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8.3.2018 A8-0048/116 

Amendement  116 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 85 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

85. verzoekt de Commissie 

investeringen te stimuleren in de 

ontwikkeling van technologieën van de 

volgende generatie en de uitrol daarvan te 

bevorderen; onderstreept hoe belangrijk het 

is financiering te waarborgen met het oog 

op de voltooiing van de digitale 

eengemaakte markt door optimaal 

gebruik te maken van het spectrum, te 

zorgen voor de modernisering van de vaste 

netwerken en de verdichting van de 

mobiele netwerken, de uitrol van 5G en 

gigabitconnectiviteit te bevorderen en 

verdere vooruitgang te boeken bij de 

harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, de interconnectiviteit en de 

interoperabiliteit te verbeteren; 

onderstreept dat steun moet worden 

verleend voor de digitalisering van de 

Europese samenleving en economie en dat 

85. verzoekt de Commissie 

investeringen te stimuleren in de 

ontwikkeling van technologieën van de 

volgende generatie en de uitrol daarvan te 

bevorderen; onderstreept hoe belangrijk het 

is financiering te waarborgen voor de 

modernisering van de vaste netwerken en 

de verdichting van de mobiele netwerken, 

de uitrol van 5G en gigabitconnectiviteit te 

bevorderen en verdere vooruitgang te 

boeken bij de harmonisatie van de EU-

telecomvoorschriften om een passend 

regelgevingskader tot stand te brengen 

voor de verbetering van de 

internetconnectiviteit in de hele Unie; 

benadrukt dat CEF-Telecommunicatie de 

infrastructuur voor digitale diensten en 

breedbandnetwerken moet blijven 

ondersteunen door deze toegankelijk te 

maken, ook in afgelegen gebieden en op 

het platteland, en door de digitale 

geletterdheid, de interconnectiviteit en de 

interoperabiliteit te verbeteren; 

onderstreept dat steun moet worden 

verleend voor de digitalisering van de 

Europese samenleving en economie en dat 

moet worden geïnvesteerd in essentiële 

technologie, zoals big data, kunstmatige 

intelligentie en high performance 

computing, in infrastructuur en in digitale 
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moet worden geïnvesteerd in essentiële 

technologie, zoals big data, kunstmatige 

intelligentie en high performance 

computing, in infrastructuur en in digitale 

vaardigheden met het oog op de 

versterking van het concurrentievermogen 

van de EU en de verbetering van de 

levenskwaliteit van de Europeanen; 

vaardigheden met het oog op de 

versterking van het concurrentievermogen 

van de EU en de verbetering van de 

levenskwaliteit van de Europeanen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Amendement  117 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  89 bis. benadrukt dat het cohesiebeleid 

het belangrijkste instrumentatrium van de 

Europese Unie is om uiting te geven aan 

Europese solidariteit als een van de 

grondbeginselen van de Unie, door haar 

op het Verdrag gebaseerde doelstelling na 

te streven om de harmonieuze 

ontwikkeling van de hele Unie te 

bevorderen, wat moet leiden tot een 

versterking van haar economische, sociale 

en territoriale samenhang, in een geest 

van solidariteit en met het doel groei te 

bevorderen en de achterstand van de 

minst begunstigde regio's te verminderen; 

Or. en 

 

 


