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Yttrande över

EU-kommissionens "Post-i2010 den 5 oktober 2009"

Kommissionen har inbjudit såväl organisationer som företag och privatpersoner att yttra sig.
Kommissionen ställer ett antal frågor som man önskar svar på. Tyvärr är utrymmet per fråga
begränsat till enbart 200 tecken, vilket gör svaret lite korthugget.
Utöver det direkta svaret till kommissionen lämnar även NTK internationella systerorganisation
(INTUG) ett eget svar.
NTK:s yttrande har begränsats till två områden:
1) ICT för tillväxt och arbete
4) Bredbandsnät och ett öppet internet
Detta är en summering av NTK svar (i svensk översättning):
1) ICT för tillväxt och arbete
Fråga: Bör ICT vara ett nyckelområde för kommande tillväxt och jobbstrategi?
Svar: Ja. Dessutom måste nya verktyg skapas så att den orimliga prissättningen på mobila tjänster vid användning
utomlands försvinner. Prisskillnaden i relation till nationella priser stödjer inte utvecklingen av EU:s inre marknad.

4) Bredbandsnät och ett öppet internet
4A) Framtidssäker infrastruktur
Fråga: Hur kan EU bäst skapa incitament för investeringar i fasta och mobile nät?
Svar: a) genom att betona en öppen marknad med konkurrens.
b) genom att gynna utveckling av nya affärsmodeller (till exempel genom att skapa garantier mot konkurrensvidrigt
uppträdande kopplat till vertikalt integrerade affärsmodeller/ stuprörsmodeller).
c) alla fasta nät måste vara öppna nät. Telelagstiftningen hindrar nödvändig förnyelse från dsl till fiber. Nya fibernät
skapar nya monopol
Fråga: Ska det offentliga regelmässigt investera i ny passiv teleinfrastruktur när nästa generations accessnät ska
utvecklas (på samma sätt som man gör avseende vägar, järnvägar, el, vatten och avlopp)?
Svar: Nej
Fråga: Finns det någon annat redskap som kan stötta utveckling av bredbandsinfrastruktur?
Svar: Alla fasta nät ska vara öppna nät.
Fråga: Vad är mest lämpliga åtgärder för att skapa rättighet för tillträde till internet i Europa?
Svar: a) icke diskriminering avseende tjänster.
b) transparens.
Fråga: Bör mål hellre utformas baserat på vilket slutresultat som ska nås, vilket kan bli mindre konkret? Exempel kan
vara: stötta användning, innovation, nya affärsmodeller, produktivitet.
Svar: Ja.
Fråga: Ska målen vara olika i medlemsstaterna?
Svar: Nej.

