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Amendement   1 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. benadrukt dat de meest inclusieve 

weg naar de totstandbrenging van een 

digitale interne markt via een sterke 

Europese gigabitsamenleving en de tijdige 

invoering van 5G-technologie verloopt, 

omdat snel breedbandinternet universele 

groei kan bevorderen, met name in 

plattelandsgebieden, doordat deze gebieden 

van instrumenten worden voorzien 

waarmee zij in hetzelfde tempo aan het 

"internet der dingen" (IoT) kunnen 

deelnemen als stedelijke gebieden, terwijl 

zij profiteren van het 

concurrentievoordeel dat voortvloeit uit 

lagere kosten op het gebied van 

huisvesting, levensmiddelen en onderwijs; 

1. benadrukt dat de meest inclusieve 

weg naar de totstandbrenging van een 

digitale interne markt via een sterke 

Europese gigabitsamenleving en de tijdige 

invoering van 5G-technologie verloopt, 

omdat snel breedbandinternet universele 

groei kan bevorderen, met name in 

plattelandsgebieden, doordat deze gebieden 

van instrumenten worden voorzien 

waarmee zij in hetzelfde tempo aan het 

"internet der dingen" (IoT) kunnen 

deelnemen als stedelijke gebieden; 

Or. en 

 

Amendement   2 

Vicky Ford 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. benadrukt dat de meest inclusieve 

weg naar de totstandbrenging van een 

digitale interne markt via een sterke 

Europese gigabitsamenleving en de tijdige 

invoering van 5G-technologie verloopt, 

omdat snel breedbandinternet universele 

groei kan bevorderen, met name in 

plattelandsgebieden, doordat deze gebieden 

van instrumenten worden voorzien 

waarmee zij in hetzelfde tempo aan het 

"internet der dingen" (IoT) kunnen 

deelnemen als stedelijke gebieden, terwijl 

zij profiteren van het 

1. benadrukt dat de meest inclusieve 

weg naar de totstandbrenging van een 

digitale interne markt verloopt via een 

sterke Europese gigabitsamenleving, die 

onder meer inhoudt dat de lidstaten de 

universeledienstverplichting vervullen en 

aansporen tot de tijdige invoering van 5G-

technologie, omdat snel breedbandinternet 

universele groei kan bevorderen, met name 

in plattelandsgebieden, doordat deze 

gebieden net als stedelijke gebieden van 

instrumenten worden voorzien waarmee zij 

aan het "internet der dingen" (IoT) kunnen 
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concurrentievoordeel dat voortvloeit uit 

lagere kosten op het gebied van 

huisvesting, levensmiddelen en onderwijs; 

deelnemen; 

Or. en 

 

Amendement   3 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. benadrukt dat de meest inclusieve 

weg naar de totstandbrenging van een 

digitale interne markt via een sterke 

Europese gigabitsamenleving en de tijdige 

invoering van 5G-technologie verloopt, 

omdat snel breedbandinternet universele 

groei kan bevorderen, met name in 

plattelandsgebieden, doordat deze gebieden 

van instrumenten worden voorzien 

waarmee zij in hetzelfde tempo aan het 

"internet der dingen" (IoT) kunnen 

deelnemen als stedelijke gebieden, terwijl 

zij profiteren van het 

concurrentievoordeel dat voortvloeit uit 

lagere kosten op het gebied van 

huisvesting, levensmiddelen en onderwijs; 

1. benadrukt dat de meest inclusieve 

weg naar de totstandbrenging van een 

digitale interne markt via een sterke 

Europese gigabitsamenleving en de tijdige 

invoering van 5G-technologie verloopt, 

omdat snel breedbandinternet de digitale 

kloof kan verkleinen en universele groei 

kan bevorderen, met name in 

plattelandsgebieden, doordat deze gebieden 

van instrumenten worden voorzien 

waarmee zij in hetzelfde tempo aan het 

"internet der dingen" (IoT) kunnen 

deelnemen als stedelijke gebieden; 

Or. en 

 

Amendement   4 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. benadrukt dat de meest inclusieve 

weg naar de totstandbrenging van een 

digitale interne markt via een sterke 

Europese gigabitsamenleving en de tijdige 

invoering van 5G-technologie verloopt, 

1. benadrukt dat dit initiatief deel 

uitmaakt van de drie strategische 

doelstellingen inzake connectiviteit die de 

Commissie uiterlijk in 2025 verwezenlijkt 

wil zien en dat de meest inclusieve weg 
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omdat snel breedbandinternet universele 

groei kan bevorderen, met name in 

plattelandsgebieden, doordat deze gebieden 

van instrumenten worden voorzien 

waarmee zij in hetzelfde tempo aan het 

"internet der dingen" (IoT) kunnen 

deelnemen als stedelijke gebieden, terwijl 

zij profiteren van het 

concurrentievoordeel dat voortvloeit uit 

lagere kosten op het gebied van 

huisvesting, levensmiddelen en onderwijs; 

naar de totstandbrenging van een digitale 

interne markt verloopt via de ontwikkeling 

van het geschikte ecosysteem om een 

sterke Europese gigabitsamenleving met de 

tijdige invoering van 5G-technologie te 

realiseren, omdat snel breedbandinternet 

universele groei kan bevorderen, met name 

in plattelandsgebieden, doordat deze 

gebieden van instrumenten worden 

voorzien waarmee zij in hetzelfde tempo 

als stedelijke gebieden kunnen deelnemen 

aan het "internet der dingen" (IoT) — dat 

ervoor zal zorgen dat miljoenen sensoren, 

apparatuur en allerlei toestellen 

verbinding kunnen maken met het 

internet zonder de huidige beperkingen op 

het gebied van transmissie en energie — 

met een eersteklas internetconnectiviteit 

als resultaat; 

Or. en 

 

Amendement   5 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. benadrukt dat de meest inclusieve 

weg naar de totstandbrenging van een 

digitale interne markt via een sterke 

Europese gigabitsamenleving en de tijdige 

invoering van 5G-technologie verloopt, 

omdat snel breedbandinternet universele 

groei kan bevorderen, met name in 

plattelandsgebieden, doordat deze gebieden 

van instrumenten worden voorzien 

waarmee zij in hetzelfde tempo aan het 

"internet der dingen" (IoT) kunnen 

deelnemen als stedelijke gebieden, terwijl 

zij profiteren van het concurrentievoordeel 

dat voortvloeit uit lagere kosten op het 

gebied van huisvesting, levensmiddelen en 

onderwijs; 

1. benadrukt dat de doeltreffendste 

weg naar de totstandbrenging van een 

digitale interne markt via een sterke 

Europese gigabitsamenleving en de tijdige 

invoering van 5G-technologie verloopt, 

omdat snel breedbandinternet universele 

groei kan bevorderen, met name in 

plattelandsgebieden, doordat deze gebieden 

van instrumenten worden voorzien 

waarmee zij in hetzelfde tempo aan het 

"internet der dingen" (IoT) kunnen 

deelnemen als stedelijke gebieden, terwijl 

zij profiteren van het concurrentievoordeel 

dat voortvloeit uit lagere kosten op het 

gebied van huisvesting, levensmiddelen en 

onderwijs; 

Or. fr 
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Amendement   6 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Inese 

Vaidere, Andreas Schwab 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. brengt in herinnering dat de 

digitale scheidslijn die wordt gevormd 

door de connectiviteitskloof tussen 

plattelands- en grootstedelijke gebieden 

moet worden weggewerkt, aangezien de 

EU het zich niet kan veroorloven om de 

boot te missen wat het aansluiten van 

plattelandsgebieden betreft, daar uit de 

resultaten van de index voor de digitale 

economie en samenleving (Digital 

Economy and Society Index - DESI) blijkt 

dat deze gebieden een grote achterstand 

hebben — 71 % van de Europese 

gezinnen kan beschikken over breedband, 

maar in plattelandsgebieden is dit amper 

28 %, en 86 % van de Europese gezinnen 

kan beschikken over mobiele breedband 

(4G en andere), tegenover slechts 36 % in 

plattelandsgebieden; 

Or. en 

 

Amendement   7 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. benadrukt dat er een vierde 

doelstelling nodig is om deze technologie 

een positieve uitwerking te doen hebben 

op onze economie en dat deze doelstelling 

moet worden toegevoegd aan de door de 

Commissie vastgestelde doelstellingen 
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inzake connectiviteit: de digitale kloof 

dichten en voorkomen dat er een nieuwe 

kloof ontstaat; verzoekt de Commissie 

hiertoe een voldoende gefinancierde 

bijkomende regeling uit te werken om te 

voorkomen dat de bestaande digitale kloof 

tussen stedelijke en plattelandsgebieden, 

tussen grote en kleine ondernemingen en 

tussen mensen uit verschillende socio-

economische lagen groter wordt; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. onderstreept dat alle belangrijkste 

stuwende krachten op socio-economisch 

gebied (scholen, universiteiten, 

overheidsdiensten, ...) absoluut moeten 

beschikken over supersnelle 

gigabitverbindingen en dat alle Europese 

huishoudens, op het platteland of in de 

stad, toegang moeten kunnen krijgen tot 

een verbinding met een downloadsnelheid 

van ten minste 100 MB/s; 

Or. fr 

 

Amendement   9 

Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. is ingenomen met het werk dat de 

Commissie samen met de lidstaten en de 

sector verricht om tot een vrijwillige 

vaststelling van een gemeenschappelijk 

tijdschema te komen voor de lancering 
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van de eerste 5G-netwerken tegen het 

einde van 2018, gevolgd door de lancering 

van een volledig gecommercialiseerde 5G-

dienstverlening in Europa tegen het einde 

van 2020; 

Or. en 

 

Amendement   10 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Andreas Schwab 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 ter. is verheugd over het voornemen 

van de Commissie om samen met de 

lidstaten en de sector te werken aan de 

vrijwillige vaststelling van een 

gemeenschappelijk tijdschema voor de 

lancering van de eerste 5G-netwerken 

tegen het einde van 2018, gevolgd door de 

lancering van een volledig 

gecommercialiseerde 5G-dienstverlening 

in Europa tegen het einde van 2020; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Marlene 

Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 ter. wijst erop dat de invoering van 5G-

technologie dankzij de snelheid en 

geringe latentietijd van deze technologie 

niet alleen de ontwikkeling van het IoT 

mogelijk maakt, maar daarnaast ook vele 

andere potentiële voordelen biedt, zoals de 

ontwikkeling van e-gezondheid, 
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zelfrijdende auto's, betere 

videoconferentiesystemen waarmee niet 

alleen consumenten maar ook kmo's hun 

voordeel kunnen doen en een hoge 

surfsnelheid; 

Or. en 

 

Amendement   12 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 ter. verzoekt de lidstaten om zo snel 

mogelijk een ononderbroken 5G-dekking 

tot stand te brengen in alle stedelijke 

gebieden en langs de belangrijkste 

verkeers- en spoorwegen; 

Or. fr 

 

Amendement   13 

Vicky Ford 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpadvies Amendement 

2. betreurt de situatie die is ontstaan 

door de trage reactie van de EU op 4G in 

vergelijking met andere regio's op de 

wereld, die de leiding hebben genomen en 

daarvan nu de vruchten plukken; 

2. stelt vast dat de lidstaten 

uiteenlopende benaderingen hanteren met 

betrekking tot 4G en dat dit in bepaalde 

gebieden heeft geleid tot een tragere 

ingebruikname van 4G in vergelijking met 

andere regio's op de wereld, die de leiding 

hebben genomen en daarvan nu de 

vruchten plukken; acht het van belang dat 

praktijken in de Europese industrie 

waarbij gebruik wordt gemaakt van 5G op 

wereldwijd niveau worden gestimuleerd in 

internationale normen waarin het 

pioniersvoordeel geldt; 

Or. en 
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Amendement   14 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpadvies Amendement 

2. betreurt de situatie die is ontstaan 

door de trage reactie van de EU op 4G in 

vergelijking met andere regio's op de 

wereld, die de leiding hebben genomen en 

daarvan nu de vruchten plukken; 

2. betreurt de trage ingebruikname 

van 4G in de EU, in vergelijking met 

andere regio's op de wereld, en 

onderstreept dat hierbij factoren hebben 

gespeeld als de trage invoering van 

netwerken door exploitanten en de 

voorkeur in een aantal landen met minder 

concurrerende markten om winsten te 

maximaliseren in plaats van te investeren; 

Or. en 

 

Amendement   15 

Renato Soru 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpadvies Amendement 

2. betreurt de situatie die is ontstaan 

door de trage reactie van de EU op 4G in 

vergelijking met andere regio's op de 

wereld, die de leiding hebben genomen en 

daarvan nu de vruchten plukken; 

2. betreurt de situatie die is ontstaan 

door de trage reactie van de EU op 4G in 

vergelijking met andere regio's op de 

wereld, die de leiding hebben genomen en 

daarvan nu de vruchten plukken; 

onderstreept dat de overgang van 4G naar 

5G zelfs nog crucialer is, aangezien het 

een technologie betreft die baanbrekende 

innovaties mogelijk maakt, zoals 

kunstmatige intelligentie, virtual reality-

toepassingen, e-gezondheid en 

zelfrijdende voertuigen, en die verdere 

vooruitgang in de hand werkt; 

Or. en 

 

Amendement   16 
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Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 bis. betreurt dat amper 28 % van de 

Europese huishoudens in 

plattelandsgebieden in 2015 over een 

vaste snelle internetverbinding beschikte 

en dat de gemiddelde dekking in de EU 

voor 4G in plattelandsgebieden slechts 

36 % bedraagt, tegenover 86 % in de hele 

EU; 

Or. en 

 

Amendement   17 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 ter. wijst erop dat de Commissie 

aangeeft dat er een investering van 

500 000 miljard EUR nodig is om de 

doelstellingen inzake connectiviteit te 

kunnen verwezenlijken en dat er 

waarschijnlijk een investeringstekort van 

155 miljard EUR zal zijn; benadrukt dat 

de totstandbrenging van de nodige 

infrastructuur een absolute voorwaarde is 

voor de ontwikkeling van deze 

technologie, en dringt er dan ook op aan 

dat de middelen voor de totstandbrenging 

van deze technologie worden verhoogd en 

dat moet worden geprobeerd om voor 5G 

een ambitieuze en samenhangende 

financieringsstrategie uit te tekenen door 

het potentieel en de synergieën van 

bestaande fondsen ter bevordering van 

particuliere investeringen ten volle te 

benutten en door publiek-private 

partnerschappen als 5G PPP, kapitaal 
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voor specifiek risico en consortia te 

stimuleren;  

Or. en 

 

Amendement   18 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop 

het beleid en de regelgeving 

toekomstgericht en bevorderlijk voor 

investeringen en innovatie moeten zijn, 

met een marktgerichte, lichtvoetige 

benadering die de concurrentie 

aanwakkert, in combinatie met 

verstandige fiscale maatregelen, in het 

besef dat investeringen nodig zijn om voor 

concurrentie te zorgen die weer de aanzet 

geeft tot innovatie, nieuwe diensten en 

uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is bij te dragen aan de 

beginfase van 5G om voor concurrentie te 

zorgen die weer de aanzet geeft tot 

innovatie, nieuwe diensten en uiteindelijk 

meer investeringen die de consument ten 

goede komen; 

Or. en 

 

Amendement   19 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 
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kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen en 

innovatie moeten zijn, met een 

marktgerichte, lichtvoetige benadering die 

de concurrentie aanwakkert, in 

combinatie met verstandige fiscale 

maatregelen, in het besef dat investeringen 

nodig zijn om voor concurrentie te zorgen 

die weer de aanzet geeft tot innovatie, 

nieuwe diensten en uiteindelijk meer 

investeringen die de consument ten goede 

komen; 

kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen en 

innovatie moeten zijn, in het besef dat 

investeringen nodig zijn om voor 

concurrentie te zorgen die weer de aanzet 

geeft tot innovatie, nieuwe diensten en 

uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; richt zich in 

dit verband tot exploitanten om meer te 

investeren in infrastructuur om de 

connectiviteit in plattelandsgebieden te 

verbeteren en om de 5G-dekking uit te 

breiden; 

Or. en 

 

Amendement   20 

Andreas Schwab 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen en 

innovatie moeten zijn, met een 

marktgerichte, lichtvoetige benadering die 

de concurrentie aanwakkert, in combinatie 

met verstandige fiscale maatregelen, in het 

besef dat investeringen nodig zijn om voor 

concurrentie te zorgen die weer de aanzet 

geeft tot innovatie, nieuwe diensten en 

uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om het 

concurrentievermogen van Europese 

bedrijven, vooral Europese kmo's te 

bevorderen, omdat er potentieel zeer veel 

te winnen valt voor de wereldleider bij de 

invoering van deze technologie; is van 

mening dat met het oog daarop een 

alomvattende Europese strategie nodig is 

en dat het beleid en de regelgeving 

toekomstgericht en bevorderlijk voor 

investeringen en innovatie moeten zijn, 

met een marktgerichte, lichtvoetige 

benadering die de concurrentie aanwakkert, 

in combinatie met verstandige fiscale 

maatregelen; stelt vast dat investeringen 

nodig zijn om voor concurrentie te zorgen 

die weer de aanzet geeft tot innovatie, 

nieuwe diensten en uiteindelijk meer 

investeringen die de consument ten goede 
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komen; 

Or. de 

 

Amendement   21 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen en 

innovatie moeten zijn, met een 

marktgerichte, lichtvoetige benadering die 

de concurrentie aanwakkert, in combinatie 

met verstandige fiscale maatregelen, in het 

besef dat investeringen nodig zijn om voor 

concurrentie te zorgen die weer de aanzet 

geeft tot innovatie, nieuwe diensten en 

uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen in een 

gemoderniseerde Europese infrastructuur 

en voor innovatie moeten zijn, met een 

marktgerichte, lichtvoetige benadering die 

de concurrentie aanwakkert, in combinatie 

met verstandige fiscale maatregelen, in het 

besef dat investeringen nodig zijn om voor 

concurrentie te zorgen die weer de aanzet 

geeft tot innovatie, nieuwe diensten en 

uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; 

Or. fr 

 

Amendement   22 

Maria Grapini 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

kopgroep te krijgen en het 

concurrentievermogen van de 
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wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen en 

innovatie moeten zijn, met een 

marktgerichte, lichtvoetige benadering die 

de concurrentie aanwakkert, in combinatie 

met verstandige fiscale maatregelen, in het 

besef dat investeringen nodig zijn om voor 

concurrentie te zorgen die weer de aanzet 

geeft tot innovatie, nieuwe diensten en 

uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; 

Europese industrie te stimuleren, omdat er 

potentieel zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen en 

innovatie moeten zijn, met een 

marktgerichte, lichtvoetige benadering die 

de concurrentie aanwakkert, in combinatie 

met verstandige fiscale maatregelen, in het 

besef dat investeringen nodig zijn om voor 

concurrentie te zorgen die weer de aanzet 

geeft tot innovatie, nieuwe diensten en 

uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; 

Or. ro 

 

Amendement   23 

Vicky Ford 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen en 

innovatie moeten zijn, met een 

marktgerichte, lichtvoetige benadering die 

de concurrentie aanwakkert, in combinatie 

met verstandige fiscale maatregelen, in het 

besef dat investeringen nodig zijn om voor 

concurrentie te zorgen die weer de aanzet 

geeft tot innovatie, nieuwe diensten en 

uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de Europese 

industrie in de kopgroep te krijgen, omdat 

er potentieel zeer veel te winnen valt voor 

de wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving naar buiten 

gericht, toekomstgericht en bevorderlijk 

voor investeringen en innovatie moeten 

zijn, met een marktgerichte, lichtvoetige 

benadering die de concurrentie aanwakkert, 

in combinatie met verstandige fiscale 

maatregelen, in het besef dat investeringen 

nodig zijn om voor concurrentie te zorgen 

die weer de aanzet geeft tot innovatie, 

nieuwe diensten en uiteindelijk meer 

investeringen die de consument ten goede 

komen; 

Or. en 
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Amendement   24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen en 

innovatie moeten zijn, met een 

marktgerichte, lichtvoetige benadering die 

de concurrentie aanwakkert, in combinatie 

met verstandige fiscale maatregelen, in 

het besef dat investeringen nodig zijn om 

voor concurrentie te zorgen die weer de 

aanzet geeft tot innovatie, nieuwe diensten 

en uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; 

3. onderstreept dat het van het 

grootste belang is in de beginfase van 5G 

effectief te reageren om de EU in de 

kopgroep te krijgen, omdat er potentieel 

zeer veel te winnen valt voor de 

wereldleider bij de invoering van deze 

technologie, en dat met het oog daarop het 

beleid en de regelgeving toekomstgericht 

en bevorderlijk voor investeringen en 

innovatie moeten zijn, met een 

marktgerichte, lichtvoetige benadering die 

de concurrentie aanwakkert, in het besef 

dat concurrentie de belangrijkste motor is 

voor investeringen, die weer de aanzet 

geven tot innovatie, nieuwe diensten en 

uiteindelijk meer investeringen die de 

consument ten goede komen; 

Or. en 

 

Amendement   25 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. is van mening dat de dekking en de 

beschikbaarheid van deze technologie kan 

worden aangevuld door het voorstel van 

de Commissie om geïnteresseerde lokale 

autoriteiten de mogelijkheid te geven hun 

burgers gratis wifiverbindingen aan te 

bieden in en rond openbare gebouwen, 

gezondheidscentra, parken en openbare 

pleinen, in het kader van het WiFi4EU-

programma; 
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Or. en 

 

Amendement   26 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna 

Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese 

Vaidere, Roberta Metsola 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. is verheugd over het 

breedbandfonds voor Europese 

verbindingen (Connecting Europe 

Broadband Fund), een fonds voor 

breedbandinfrastructuur dat openstaat 

voor deelname van nationale 

stimuleringsbanken en -instellingen en 

van particuliere investeerders, hetgeen 

ons een stap verder zal brengen in de 

richting van investeringen in 

infrastructuur voor dunner bevolkte 

gebieden, plattelandsgebieden en 

afgelegen gebieden waar onvoldoende 

voorzieningen zijn uitgebouwd; 

Or. en 

 

Amendement   27 

Lambert van Nistelrooij 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. is verheugd over het 

breedbandfonds voor Europese 

verbindingen (Connecting Europe 

Broadband Fund), een fonds voor 

breedbandinfrastructuur dat openstaat 

voor deelname van nationale 

stimuleringsbanken en -instellingen en 

van particuliere investeerders, hetgeen 

ons een stap verder zal brengen in de 

richting van investeringen in 
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infrastructuur voor dunner bevolkte 

gebieden, plattelandsgebieden en 

afgelegen gebieden waar onvoldoende 

voorzieningen zijn uitgebouwd; 

Or. en 

 

Amendement   28 

Andreas Schwab 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. benadrukt dat er bij de 

ontwikkeling van 5G-technologie een 

Europese benadering nodig is en dat er 

moet worden gekozen voor een aanpak 

met diverse belanghebbenden, aangezien 

er voor de benutting van de 

mogelijkheden van de op stapel staande 

5G-norm voor mobiele communicatie in 

heel Europa een verregaande 

gecoördineerde invoering van 5G-

netwerken in Europa vereist is; 

Or. de 

 

Amendement   29 

Maria Grapini 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. benadrukt het belang van 

gecoördineerde maatregelen om 5G te 

kunnen invoeren in de EU; merkt op dat 

de Unie een consistente aanpak moet 

hanteren voor de ontwikkeling van 5G in 

28 landen om een levensvatbare interne 

markt te creëren voor 5G-producten en -

diensten; 

Or. ro 
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Amendement   30 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. benadrukt dat het in verband met 

rechtszekerheid en juridische 

voorspelbaarheid voor telecomaanbieders 

van cruciaal belang is dat de Europese 

code voor elektronische communicatie 

tijdig wordt aangenomen; beklemtoont dat 

de Europese code voor elektronische 

communicatie concurrentie (op het gebied 

van infrastructuur) moet bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement   31 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 ter. verzoekt de Commissie de 

nationale breedbandplannen onder de 

loep te nemen om lacunes op te sporen en 

landspecifieke aanbevelingen voor 

verdere actie te formuleren; 

Or. en 

 

Amendement   32 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement 

 3 quater. verzoekt de Commissie te 

zorgen voor het nodige 

financieringsniveau voor het 5G-

actieplan en dit te handhaven en te 

ontwikkelen tot en met het volgend 

meerjarig financieel kader 2020-2027; 

Or. en 

 

Amendement   33 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpadvies Amendement 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven, en benadrukt tegelijk dat een 

akkoord over de harmonisatie van alle 

spectrumbanden boven en onder 6 GHz 

van strategisch belang is voor de 

invoering van 5G en uiterlijk eind 2017 

moet zijn bereikt; 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven; 

Or. de 

 

Amendement   34 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpadvies Amendement 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 
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breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven, en benadrukt tegelijk dat een 

akkoord over de harmonisatie van alle 

spectrumbanden boven en onder 6 GHz 

van strategisch belang is voor de 

invoering van 5G en uiterlijk eind 2017 

moet zijn bereikt; 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over een flexibel 

licentiesysteem dat aanspoort tot gebruik 

van het spectrum en de ontwikkeling van 

toekomstige toepassingen en voorkomt dat 

er blokkering door monopolies ontstaat; 

Or. en 

 

Amendement   35 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpadvies Amendement 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven, en benadrukt tegelijk dat een 

akkoord over de harmonisatie van alle 

spectrumbanden boven en onder 6 GHz 

van strategisch belang is voor de invoering 

van 5G en uiterlijk eind 2017 moet zijn 

bereikt; 

4. wijst erop dat de lidstaten de op 

EU-niveau overeengekomen regels voor 

de toewijzing van frequenties binnen de 

700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie moeten toepassen 

en dat er een op EU-niveau gecoördineerd 

spectrumbeleid moet komen om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven, en benadrukt tegelijk dat een 

akkoord over de harmonisatie van alle 

spectrumbanden boven en onder 6 GHz 

van strategisch belang is voor de invoering 

van 5G en uiterlijk eind 2017 moet zijn 

bereikt; 

Or. en 

 

Amendement   36 

Antonio López-Istúriz White, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó 

Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven, en benadrukt tegelijk dat een 

akkoord over de harmonisatie van alle 

spectrumbanden boven en onder 6 GHz 

van strategisch belang is voor de invoering 

van 5G en uiterlijk eind 2017 moet zijn 

bereikt; 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om te 

zorgen voor voorspelbaarheid en 

zekerheid met betrekking tot rendement 

op investering, en benadrukt tegelijk dat 

een akkoord over de harmonisatie van alle 

spectrumbanden boven en onder 6 GHz 

van strategisch belang is voor de invoering 

van 5G en uiterlijk eind 2017 moet zijn 

bereikt; 

Or. en 

 

Amendement   37 

Vicky Ford 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpadvies Amendement 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven, en benadrukt tegelijk dat een 

akkoord over de harmonisatie van alle 

spectrumbanden boven en onder 6 GHz 

van strategisch belang is voor de invoering 

van 5G en uiterlijk eind 2017 moet zijn 

bereikt; 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven, en benadrukt tegelijk dat een 

akkoord over de internationale 

harmonisatie van alle spectrumbanden 

boven en onder 6 GHz van strategisch 

belang is voor de invoering van 5G en 

uiterlijk eind 2017 moet zijn bereikt; 

Or. en 

 

Amendement   38 
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Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpadvies Amendement 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven, en benadrukt tegelijk dat een 

akkoord over de harmonisatie van alle 

spectrumbanden boven en onder 6 GHz 

van strategisch belang is voor de invoering 

van 5G en uiterlijk eind 2017 moet zijn 

bereikt; 

4. wijst erop dat de basisregels voor 

de toewijzing van nieuwe frequenties 

binnen de 700 MHz-band voor draadloze 

breedbandcommunicatie op één lijn 

moeten worden gebracht en dat moet 

worden nagedacht over de toekenning van 

voldoende langlopende licenties om 

investeerders zekerheid voor de toekomst 

te geven, en benadrukt tegelijk dat een 

akkoord over de harmonisatie van alle 

spectrumbanden boven en onder 6 GHz 

van strategisch belang is voor de invoering 

van 5G en uiterlijk eind 2017 moet zijn 

bereikt, ruim voor de 

Wereldradiocommunicatieconferentie van 

2019 (WRC-19); 

Or. en 

 

Amendement   39 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 bis. onderstreept dat van de 

frequentiebanden die bedoeld zijn voor 5G 

de lagere frequentiebanden, zoals 700 

MHz, weliswaar technologische voordelen 

kunnen bieden op het vlak van bredere 

propagatie, dekking van grootschaligere 

gebieden per celmast, maar dat de 700 

MHz-band alleen niet volstaat voor 

toepassingen met hoge bandbreedte; is 

daarom voorstander van de 

gecoördineerde benadering van de 

Commissie ten aanzien van 

spectrumbeleid, zowel voor het verder 

opnieuw toewijzen van UHF-radiobanden 
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(300 MHz tot 3 GHz) als van banden 

daarbuiten, met als algemene doelstelling 

te blijven werken aan het dichten van de 

digitale kloof en te zorgen voor een betere 

connectiviteit voor plattelandsgebieden; 

Or. en 

 

Amendement   40 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 bis. wijst erop hoe belangrijk een 

Europees glasvezelnetwerk is voor 

universele toegang tot breedband, als een 

fundament van de gigabitsamenleving; 

Or. en 

 

Amendement   41 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 ter. doet een oproep om in de aanloop 

naar de 

Wereldradiocommunicatieconferentie van 

2019 (WRC-19) voorlopige 

spectrumbanden beschikbaar te stellen 

voor 5G, ter bevordering van de 

ontwikkeling van 5G-toepassingen en -

bedrijfsmodellen; 

Or. en 

 

Amendement   42 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 
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Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 ter. onderstreept het belang van 

satellietcommunicatie voor de 

verwezenlijking van alomtegenwoordige 

toegang tot 5G, vooral in afgelegen 

gebieden, als een aanvulling op 

terrestrische netwerken; 

Or. en 

 

Amendement   43 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 quater. dringt aan op de 

ondersteuning van onderzoek naar 

technologie in het kader van 5G die de 

digitale kloof kan helpen overbruggen, 

met name in plattelandsgebieden, en is 

voorstander van een beleid dat 

exploitanten ertoe aanzet 

breedbandconnectiviteit te blijven 

inzetten, met name in onderontwikkelde 

plattelandsgebieden; 

Or. en 

 

Amendement   44 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 quinquies. vraagt om met name steun 

te geven aan lokale aanbieders en kmo's 

voor het uitbouwen van infrastructuur, 

vooral wat betreft de potentieel hoge 
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kosten voor administratie, 

bouwvergunningen en de verwerving van 

onroerend goed; 

Or. en 

 

Amendement   45 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 sexies. is er voorstander van dat 

digitale vaardigheden worden verbeterd 

en dat er een einde wordt gemaakt aan 

digitale ongeletterdheid; onderstreept het 

belang van niet-formeel onderwijs om 

inzicht te krijgen in de werking van 

technologie; dringt daarom aan op 

ondersteuning van initiatieven van het 

maatschappelijk middenveld en van 

enthousiastelingen die de fundamenten 

leggen om digitale geletterdheid en 

autonomie deel te laten uitmaken van het 

onderwijs in heel Europa; dringt er tevens 

op aan dat in de beleidsvorming ook steun 

wordt gegeven aan het recht om te 

experimenteren met technologie als een 

belangrijke vorm van niet-formeel 

onderwijs; onderstreept hoe belangrijk 

open en vrij toegankelijke technologie is 

in dit verband; 

Or. en 

 

Amendement   46 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpadvies Amendement 

5. wijst erop dat de vaststelling van 5. wijst erop dat de vaststelling van 
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breed aanvaarde industrienormen voor 5G-

netwerken en voor 5G geschikte IoT-

apparatuur van cruciaal belang is voor een 

snelle invoering van IoT en dat de 

particuliere sector een voortrekkersrol 

moet spelen bij de goedkeuring van deze 

normen; 

open, interoperabel en breed aanvaarde 

industrienormen voor 5G-netwerken en 

voor 5G geschikte IoT-apparatuur van 

cruciaal belang is voor een snelle invoering 

van IoT, en roept fabrikanten, 

exploitanten, reguleringsinstanties, de 

wetenschappelijke gemeenschap en alle 

relevante belanghebbende partijen ertoe 

op eensgezindheid te bereiken over de 

norm voor 5G-netwerken waarin 

gedetailleerd wordt aangegeven hoe de 

netwerken van de toekomst er zullen 

uitzien; 

Or. en 

 

Amendement   47 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpadvies Amendement 

5. wijst erop dat de vaststelling van 

breed aanvaarde industrienormen voor 5G-

netwerken en voor 5G geschikte IoT-

apparatuur van cruciaal belang is voor een 

snelle invoering van IoT en dat de 

particuliere sector een voortrekkersrol 

moet spelen bij de goedkeuring van deze 

normen; 

5. wijst erop dat de vaststelling van 

breed aanvaarde industrienormen voor 5G-

netwerken en voor 5G geschikte IoT-

apparatuur van cruciaal belang is voor een 

snelle invoering van IoT en dat de 

openbare en de particuliere sector moeten 

worden betrokken bij de goedkeuring van 

deze normen; 

Or. en 

 

Amendement   48 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. wijst erop dat de transformationele 

functie van 5G voor bedrijfsmodellen en 

efficiëntie op tal van domeinen 

sectorspecifiek is; onderstreept dat er 
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partnerschappen tot stand moeten worden 

gebracht tussen telecomexploitanten en 

verticale sectoren als die van gezondheid, 

energie en media en amusement; 

Or. en 

 

Amendement   49 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. benadrukt de nu nog ondenkbare 

mogelijkheden van cloudtechnologieën, 

big data en het internet der dingen als 

motor voor groei en werkgelegenheid en 

voor het verbeteren van het leven van 

iedere burger — op voorwaarde dat 

betrouwbare connectiviteit overal een 

realiteit wordt; 

Or. en 

 

Amendement   50 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. is voorstander van onderzoek naar 

vooruitzichten op het gebied van 

energiebesparing met betrekking tot 5G-

technologieën; 

Or. en 

 

Amendement   51 
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Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 ter. wijst erop dat 5G nieuwe 

hoogwaardige diensten mogelijk zal 

maken, nieuwe sectoren zal verbinden en 

uiteindelijk de consumentenervaring van 

almaar meer ontwikkelde en veeleisende 

digitale gebruikers zal verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement   52 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 ter. benadrukt het belang van 

onderzoek naar privacyaspecten met 

betrekking tot 5G-technologieën; 

Or. en 

 

Amendement   53 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpadvies Amendement 

6. stelt met zorg vast dat de EU 

zonder moderne digitale netwerken en 

infrastructuur die kwalitatief goede, snelle 

verbindingen bieden, een achterstand ten 

opzichte van andere regio's dreigt op te 

lopen bij het aantrekken van investeringen 

6. is zich ervan bewust dat 4G-

netwerken een te lage capaciteit hebben 

aan de vooravond van de vloedgolf aan 

connectiviteit die de komende jaren 

miljoenen toestellen in omloop zal 

brengen (zoals machines, robots, drones, 
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en het vasthouden van kennis, waardoor 

een concurrentievoordeel verloren gaat; 
auto's, wearables, apparaten en sensoren) 

en stelt tevens met zorg vast dat de EU 

zonder moderne digitale netwerken en 

infrastructuur die kwalitatief goede, snelle 

verbindingen bieden, een achterstand ten 

opzichte van andere regio's dreigt op te 

lopen bij het aantrekken van investeringen 

en het vasthouden van kennis, waardoor 

een concurrentievoordeel verloren gaat; 

Or. en 

 

Amendement   54 

Andreas Schwab 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpadvies Amendement 

6. stelt met zorg vast dat de EU 

zonder moderne digitale netwerken en 

infrastructuur die kwalitatief goede, snelle 

verbindingen bieden, een achterstand ten 

opzichte van andere regio's dreigt op te 

lopen bij het aantrekken van investeringen 

en het vasthouden van kennis, waardoor 

een concurrentievoordeel verloren gaat; 

6. stelt met zorg vast dat de EU 

zonder moderne digitale netwerken en 

infrastructuur die kwalitatief goede, snelle 

verbindingen bieden, een achterstand ten 

opzichte van andere regio's dreigt op te 

lopen bij het aantrekken van investeringen 

en het vasthouden van kennis, waardoor 

een concurrentievoordeel verloren gaat, en 

pleit ervoor om de uitbreiding van de 

digitale netwerken en infrastructuur 

vooral in plattelandsgebieden te 

versnellen; 

Or. de 

 

Amendement   55 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpadvies Amendement 

6. stelt met zorg vast dat de EU 

zonder moderne digitale netwerken en 

infrastructuur die kwalitatief goede, snelle 

verbindingen bieden, een achterstand ten 

6. stelt met zorg vast dat de EU 

zonder moderne digitale netwerken en 

infrastructuur die vaste en mobiele 

kwalitatief goede, snelle verbindingen 
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opzichte van andere regio's dreigt op te 

lopen bij het aantrekken van investeringen 

en het vasthouden van kennis, waardoor 

een concurrentievoordeel verloren gaat; 

bieden, een achterstand ten opzichte van 

andere regio's dreigt op te lopen bij het 

aantrekken van investeringen en het 

vasthouden van kennis, waardoor een 

concurrentievoordeel verloren gaat; 

Or. en 

 

Amendement   56 

Renato Soru 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 6 bis. benadrukt het belang van de 

onderneming in verband met een 

overgang naar de gigabitsamenleving; 

schaart zich achter de keuze om de 

aandacht te richten op een op 

infrastructuur gebaseerde concurrentie, 

teneinde investeringen in een efficiënter 

netwerk te stimuleren, en onderstreept de 

rol van nationale regelgevende instanties 

om toezicht te houden tijdens de fase van 

invoering en commerciële lancering; 

Or. en 

 

Amendement   57 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 6 bis. hamert erop dat het niet alleen 

hoogdringend is om een versnelling hoger 

te schakelen op het gebied van 

investeringen in onderzoek en innovatie 

met betrekking tot 5G-technologie, maar 

ook om efficiëntere methoden te 

ontwikkelen om de resultaten van 
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onderzoek en innovatie snel op de markt 

te brengen; 

Or. en 

 

Amendement   58 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 6 bis. wijst op nieuwe 

connectiviteitsmodellen zoals vermaasde 

netwerken; onderstreept de belangrijke 

rol die wifi in gemeenschappelijke 

ruimten en projecten voor open source 

firmware nog steeds spelen bij de 

ontwikkeling van innovatieve concepten 

als vermaasde netwerken; 

Or. en 

 

Amendement   59 

Renato Soru 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 6 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is 

concurrentie te bevorderen die gelijke 

voorwaarden tussen actoren uit de sector 

mogelijk maken en die er op korte termijn 

voor zorgt dat elke actor over 

technologische flexibiliteit beschikt om de 

vereiste connectiviteitsnormen te kunnen 

halen; is van mening dat het meest 

veelbelovende technologische traject 

verbonden is met een brede invoering van 

glasvezel aan huis (FTTH); 

Or. en 
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Amendement   60 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 6 ter. stelt vast dat het inzetten van 

kleine cellen en de eventuele noodzaak 

om gebruik te maken van hubs voor het 

uitzenden van data naar gebruikers in de 

context van 5G vragen doet rijzen met 

betrekking tot consumentenbescherming, 

vergelijkbaar met de vragen die reeds aan 

bod zijn gekomen in het debat met 

betrekking tot het eigendom over routers 

in een aantal lidstaten; wijst tevens op de 

mogelijke relevantie met betrekking tot 

netneutraliteit; 

Or. en 

 

Amendement   61 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 6 ter. is van mening dat de Unie in 

samenwerking met EIT Digital curricula 

voor de ontwikkeling van 5G-

vaardigheden tot stand moet brengen en 

beschikbaar moet maken om te 

voorkomen dat er een digitale kloof en 

digitale uitsluiting ontstaan; 

Or. en 

 

Amendement   62 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 
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Paragraaf 7 

 
Ontwerpadvies Amendement 

7. herhaalt zijn mening dat 

normalisatie dringend noodzakelijk is om 

versnippering op het gebied van de 5G-

technologie te voorkomen en de 

interoperabiliteit niet te belemmeren, en 

herinnert eraan dat voor een 

vooraanstaande rol bij de opstelling van 

mondiale normen internationale 

samenwerking van het grootste belang is; 

herhaalt tevens dat erop moet worden 

toegezien dat de eerste mondiale 5G-

normen uiterlijk eind 2019 beschikbaar zijn 

om een tijdige commerciële invoering van 

5G mogelijk te maken; 

7. herhaalt zijn mening dat 

normalisatie dringend noodzakelijk is om 

versnippering op het gebied van de 5G-

technologie te voorkomen en de 

interoperabiliteit niet te belemmeren; 

onderstreept dat Europa zijn centrale rol 

in het internationaal systeem moet 

behouden en dat Europese normen, die 

worden ontwikkeld in actief overleg met 

alle belanghebbende partijen, moeten 

worden bevorderd op internationaal 

niveau; herhaalt tevens dat erop moet 

worden toegezien dat de eerste mondiale 

5G-normen uiterlijk eind 2019 beschikbaar 

zijn om een tijdige commerciële invoering 

van 5G mogelijk te maken; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpadvies Amendement 

7. herhaalt zijn mening dat 

normalisatie dringend noodzakelijk is om 

versnippering op het gebied van de 5G-

technologie te voorkomen en de 

interoperabiliteit niet te belemmeren, en 

herinnert eraan dat voor een 

vooraanstaande rol bij de opstelling van 

mondiale normen internationale 

samenwerking van het grootste belang is; 

herhaalt tevens dat erop moet worden 

toegezien dat de eerste mondiale 5G-

normen uiterlijk eind 2019 beschikbaar zijn 

om een tijdige commerciële invoering van 

5G mogelijk te maken; 

7. herhaalt zijn mening dat Europese 

normalisatie dringend noodzakelijk is om 

versnippering op het gebied van de 5G-

technologie te voorkomen en de 

interoperabiliteit niet te belemmeren, en 

herinnert eraan dat voor een 

vooraanstaande rol bij de opstelling van 

mondiale normen internationale 

samenwerking van het grootste belang is; 

herhaalt tevens dat erop moet worden 

toegezien dat de eerste mondiale 5G-

normen uiterlijk eind 2019 beschikbaar zijn 

om een tijdige commerciële invoering van 

5G mogelijk te maken; 

Or. fr 
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Amendement   64 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpadvies Amendement 

7. herhaalt zijn mening dat 

normalisatie dringend noodzakelijk is om 

versnippering op het gebied van de 5G-

technologie te voorkomen en de 

interoperabiliteit niet te belemmeren, en 

herinnert eraan dat voor een 

vooraanstaande rol bij de opstelling van 

mondiale normen internationale 

samenwerking van het grootste belang is; 

herhaalt tevens dat erop moet worden 

toegezien dat de eerste mondiale 5G-

normen uiterlijk eind 2019 beschikbaar zijn 

om een tijdige commerciële invoering van 

5G mogelijk te maken; 

7. herhaalt zijn mening dat 

normalisatie dringend noodzakelijk is om 

versnippering op het gebied van de 5G-

technologie te voorkomen en de 

interoperabiliteit niet te belemmeren, en 

herinnert eraan dat voor de opstelling van 

mondiale normen internationale 

samenwerking van het grootste belang is; 

herhaalt tevens dat erop moet worden 

toegezien dat de eerste mondiale 5G-

normen uiterlijk eind 2019 beschikbaar zijn 

om een tijdige commerciële invoering van 

5G mogelijk te maken; 

Or. en 

 

Amendement   65 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 7 bis. is van mening dat een bottom-

upsysteem moet worden bevorderd en dat 

elke sector zijn eigen stappenplan voor 

normalisatie moet opstellen op basis van 

door de bedrijfstak zelf aangestuurde 

processen, met de vastberadenheid om tot 

gezamenlijke normen te komen die het 

potentieel kunnen hebben wereldwijde 

normen te worden; 

Or. en 

 

Amendement   66 
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Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-

Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 7 ter. wijst er nogmaals op dat het 

bewustzijn van het publiek verder moet 

worden aangewakkerd in verband met de 

voordelen die het gebruik van het internet 

biedt voor burgers en ondernemingen, 

aangezien het de economische en sociale 

mogelijkheden vergroot en een instrument 

is dat inclusie kan bevorderen en 

bijkomende kansen kan scheppen voor 

minder ontwikkelde gebieden in de Unie; 

Or. en 

 

Amendement   67 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 7 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 7 quater. verlangt naar een echt 

convergerende netwerkomgeving waarin 

voor communicatie via kabel en draadloze 

communicatie gebruik wordt gemaakt van 

een gemeenschappelijke infrastructuur, 

waardoor de samenleving wordt 

voortgestuwd in de richting van een 

verbeterde netwerksamenleving, zoals in 

het geval van zelfrijdende auto's, e-

commerce, e-werken, e-landbouw en -

landbouwbedrijf — waarbij het motto 

voor technologische landbouw in de 21e 

eeuw "meer produceren met minder" 

luidt;  

Or. en 
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Amendement   68 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpadvies Amendement 

8. wijst erop dat het actieplan voor de 

invoering van 5G in de EU volgens de 

Commissie "twee miljoen nieuwe banen 

zou kunnen opleveren", dit ondanks de 

huidige gestage, maar geringe groei en de 

hoge werkloosheidscijfers, met name onder 

jongeren; 

8. wijst erop dat het actieplan voor de 

invoering van 5G in de EU volgens de 

Commissie "twee miljoen nieuwe banen 

zou kunnen opleveren", dit ondanks de 

huidige gestage, maar geringe groei en de 

hoge werkloosheidscijfers, met name onder 

jongeren; brengt in herinnering dat met 

het oog op het bereiken van dit resultaat 

verschillende upstream en downstream 

factoren onder de loep moeten worden 

genomen, met inbegrip van 

toegankelijkheid voor consumenten, 

aanbod en vraag met betrekking tot 

toepassingen, blokkerende effecten op het 

vlak van ecosystemen voor uitrusting en 

toepassingen, horizontale voordelen en 

mogelijke negatieve gevolgen voor andere 

sectoren; 

Or. en 

 

Amendement   69 

Vicky Ford 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpadvies Amendement 

8. wijst erop dat het actieplan voor de 

invoering van 5G in de EU volgens de 

Commissie "twee miljoen nieuwe banen 

zou kunnen opleveren", dit ondanks de 

huidige gestage, maar geringe groei en de 

hoge werkloosheidscijfers, met name onder 

jongeren; 

8. wijst erop dat het actieplan voor de 

invoering van 5G in de EU volgens de 

Commissie "twee miljoen nieuwe banen 

zou kunnen opleveren", dit ondanks de 

huidige gestage, maar geringe groei en de 

hoge werkloosheidscijfers, met name onder 

jongeren; dringt er bij de Commissie op 

aan zich te concentreren op investeringen 

in bestaande programma's ter 

ondersteuning van de ICT-sector, 

bijvoorbeeld via Horizon 2020 en andere 

beschikbare publiek-private 
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partnerschappen die kunnen worden 

aangewend voor connectiviteitsprojecten; 

Or. en 

 

Amendement   70 

Renato Soru 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpadvies Amendement 

8. wijst erop dat het actieplan voor de 

invoering van 5G in de EU volgens de 

Commissie "twee miljoen nieuwe banen 

zou kunnen opleveren", dit ondanks de 

huidige gestage, maar geringe groei en de 

hoge werkloosheidscijfers, met name 

onder jongeren; 

8. wijst erop dat het actieplan voor de 

invoering van 5G in de EU volgens de 

Commissie zou "kunnen bijdragen aan de 

creatie van meer dan twee miljoen banen" 

door een verbetering van de 

dienstverlening en door de ontwikkeling 

en commerciële toepassing van nieuwe 

technologieën mogelijk te maken; 

onderstreept dat de snelle invoering van 

5G en de gigabitsamenleving weliswaar 

noodzakelijk is, maar niet volstaat om te 

garanderen dat Europa ten volle zal 

kunnen profiteren van de kansen die de 

digitale sector te bieden heeft; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpadvies Amendement 

8. wijst erop dat het actieplan voor de 

invoering van 5G in de EU volgens de 

Commissie "twee miljoen nieuwe banen 

zou kunnen opleveren", dit ondanks de 

huidige gestage, maar geringe groei en de 

hoge werkloosheidscijfers, met name onder 

jongeren; 

8. wijst erop dat het actieplan voor de 

invoering van 5G in de EU volgens de 

Commissie "twee miljoen nieuwe banen 

zou kunnen opleveren", hetgeen mogelijk 

een impuls kan geven aan de Europese 

economie, en de hoge 

werkloosheidscijfers, met name onder 

jongeren, kan tegengaan; 
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Or. en 

 

Amendement   72 

Renato Soru 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 8 bis. is voorstander van de spoedige 

invoering van snelle gigabitverbindingen 

in belangrijke zones zoals scholen, 

overheidsgebouwen en bedrijventerreinen, 

gepaard met de spoedige invoering van 

5G in steden; is van mening dat de 

Commissie op dit gebied ambitieuzere 

plannen moet koesteren, aangezien 

economische en onderwijsactoren 

hierdoor de mogelijkheid krijgen gebruik 

te maken van de allermodernste 

sleuteltechnologieën; 

Or. en 

 

Amendement   73 

Maria Grapini 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 8 bis. benadrukt dat het publiek-private 

partnerschap op het vlak van 5G ("5G 

PPP") een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan het succes van de 

Europese industrie op de wereldmarkt en 

aan het creëren van nieuwe 

mogelijkheden voor innovatie; 

Or. ro 

 

Amendement   74 
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Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 8 bis. pleit ervoor om verder te gaan dan 

het gebruik van louter economische 

indicatoren voor het meten van de 

effecten van de technologie en om een 

vollediger beeld te krijgen door socio-

economische indicatoren toe te voegen; 

Or. en 

 

Amendement   75 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpadvies Amendement 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en van de particuliere sector 

tot het maatschappelijk middenveld, 

teneinde een gezamenlijke, gedeelde visie 

te ontwikkelen die berust op het idee dat 

digitale technologie en communicatie de 

kans bieden op een beter leven voor 

iedereen; 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatsvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en van de particuliere sector 

tot het maatschappelijk middenveld, 

teneinde een gezamenlijke, gedeelde visie 

te ontwikkelen die berust op het idee dat 

digitale technologie en communicatie de 

kans bieden op een beter leven voor 

iedereen, bijvoorbeeld in de context van de 

huidige torenhoge kosten van 

gezondheidszorg en de vergrijzende 

Europese bevolking, waarbij technologie 

kan bijdragen om ons model voor 

gezondheidszorg te herstructureren van 

behandeling naar preventie; 

Or. en 

 

Amendement   76 

Lambert van Nistelrooij 
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Ontwerpadvies 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpadvies Amendement 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en van de particuliere sector 

tot het maatschappelijk middenveld, 

teneinde een gezamenlijke, gedeelde visie 

te ontwikkelen die berust op het idee dat 

digitale technologie en communicatie de 

kans bieden op een beter leven voor 

iedereen; 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatsvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en van de particuliere sector 

tot het maatschappelijk middenveld, 

teneinde een gezamenlijke, gedeelde visie 

te ontwikkelen die berust op het idee dat 

digitale technologie en communicatie de 

kans bieden op een beter leven voor 

iedereen, bijvoorbeeld doordat technologie 

kan bijdragen aan de herstructurering 

van ons model voor gezondheidszorg van 

behandeling naar preventie en 

gezondheidszorg betaalbaar kan houden, 

ondanks de drastisch stijgende kosten 

voor gezondheidszorg en de vergrijzing 

van de Europese bevolking; 

Or. en 

 

Amendement   77 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpadvies Amendement 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en van de particuliere sector 

tot het maatschappelijk middenveld, 

teneinde een gezamenlijke, gedeelde visie 

te ontwikkelen die berust op het idee dat 

digitale technologie en communicatie de 

kans bieden op een beter leven voor 

iedereen; 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatsvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en van de particuliere sector 

tot het maatschappelijk middenveld, 

waarbij met name rekening wordt 

gehouden met de specifieke vereisten van 

actoren van het maatschappelijk 

middenveld betreffende hun financiële 

situatie en personele middelen, teneinde 

een gezamenlijke, gedeelde visie te 

ontwikkelen die berust op het idee dat 

digitale technologie en communicatie de 

kans bieden op een beter leven voor 

iedereen; 
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Or. en 

 

Amendement   78 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpadvies Amendement 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en van de particuliere sector 

tot het maatschappelijk middenveld, 

teneinde een gezamenlijke, gedeelde visie 

te ontwikkelen die berust op het idee dat 

digitale technologie en communicatie de 

kans bieden op een beter leven voor 

iedereen; 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatsvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en de Europese regio's, en 

van de particuliere sector tot het 

maatschappelijk middenveld, teneinde een 

gezamenlijke, gedeelde visie te 

ontwikkelen die berust op het idee dat 

digitale technologie en communicatie de 

kans bieden op een beter leven voor 

iedereen; 

Or. en 

 

Amendement   79 

Vicky Ford 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpadvies Amendement 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en van de particuliere sector 

tot het maatschappelijk middenveld, 

teneinde een gezamenlijke, gedeelde visie 

te ontwikkelen die berust op het idee dat 

digitale technologie en communicatie de 

kans bieden op een beter leven voor 

iedereen; 

9. merkt op dat er een intensieve 

discussie moet plaatsvinden met alle 

belanghebbenden, van de EU-instellingen 

tot de lidstaten en van de particuliere sector 

en industrie tot het maatschappelijk 

middenveld, teneinde een gezamenlijke, 

gedeelde visie te ontwikkelen die berust op 

het idee dat digitale technologie en 

communicatie de kans bieden op een beter 

leven voor iedereen; 

Or. en 
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Amendement   80 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 9 bis. pleit ervoor dat de Commissie een 

jaarlijks voortgangsverslag en 

aanbevelingen opstelt waarin verslag 

wordt uitgebracht over het 5G-actieplan 

en dat ze de resultaten meedeelt aan het 

Parlement; 

Or. en 

 

Amendement   81 

Julia Reda 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpadvies Amendement 

10. herhaalt zijn mening dat een 

sterkere en dynamische interne markt 

alleen tot stand kan worden gebracht door 

middel van stevige groei en meer 

werkgelegenheid en dat de voltooiing van 

een bloeiende digitale interne markt de 

snelste manier is om groei en nieuwe, 

kwalitatief hoogwaardige banen te creëren. 

10. herhaalt zijn mening dat een 

sterkere en dynamische interne markt 

alleen tot stand kan worden gebracht door 

middel van stevige groei, mededinging en 

meer werkgelegenheid die wordt gecreëerd 

door concurrerende belanghebbende 

partijen en dat de voltooiing van een 

bloeiende interne markt de snelste manier 

is om groei en nieuwe, kwalitatief 

hoogwaardige banen te creëren. 

Or. en 

 

Amendement   82 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 10 
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Ontwerpadvies Amendement 

10. herhaalt zijn mening dat een 

sterkere en dynamische interne markt 

alleen tot stand kan worden gebracht door 

middel van stevige groei en meer 

werkgelegenheid en dat de voltooiing van 

een bloeiende digitale interne markt de 

snelste manier is om groei en nieuwe, 

kwalitatief hoogwaardige banen te creëren. 

10. herhaalt zijn mening dat een 

sterkere en dynamische interne markt 

alleen tot stand kan worden gebracht door 

middel van stevige en duurzame groei en 

meer werkgelegenheid en dat de voltooiing 

van een bloeiende digitale interne markt de 

snelste manier is om groei en nieuwe, 

kwalitatief hoogwaardige banen te creëren. 

Or. en 

 

Amendement   83 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpadvies Amendement 

10. herhaalt zijn mening dat een 

sterkere en dynamische interne markt 

alleen tot stand kan worden gebracht door 

middel van stevige groei en meer 

werkgelegenheid en dat de voltooiing van 

een bloeiende digitale interne markt de 

snelste manier is om groei en nieuwe, 

kwalitatief hoogwaardige banen te creëren. 

10. herhaalt zijn mening dat een 

sterkere en dynamische interne markt 

alleen tot stand kan worden gebracht door 

middel van stevige groei en meer 

werkgelegenheid en dat de voltooiing van 

een bloeiende digitale interne markt de 

snelste manier is om groei en nieuwe banen 

te creëren. 

Or. en 

 


