av veien, høyere antall eldre i trafikken, økt trafikk som 
følge av milde vintre, mindre ressurser til vedlikehold av infrastruktur og kjøretøyer etter den 
økonomiske krisen, samt endret adferdsmønster blant trafikanter, grunnet blant annet 
distraksjoner i forbindelse med mobiltelefonbruk. 

Kommisjonen understreker at det er medlemsstatene som er hovedaktørene i arbeidet med 
trafikksikkerhet. Imidlertid vil Kommisjonen bidra når EU-handling vil gi en merverdi, slik som ved 
håndheving av grenseoverskridende trafikkforseelser eller ved fastsettelsen av tekniske 
sikkerhetsstandarder for infrastruktur og kjøretøyer. Kommisjonen ønsker også å spille en aktiv rolle 
i utvekslingen av informasjon og erfaringer mellom landene. 

Les mer på Kommisjonens hjemmesider. Et informativt faktaark om saken, med mer detaljert 
gjennomgang av statistikken og presentasjon av sikkerhetsrelaterte initiativ på EU-nivå, er 
tilgjengelig HER. 

 

Parlamentarikere ønsker mål for reduksjon av alvorlige trafikkskader 

http://ec.europa.eu/transport/media/news/2016-03-31-road-safety_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_en.htm
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Man har både i EU og FN satt seg som mål å halvere antallet drepte i trafikken innen 2020, 
sammenlignet med 2010. Men i motsetning til hva man har blitt enige om på FN-nivå, har EU enda 
ikke klart å sette et konkret mål for reduksjon av alvorlig skadde i trafikken. Dette til tross for 
lovnader fra Juncker-kommisjonen tidlig i 2015 om at et slikt mål var på trappene. En gruppe med 
europaparlamentarikere går nå inn for å få fortgang i arbeidet. 

14 parlamentarikere fra ulike komiteer og politiske grupper har utarbeidet en såkalt «skriftlig 
erklæring», som riktignok ikke binder Europaparlamentet, men som sender ut et viktig politisk 
signal. I etterkant har flere meldt seg på, slik at rundt 100 parlamentarikere nå stiller seg bak. De 
øvrige kan inntil 18. april gjøre det samme. 

Kommisjonen oppfordres i erklæringen til å følge opp sine egne anbefalinger, som allerede i 2013 
slo fast at et strategisk og realistisk reduksjonsmål kan komplementere EUs nåværende 
trafikksikkerhetsstrategi. Det vises også til at antallet alvorlige trafikkskader har økt, og at skadenes 
omfang årlig koster to prosent av EUs bruttonasjonalprodukt, i tillegg til de menneskelige lidelsene. 

Et mål for reduksjon av alvorlige trafikkskader har også vært en fanesak for europeiske 
trafikksikkerhetsorganisasjoner, inkludert European Transport Safety Council (ETSC) og European 
Federation of Road Traffic Victims (FEVR), som har iverksatt kampanjen «Let’s Go». 

– Vårt budskap til president Juncker i dag er at et europeisk trafikksikkerhetsmål er et enkelt, billig, 
ikke-kontroversielt og nødvendig steg – det er ingen grunn til å utsette europeisk handling 
ytterligere, uttalte daglig leder i ETSC, Antonia Avenoso, etter et møte med kommisjonspresidenten.  

 

Jernbane 

ESA godkjenner statsstøtte til modernisering av signalsystem i Norge 

(Teksten under er tatt fra sakens pressemelding) 

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i dag (16. mars, red.anm.) en støtteordning som gjør at 
eiere av togmateriell i Norge kan investere i utstyr tilpasset det felleseuropeiske systemet for 
signalisering, togkontroll og trafikkstyring. 

European Rail Traffic Management System (ERTMS) gjør det enklere å drive jernbanetrafikk over 
landegrensene. Sammenlignet med systemet for automatisk togkontroll som brukes i Norge i dag, 
gir ERTMS lavere vedlikeholdskostnader og færre driftsavbrudd. 

Norske myndigheter har bestemt at alt togmateriell på det norske jernbanenettet skal utstyres med 
ERTMS. Siden dette er en kostbar investering har myndighetene kommet frem til at offentlig støtte 
er nødvendig for å sikre at eierne av togmateriell fortsetter driften. Støtten er begrenset til 
maksimum 50 prosent av støtteberettigede kostnader. 

Støtten vil gis i form av direkte bevilgninger. Budsjettet for ordningen er 1,33 milliarder kroner. 

ESA har konkludert med at ordningen er i tråd med reglene for offentlig støtte i EØS-avtalen og ESAs 
retningslinjer for statsstøtte til jernbaneforetak. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P8-DCL-2016-0004&format=PDF&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P8-DCL-2016-0004&format=PDF&language=EN
http://etsc.eu/campaign-lets-go-for-a-european-target-to-reduce-serious-road-injuries/
http://etsc.eu/road-safety-campaigners-meet-juncker-to-ask-for-eu-serious-injury-reduction-target/
http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-aid/nr/2666
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Luftfart 

Flyplassene med klart ønske om videre Schengen-samarbeid 

Selv om luftfart ikke var representert på høringen i Europaparlamentet omtalt over, har man også i 
denne sektoren begynt å uro seg for Schengens usikre fremtid. Det internasjonal lufthavnsrådet for 
Europa (ACI Europe, som er en interesseorganisasjon for flyplasseiere) la 1. mars ut en 
pressemelding med et klart og tydelig ønske om å bevare samarbeidet. 

ACI Europe skriver i pressemeldingen at Schengen har spilt en avgjørende rolle for europeisk luftfart, 
både med hensyn til effektivitet og prisnivå for kundene. Om grensekontroller mellom Schengen-
land skulle gjeninnføres, ville dette kreve en vanskelig omstruktureringer, med investeringer på 
hundrevis av millioner euro for de største flyplassene. I tillegg til økonomiske merkostnader, vil de 
umiddelbare virkningene, ifølge ACI, bli høye forurensningsnivåer og store forsinkelser i flytrafikken. 
«[R]esultatet vil bli lengre reisetider, redusert valgfrihet for forbrukere og degradert tilkobling for 
Europa. Effekten vil ikke bare bli følbar for luftfarten, men også for turismen og økonomien 
generelt», fremholdes det. 

ACI støtter Europakommisjonens forslag fra april i år til revisjon av «Smart Borders»-regelverket, 
som et ledd i styrkingen av Schengens yttergrenser. Samtidig understrekes nødvendigheten av 
ytterligere ressurser til grensekontroll på flyplassene. 

 

Europakommisjonen støtter global utslippsavtale 

Det pågår for tiden et arbeid innen Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO), som 
formodentlig vil resultere i en global avtale om utslippsreduksjoner fra luftfartssektoren. Sektoren 
er ikke særskilt omtalt i Paris-avtalen, men Kommisjonen vil gjøre sitt for at en ambisiøs avtale 
kommer i stand på ICAOs generalforsamling mellom 27. september og 7. oktober i år. 

På et møte i ICAO i Montreal 29. februar, uttalte transportkommisær Violeta Bulc at EU ønsker å 
styrke sin rolle og sitt ansvar som partner innenfor den globale luftfarten. Hun understreket at 
sektoren står foran en enorm vekst i de kommende årene, og at man parallelt med denne veksten 
må finne løsninger for å få ned utslippene av klimagasser. En global markedsbasert mekanisme som 
begrenser utslippene til 2020-nivå, som står på ICAOs agenda, er også det Kommisjonen ønsker seg. 

Mens flyreiser innenfor EØS allerede er omfattet av EUs eget klimakvotesystem, «Emissions Trading 
System» (ETS), faller reiser ellers i verden utenfor et slikt system, selv reiser inn og ut av EØS. Globalt 
har 73 prosent av alle flyreiser en forbindelse til EØS. Dette er én grunn til at EU er svært interessert 
i et globalt system, noe som andre globale aktører tidligere har motsatt seg. Under Paris-
forhandlingene, viste blant annet Kina, India og gulfstatene seg motstandere av forslaget som EU 
støttet. 

Før ICAOs generalforsamling i høst, er det et ønske fra Kommisjonens side om at EU-
medlemslandene blir enige om en felles posisjon på de viktigste elementer og målene knyttet til 
den globale mekanismen – se veikart. Et samlet EU står sterkere og en forent posisjon i forkant av 
generalforsamlingen er viktig for Kommisjonen siden den bare har en observatørstatus i ICAO. Et 
annet mål er å sikre at posisjoner er i samsvar med eksisterende EU-regelverk. 

https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4532.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-461_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_move_065_icao_gmbm_en.pdf
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En utfordring som dessuten må løses på globalt nivå, er balansegangen mellom rike og fattige land. 
I avtaleutkastet som for øyeblikket ligger på bordet, må høyinntektsland med de største 
luftfartsindustriene fra og med 2021 overholde regelverket. For mellominntektsland med en mindre 
markedsandel er året 2026. De minste og fattigste landene er helt fritatt. Siste ord om systemets 
utfordring er imidlertid neppe sagt. 

Om de 191 landene kommer til enighet på generalforsamlingen i høst, vil uansett EU/EØS-området 
være underlagt et strengere regime enn resten av verden, på grunn av interne utslippsmål. 

Mer informasjon finnes på ICAOs hjemmesider. 

 

Brussel-terroren: Luftfartseksperter ønsker risikobasert tilnærming 

Sikkerheten på flyplasser har kommet i søkelyset etter terrorangrepene i Brussel 22. mars. 
Spørsmålet er hvilke grep man på EU-nivå kan og ønsker å foreta seg for å unngå at slike angrep 
gjentar seg. 

Komiteen for sivil luftfartssikkerhet (AVSEC), som ligger under Europakommisjonen og består av 
eksperter fra medlemslandene, drøftet aktuelle problemstillinger på et møte i Amsterdam 31. mars. 
Det fremkom at komiteen ønsker å legge tre hovedprinsipper til grunn i det videre 
oppfølgingsarbeidet: proporsjonalitet, effektivitet og risikobasert tilnærming. Av tiltak ble følgende 
nevnt: 

 Revisjon av sikkerhetstiltak for landsideområdene på EU-flyplasser, med Kommisjonen som 
tilrettelegger for erfaringsutveksling. 

 Vektlegging av utveksling av informasjon og anvendelsen av regelverket i tråd med 
konklusjonene fra det ekstraordinære møtet mellom europeiske innenriksministre 24. 
mars. 

 Risikovurderinger på lokalt nivå for å identifisere sikkerhetstiltak som ikke allerede er 
tilstrekkelige i forhold til aktuell risiko. 

Kommisjonen understreker at sikkerhetsregimet før den obligatoriske sikkerhetskontrollen på 
flyplasser, ikke ligger under EUs rettslige kompetanse, men er av nasjonal art. Dette setter naturlig 
nok visse begrensninger for hvor mye Kommisjonen kan foreta seg. 

Mer konkrete tiltak enn de som ble foreslått 31. mars kan ventes å bli diskutert på AVSECs neste 
møte 15.-16. juni. Temaet vil også diskuteres på det uformelle transportministermøtet 15. april. 

 

Havn og sjø 

Klart for trilogforhandlinger om havneforordningen 

Europaparlamentet i plenum vedtok 8. mars sin endelige posisjon om havneforordningen. 
Rapportør Knut Fleckenstein (S&D, Tyskland) sin rapport ble vedtatt med 451 stemmer for og 243 
stemmer mot (187 stemte ikke). Dette betyr at trilogforhandlinger mellom Europaparlamentet og 
Rådet nå kan ta til. Det nederlandske formannskapet har som mål å ferdigforhandle denne saken i 
løpet av formannskapsperioden som varer til 30. juni. 

http://www.icao.int/Meetings/GLADs-2016/Pages/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2016-0023%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96840/KNUT_FLECKENSTEIN_home.html
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Forordningen skal sikre åpenhet ved fastsettelsen av avgifter for bruk av havnetjenester og 
infrastruktur, og når det gjelder offentlig støtte til drift av havner. Et av de viktigste punktene i 
Parlamentets tekst er at man avviser Kommisjonens forslag om at det skal være fri markedsadgang 
til å levere havnetjenester. 

Det var før plenumsbehandlingen knyttet spenning til Fleckensteins forhandlingsmandat, som han 
ikke fikk beholde etter sakens behandling i TRAN-komiteen. Parlamentet i plenum besluttet likevel 
at Fleckenstein får beholde mandatet, slik at han nå kan forhandle med Rådet på Parlamentets 
vegne. 

Les mer i pressemeldingen til henholdsvis Europaparlamentet og Europakommisjonen. 

 

Telekommunikasjon 

Norge helt i toppskiktet i digital rangering 

Europakommisjonen publiserte 25. februar årets utgave av indeksen over den digitale økonomi og 
det digitale samfunn («Digital Economy and Society Index»). Indeksen er et mål på hvor langt de 
ulike europeiske landene har utviklet seg på det digitale området. Også Norge er omfattet av årets 
statistikk. 

Fem kategorier danner grunnlaget for indeksen: Konnektivitet (bredbånd, utbredelse og kvalitet), 
menneskelig kapital (digitale ferdigheter for brukere), internettbruk (faktisk bruk av nettet), 
integrasjon av digital teknologi (virksomhetenes tilbud om og bruk av digitale tjenester) og digitale 
offentlige tjenester (tilbud av eGov-tjenester). 

Hovedbudskapet i indeksen er at det går fremover med det digitale EU, men at dette skjer i et avmålt 
tempo. Landene er dessuten på ulike utviklingsnivå og har ulik fremdriftshastighet. Generelt er 
konnektiviteten forbedret, med høyhastighetsbredbånd tilgjengelig for 71 prosent av husstandene, 
men utilstrekkelig på langt sikt. Videre bør folks digitale ferdigheter forbedres, samt at flere bør 
benytte seg av e-handel. 

Danmark topper knepent statistikken foran Norge, Nederland, Sverige og Finland (se grafikk under, 
på nett HER). De samme fem landene har toppet statistikken også de to foregående årene. Norge 
scorer jevnt over høyt, men gjør det best av samtlige land i kategorien internettbruk. I motsatt ende 
av skalaen finner man Hellas, Bulgaria og Romania. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160303IPR16935/Port-services-improving-efficiency-to-boost-trade
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-03-08-impetus-port-sector_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
http://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components#chart={"indicator":"DESI","breakdown-group":"DESI","unit-measure":"pc_DESI","time-period":"2016"}
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– EU gjør framskritt, men det går for langsomt. Vi har ikke tid til å hvile på laurbærene. Det må 
handling til hvis vi skal hente inn Japan, USA og Sør-Korea. På grunnlag av den indeksen vi 
offentliggjør i dag, legger vi frem anbefalinger til hvordan de enkelte EU-medlemslandene kan 
forbedre sine resultater. Jeg er sikker på at det sammen med vår innsats for å skape et digitalt indre 
marked vil sette EU og de enkelte medlemsstater i stand til å klare seg langt bedre i de kommende 
årene, uttaler kommissær for digital økonomi og samfunn, Günther Oettinger, i pressemeldingen. 

 

Resultater fra høringer om rammeverket for elektronisk kommunikasjon og internett 

Europakommisjonen har det siste året gjennomført en rekke høringer i forbindelse med sin digitale 
strategi, som ble presentert i mai 2015. Resultatene fra de to høringene om henholdsvis det 
regulatoriske rammeverket for elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester, og 
internetthastighet og -kvalitet etter 2020. 

Svarene til høringen om rammeverket for elektronisk kommunikasjon tydeliggjør at god 
konnektivitet blir ansett som et nødvendig vilkår for å realisere et indre digitalt marked. Mange 
peker på behovet for politiske grep og mulige justeringer av dagens regelverk for å støtte utbygging 
av infrastruktur som er i tråd med fremtidige behov. Det er en generell oppfatning at regelverket 
må tilpasses dagens markedsdynamikk. Medlemsstater, regulatorer og forbrukerorganisasjoner 
ønsker imidlertid sektorspesifikk beskyttelse av sluttbrukeren, basert på et høyt nivå av 
minimumsharmonisering, mens telekommunikasjonssektoren etterspør mer horisontal regulering 
og full harmonisering. 

Les mer her: Summary report on the public consultation on the evaluation and the review of the 
regulatory framework for electronic communications networks and services 

Ifølge svarene til høringen om internetthastighet og -kvalitet etter 2020, er oppfatningen at bruken 
av nettjenester og -applikasjoner vil øke drastisk innen 2025 i forhold til i dag, både gjennom fast og 
mobil tilkobling. Det vil derfor være et behov for en betydelig bedring i konnektiviteten framover. 
Svarene viser videre at mange brukere anser at deres behov ikke blir tilstrekkelig dekket, og at de 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-384_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
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har lav tillit til at dette vil endre seg. Mange svarer at det er nødvendig med tiltak for å støtte 
utbygging av infrastruktur som er i tråd med fremtidige behov. 

Les mer her: Contributions and Preliminary Trends of the Public Consultation on the Needs for 
Internet Speed and Quality Beyond 2020 

 

Europa når sannsynligvis ikke mål for bredbåndsdekning 

Ifølge en rapport utarbeidet av Europaparlamentets generaldirektorat for innenrikspolitikk (DG 
IPOL), presterer Europa svakt på flere indikatorer under dagens ekomregelverk, noe som vil gjøre 
det vanskelig å nå målene for bredbåndsdekning, som er en del av EUs vekststrategi «Europa 2020». 
«Europa henger etter i investeringer i telekomnettverk», slås det fast i rapporten, som er utarbeidet 
i forbindelse med den pågående revisjonen av regelverket for elektronisk kommunikasjon – en del 
av Kommisjonens digitale strategi, som ble lagt frem i mai 2015. 

Rapporten peker på at investeringene i Europa mellom 2004 og 2013 har vært betydelig lavere enn 
i andre utviklede økonomier – og at denne trenden har forsterket seg siden. I land som Australia, 
USA og Canada kan man vise til investeringer som er dobbelt så høye som i Europa. 
Internetthastigheten er videre rundt tre ganger lavere enn i Korea og Japan. Når det gjelder mobilt 
bredbånd, trekkes mangelen på spektrumharmonisering fram som problematisk. De lave 
investeringene kan også ha ført til mindre innovasjon innenfor IKT-bransjen. Antallet IKT-selskaper 
på topp 250-listen i 2010 per 10 millioner innbyggere er 1 i EU, i forhold til 2,6 og 3,8 i henholdsvis 
USA og Japan. 

Det skrives i rapporten at hovedutfordringen for Europas beslutningstakere er å legge til rette for 
investeringer i neste generasjons nettverk, slik at det kan skapes et innovativt og levende digitalt 
økosystem i Europa. Det anbefales videre en «europeisering» av regelverket, med mål om mer 
homogen og konsistent regulering fra en enkelt EU-regulator, med fleksibel implementering på 
nasjonalt nivå, som tar hensyn til de lokale markedenes særpreg. 

Da dette er en rapport utarbeidet uavhengig av det parlamentariske arbeidet, representerer den 
heller ikke Europaparlamentets syn, men tar sikte på å være til støtte for det politiske arbeidet. 

Rapporten kan lastes ned HER. 

 

Taler 

Kommissær for transport, Violeta Bulc 
Speech on Ports Regulation at the European Parliament, Strasbourg, 09.03.16 
Statement following her meetings in Washington D.C., Washington, 01.03.16 
Address before the Council of the International Civil Aviation Organisation (ICAO), Montreal, 
29.02.16 
 
Visepresident for det digitale indre markedet, Andrus Ansip 
Helping European industry to turn digital, Brussel, 05.04.16 
Opening statement in response to oral questions at European Parliament plenary session, 
Strasbourg, 08.03.16 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-needs-internet-speed-and-quality
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-needs-internet-speed-and-quality
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)570011
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/bulc/announcements/speech-ports-regulation-european-parliament-strasbourg_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-501_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-461_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-1242_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/announcements/opening-statement-vice-president-ansip-response-oral-questions-european-parliament-plenary-session_en


11 
 
Speech at the Mobile World Congress: Mobile as the foundation for digital identity, Barcelona, 
22.02.16 
 
Kommissær for digital økonomi og samfunn, Günther Oettinger 
Speech on the occasion of the screening of the movie "Call me Francesco" at the European 
Parliament, Brussel, 15.03.16 
Keynote Speech "Photonics for the successful digitization of European Industry" at the Photonics21 
PPP annual meeting, Brussel, 01.03.16 
Speech at the presentation of the CEP Study Competition challenges in the Consumer Internet 
Industry, Brussel, 24.02.16 
Speech at WMC in Barcelona: Creating Value for Vertical Industries, Barcelona, 23.02.16 
Speech at WMC Roundtable on Connected Cars, Barcelona, 22.02.16 
 

Kommissær for klima og energi, Miguel Arias Cañete 
On the follow-up to COP21 at the public session of the Environment Council, Brussel, 04.03.16 

 

Høringer 

Jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser 

Høringsperiode: 9. februar til 5. mai 

Kommisjonen vil undersøke hvilke muligheter det er for å styrke jernbanepassasjerers stilling i EU. 

Kommisjonens nettside: Stakeholder consultation on Regulation (EC) 1371/2007 on rail 
passengers' rights and obligations 

 
Bioenergi 

Høringsperiode: 10. februar til 10. mai 

Målet med høringen er å konsultere interessenter om revisjonen av EUs politikk for bærekraftig 
bioenergi for perioden 2020-2030, som en del av EUs kommende fornybar energi-pakke. 

Kommisjonens nettside: Preparation of a sustainable bioenergy policy for the period after 2020 

 
Sertifisering av lokomotivførere 

Høringsperiode: 3. mars til 27. mai 

Kommisjonen vil samle synspunkter og meninger om gjennomføringen av direktivet om 
sertifisering av lokomotivførere, samt faktainformasjon om hva som fungerer og hvor det er rom 
for forbedringer. 

Kommisjonens nettside: Public consultation on the evaluation of Directive 2007/59/EC on the 
certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the 
Community 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-390_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-occasion-screening-movie-call-me-francesco-european-parliament-15-march-2016_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-occasion-screening-movie-call-me-francesco-european-parliament-15-march-2016_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/keynote-speech-photonics-successful-digitization-european-industry-photonics21-ppp-annual-meeting_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/keynote-speech-photonics-successful-digitization-european-industry-photonics21-ppp-annual-meeting_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-presentation-cep-study-competition-challenges-consumer-internet-industry_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-presentation-cep-study-competition-challenges-consumer-internet-industry_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-wmc-barcelona-creating-value-vertical-industries_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-wmc-roundtable-connected-cars_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-586_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-sustainable-bioenergy-policy-period-after-2020
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-train-drivers-certification_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-train-drivers-certification_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-train-drivers-certification_en.htm
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Markedsbaserte tiltak for reduksjon av utslipp fra internasjonal luftfart 

Høringsperiode: 7. mars til 30. mai 

Kommisjonen ønsker å samle erfaringer, forslag og meninger relatert til tiltak på internasjonalt og 
EU-nivå for å redusere utslipp fra internasjonal luftfart gjennom markedsbaserte mekanismer. 

Kommisjonens nettside: Consultation on market-based measures to reduce the climate change 
impact from international aviation 

 
Energiunionen 

Høringsperiode: 4. mars til 31. mai 

Målet med denne høringen er å samle interessenters og berørte parters meninger om 
utarbeidelsen av en strategi for forskning, innovasjon og konkurranseevne for energiunionen. 

Kommisjonens nettside: Open public online consultation on the development of a comprehensive, 
integrated Research, Innovation, and Competitiveness Strategy for the Energy Union 

 
Termineringspriser for fast- og mobilnett 

Høringsperiode: 15. mars til 7. juni 

Høringen tar sikte på å evaluere effekten av gjeldende regulering og å vurdere om den skal 
opprettholdes eller revideres. 

Kommisjonens nettside: Public consultation on the termination rates recommendation 

 
Kommunikasjonsverndirektivet 

Høringsperiode: 11. april til 5. juli 

Kommisjonen ønsker synspunkter på innholdet i gjeldende direktiv og innspill på aktuelle 
endringer i regelverket for å sikre at det kan møte utfordringene på det digitale området. 

Kommisjonens nettside: Public Consultation on the Evaluation and Review of the ePrivacy 
Directive 

 

Konferanser 

Europakommisjonen 
2016 Road Transport Conference, Brussel, 19.04.16 
Regional Conference on the Investment Plan for Europe - Investing in Transport, Ljubljana, 21-
22.04.16 
Better accessibility for rail passengers, Brussel, 26.04.16 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0029_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0029_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-termination-rates-recommendation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-eprivacy-directive?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=consultation&utm_campaign=eprivacy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-eprivacy-directive?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=consultation&utm_campaign=eprivacy
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/events/2016-04-19-road-transport-conference_en.htm
http://regionalinvestmentconference.eu/
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/events/2016-04-26-rail-conference_en.htm
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Rail Passenger Security in the European Union, Brussel, 10.05.16 
General Assembly of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, 
Eindhoven, 24.05.16 
 
European Economic and Social Committee 
Delivering the EU Aviation Strategy – getting stakeholders on board, Brussel, 21.04.16 
 
European Transport Safety Council 
Prevent collisions, reduce injuries, save lives, Haag, 25.05.16 
PIN Conference 2016, Brussel (Norges Hus), 20.06.16 
 
Forum Europe 
Connected Cars Europe 2016, Brussel, 17.05.16 
 
Transport & Environment 
The road to efficiency, Brussel, 09.06.16 
 
Transport Research Arena 
6th European Transport Research Conference, Warsaw, 18-21.04.16 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
Camilla Ongre, samferdselsråd  Øyvind Rinbø, samferdselsrådgiver 
camilla.ongre@mfa.no   oyvind.rinbo@mfa.no 

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/events/2016-05-10-rail-passengers-security-conference_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/research/events/2016-05-24-general-assembly-smart-cities_en.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-aviation-strategy-stakeholders
http://etsc.eu/25-may-2016-prevent-collisions-reduce-injuries-save-lives/
http://etsc.eu/20-june-2016-road-safety-performance-index-pin-conference/
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=283&page_id=2607
https://www.transportenvironment.org/events/road-efficiency
http://www.traconference.eu/
mailto:camilla.ongre@mfa.no
mailto:oyvind.rinbo@mfa.no

