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AMENDEMENTEN 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) In de mededeling van de 

Commissie over een Europese visie op 

internetconnectiviteit voor burgers en 

ondernemingen op de digitale eengemaakte 

markt14 wordt een aantal mogelijke 

maatregelen beschreven waarmee de 

connectiviteit in de Europese Unie kan 

worden verbeterd. 

(1) In de mededeling van de 

Commissie over een Europese visie op 

internetconnectiviteit voor burgers, 

overheidsinstellingen en ondernemingen 

op de digitale eengemaakte markt14 wordt 

een aantal mogelijke maatregelen 

beschreven waarmee de connectiviteit in de 

Europese Unie kan worden verbeterd. 

__________________ __________________ 

14 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's — Connectiviteit 

voor een competitieve digitale 

eengemaakte markt — Naar een Europese 

gigabitmaatschappij (COM(2016)587). 

14 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's — Connectiviteit 

voor een competitieve digitale 

eengemaakte markt — Naar een Europese 

gigabitmaatschappij (COM(2016)587). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De lidstaten moeten hun 

inspanningen opdrijven om de digitale en 

connectiviteitskloof tussen regio's aan te 

pakken, in het bijzonder met regio's met 

een hoger armoedeniveau, door te 

investeren in de oprichting, ontwikkeling 

en verbetering van de toegang tot 

draadloze connectiviteit, waarbij met 

name aandacht wordt besteed aan 

gebieden met een achterstand inzake 
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connectiviteit en de digitale geletterdheid 

wordt bevorderd.De steun van de Unie 

moet complementair zijn, door projecten 

te ondersteunen die met name gericht zijn 

op het waarborgen van via openbare 

aanbestedingen gegunde gratis en 

onbeperkte lokale draadloze connectiviteit 

in centra van het lokale openbare leven, 

met inbegrip van de openbare 

buitenruimten. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In aansluiting op de mededeling 

over een Europese visie op 

internetconnectiviteit voor de digitale 

eengemaakte markt en met het oog op de 

bevordering van digitale inclusie, moet de 

Unie het aanbod van gratis lokale 

draadloze connectiviteit in centra van het 

lokale openbare leven, met inbegrip van de 

openbare buitenruimten, doelgericht 

ondersteunen. Dergelijke steun valt tot 

dusver niet onder de Verordeningen (EU) 

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

(3) In aansluiting op de mededeling 

over een Europese visie op 

internetconnectiviteit voor de digitale 

eengemaakte markt en met het oog op de 

bevordering van digitale inclusie, moet de 

Unie het aanbod van gratis en volkomen 

onbeperkte lokale draadloze connectiviteit 

in centra van het lokale openbare leven, 

met inbegrip van de openbare 

buitenruimten, doelgericht ondersteunen. 

Dergelijke steun valt tot dusver niet onder 

de Verordeningen (EU) nr. 1316/201315 en 

(EU) nr. 283/201416. 

__________________ __________________ 

15 Verordening (EU) nr. 1316/20136 van 

het Europees Parlement en de Raad van 11 

december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 

van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk 

gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, 

blz. 1). 

15 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 

december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 

van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk 

gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, 

blz. 1). 

16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het 16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 11 

maart 2014 betreffende richtsnoeren voor 

trans-Europese netwerken op het gebied 

van telecommunicatie-infrastructuur en tot 

intrekking van Beschikking nr. 

1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 

14). 

Europees Parlement en de Raad van 11 

maart 2014 betreffende richtsnoeren voor 

trans-Europese netwerken op het gebied 

van telecommunicatie-infrastructuur en tot 

intrekking van Beschikking nr. 

1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 

14). 

 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Dit soort steun moet entiteiten met 

een openbare opdracht, zoals overheden en 

aanbieders van openbare diensten, 

aanmoedigen om naast hun openbare 

opdracht gratis lokale draadloze 

connectiviteit aan te bieden, zodat lokale 

gemeenschappen de voordelen van 

supersnelle breedband kunnen ervaren in 

centra van het openbare leven. 

Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn 

gemeenten, andere lokale overheden, 

bibliotheken en ziekenhuizen. 

(4) Dit soort steun moet entiteiten met 

een openbare opdracht, zoals 

overheidsorganen, coöperaties, door de 

gemeenschap gerunde sociale 

ondernemingen en aanbieders van 

openbare diensten, aanmoedigen om naast 

hun openbare opdracht gratis en volkomen 

onbeperkte lokale draadloze connectiviteit 

aan te bieden, zodat lokale 

gemeenschappen de voordelen van 

supersnelle breedband kunnen ervaren in 

centra van het openbare leven. 

Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn 

gemeenten en andere lokale overheden, 

instellingen, bibliotheken en andere 

culturele gemeenschapscentra, 

ziekenhuizen en 

gezondheidszorginstellingen, en andere 

openbare ruimten die voor een groot 

aantal mensen toegankelijk zijn. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Lokale draadloze connectiviteit 

mag slechts als gratis worden aangemerkt 

als deze wordt aangeboden zonder 

tegenprestatie, hetzij in de vorm van een 

directe betaling, hetzij in de vorm van 

andere soorten van vergoeding, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

reclame en het verstrekken van 

persoonsgegevens. 

(5) Lokale draadloze connectiviteit 

mag slechts als gratis en volkomen 

onbeperkt worden aangemerkt als deze 

wordt aangeboden zonder tegenprestatie, 

hetzij in de vorm van een directe betaling, 

hetzij in de vorm van andere soorten van 

vergoeding, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, reclame, het verstrekken van 

persoonsgegevens en verbindingen die 

gebruikmaken van accounts op sociale 

media. De toegang tot gratis lokale 

draadloze connectiviteit vereist de 

instemming van de gebruikers met de 

gebruiksvoorwaarden en een disclaimer 

waarin het doel van de dienst wordt 

uitgelegd, waarbij tevens moet worden 

gezorgd voor een passende bescherming 

van de persoonsgegevens en rekening 

moet worden gehouden met het feit dat 

het veiligheidsrisico toeneemt met de 

uitbreiding van draadloze connectiviteit.  

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De waarden en voordelen van de 

Unie moeten worden bevorderd via de 

disclaimer betreffende de gratis lokale 

draadloze verbinding. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) Digitale leermiddelen die 

gebruikers kennis bijbrengen over hoe zij 

toegang kunnen hebben tot het internet 
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en hoe zij zich online kunnen 

beschermen, en informatie over de 

voordelen en risico's van het internet, 

moeten in de dienst worden geïntegreerd. 

 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De Commissie moet waarborgen 

dat overheidsinstanties, coöperaties, door 

de gemeenschap gerunde sociale 

ondernemingen, aanbieders van openbare 

diensten en de eindbegunstigden, d.w.z. de 

lokale gemeenschappen en gebruikers van 

deze gratis wifi-dienst, op passende wijze 

en onverwijld worden geïnformeerd over 

het bestaan van dit programma en de 

beschikbare steun, om de zichtbaarheid 

van de toegekende EU-financiering te 

vergroten. 

Motivering 

De Commissie moet EU-programma's en de toegekende financiële steun onder de aandacht 

brengen bij overheidsinstanties in brede zin, en ook eindgebruikers moeten op de hoogte 

worden gebracht. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Om ervoor te zorgen dat de 

connectiviteit overeenkomstig deze 

verordening snel wordt verstrekt, moet bij 

het verlenen van de financiële bijstand zo 

veel mogelijk gebruik worden gemaakt van 

online instrumenten waarmee aanvragen 

snel kunnen worden ingediend en 

(10) Om ervoor te zorgen dat de 

connectiviteit overeenkomstig deze 

verordening snel wordt verstrekt, moet bij 

het verlenen van de financiële bijstand zo 

veel mogelijk gebruik worden gemaakt van 

zowel online als andere conventionele 

instrumenten waarmee aanvragen snel 
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behandeld en die de tenuitvoerlegging, 

monitoring en controle van de 

geïnstalleerde lokale draadloze 

toegangspunten ondersteunen. 

kunnen worden ingediend en behandeld en 

die de tenuitvoerlegging, monitoring, 

permanent onderhoud, regelmatige 

actualisering en controle van de 

geïnstalleerde lokale draadloze 

toegangspunten ondersteunen. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Gezien de 

internetconnectiviteitsbehoeften binnen de 

Unie en het feit dat de uitrol van 

toegangsnetwerken die in de hele EU een 

kwalitatief hoogwaardige internetervaring 

op basis van zeer snelle breedbanddiensten 

kunnen bieden, dringend moet worden 

bevorderd, zou in het kader van de 

financiële bijstand een geografisch 

evenwichtige verdeling moeten worden 

nagestreefd. 

(11) Gezien de 

internetconnectiviteitsbehoeften binnen de 

Unie en het feit dat de uitrol van 

toegangsnetwerken die in de hele EU een 

kwalitatief hoogwaardige internetervaring 

met een downloadsnelheid van ten minste 

100 MB/s op basis van zeer snelle 

breedbanddiensten kunnen bieden, 

dringend moet worden bevorderd, moet 

tevens worden gedacht aan synergieën 

met andere EU-, nationale en regionale 

fondsen en programma's, in het bijzonder 

bij het leveren van aanvullende financiële 

bijstand, aangezien dit ook ten goede moet 

komen aan afgelegen maar bevolkte, 

minder ontwikkelde regio's en regio's in 

een overgangsfase, waarbij moet worden 

gestreefd naar een geografisch 

evenwichtige verdeling en de toegang voor 

burgers tot de voordelen van de 

informatiemaatschappij moet worden 

bevorderd om te komen tot hetzelfde 

gemiddelde internetverbindingspercentage 

in alle lidstaten, waarbij rekening wordt 

gehouden met het feit dat gemiddeld 97 % 

van de burgers van de Unie toegang heeft 

tot internet in bepaalde lidstaten, terwijl 

dit slechts 68 % is in andere lidstaten. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De gefinancierde acties 

moeten haalbaar en op de lange termijn 

houdbaar zijn. Dit moet worden 

verwezenlijkt door te voorzien in 

technische middelen die de efficiëntie 

ervan op de lange termijn waarborgen 

door gebruik te maken van technologie 

die up-to-date is en veilig is voor de 

gebruikers, waarvoor de begunstigden en 

de dienstverleners instaan. 

 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 

Artikel 7 – lid 4 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) acties op het gebied van de 

kosteloze verstrekking van lokale 

draadloze connectiviteit in lokale 

gemeenschappen worden gefinancierd door 

middel van subsidies of andere vormen van 

financiële bijstand dan financiële 

instrumenten. 

c) acties op het gebied van de gratis 

en volkomen onbeperkte verstrekking van 

lokale draadloze connectiviteit in lokale 

gemeenschappen worden gefinancierd door 

middel van subsidies of andere vormen van 

financiële bijstand dan financiële 

instrumenten. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Artikel 2 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) "lokaal draadloos toegangspunt": h) "lokaal draadloos toegangspunt": 
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kleine uitrusting met laag vermogen en 

beperkt bereik, die op niet-exclusieve basis 

radiospectrum gebruikt waarvan de 

voorwaarden voor de beschikbaarheid en 

het efficiënt gebruik ervan op Unieniveau 

zijn geharmoniseerd, en die gebruikers 

draadloze toegang geeft tot een 

elektronischecommunicatienetwerk. 

kleine uitrusting met laag vermogen en 

beperkt bereik, die op niet-exclusieve basis 

radiospectrum gebruikt waarvan de 

voorwaarden voor de beschikbaarheid en 

het efficiënt gebruik ervan op Unieniveau 

zijn geharmoniseerd, en die gebruikers via 

snelle breedband draadloze toegang geeft 

tot een elektronischecommunicatienetwerk. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Financiële bijstand is beschikbaar voor 

entiteiten met een openbare opdracht, zoals 

lokale overheden en aanbieders van 

openbare diensten, die zich ertoe verbinden 

kosteloze lokale draadloze connectiviteit te 

verstrekken door middel van de installatie 

van lokale draadloze toegangspunten. 

Financiële bijstand is beschikbaar voor 

entiteiten met een openbare opdracht, zoals 

lokale overheden, coöperaties, door de 

gemeenschap gerunde sociale 

ondernemingen en aanbieders van 

openbare diensten, die zich ertoe verbinden 

gratis lokale draadloze connectiviteit te 

verstrekken door middel van de installatie 

van lokale draadloze toegangspunten. 

Motivering 

Coöperaties en op gemeenschappen gebaseerde sociale ondernemingen moeten in dit 

programma worden opgenomen omdat ze per definitie verleners van openbare diensten zijn 

en een belangrijke rol spelen in lokale gemeenschappen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) gebruikmaken van zeer snelle 

breedbandconnectiviteit die de gebruikers 

een kwalitatief hoogwaardige 

2) gebruikmaken van zeer snelle 

breedbandconnectiviteit die de gebruikers 

een kwalitatief hoogwaardige 
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internetervaring biedt die internetervaring met een 

downloadsnelheid van ten minste 

100 MB/s biedt die 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis) bijdragen aan het overbruggen 

van de digitale kloof en het verbeteren van 

de digitale geletterdheid; 

Motivering 

Dit programma moet gericht zijn op het overbruggen van de geografische digitale kloof en 

moet bijdragen aan het verbeteren van de digitale geletterdheid. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) over systemen beschikt voor een 

gedegen bescherming van de 

persoonsgegevens van gebruikers; 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

 Verordening (EU) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) is ontworpen om de digitale kloof 
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te verkleinen; 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

 Verordening (EU) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het beschikbare budget wordt op een 

geografisch evenwichtige wijze 

toegewezen aan projecten die aan de 

bovengenoemde voorwaarden voldoen, op 

basis van de ontvangen voorstellen en, in 

beginsel, volgens het principe "wie het 

eerst komt, het eerst maalt". 

Het beschikbare budget wordt op een 

geografisch evenwichtige wijze 

toegewezen. Projecten moeten worden 

gefinancierd op basis van de via openbare 

aanbesteding ontvangen voorstellen en 

moeten voldoen aan de bovengenoemde 

voorwaarden, waarbij in beginsel het 

principe "wie het eerst komt, het eerst 

maalt" geldt. Dit waarborgt de integratie 

van minder ontwikkelde en 

overgangsregio's door prioriteit te 

verlenen aan projecten in gebieden met 

een achterstand inzake connectiviteit en 

digitale geletterdheid. De Commissie 

publiceert uiterlijk drie maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

een verslag waarin deze geografische 

gebieden op basis van door de lidstaten 

verstrekte informatie worden 

geïdentificeerd. 
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