
 

AD\1123087NL.docx  PE595.741v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie vervoer en toerisme 
 

2016/0287(COD) 

10.4.2017 

ADVIES 

van de Commissie vervoer en toerisme 

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 

283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale 

gemeenschappen betreft 

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

Rapporteur voor advies: Claudia Țapardel 

 



 

PE595.741v02-00 2/18 AD\1123087NL.docx 

NL 

PA_Legam 



 

AD\1123087NL.docx 3/18 PE595.741v02-00 

 NL 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Met het aanbreken van een nieuw tijdperk in het vervoer, is de echte uitdaging waarvoor de 

lokale overheden zich geplaatst zien niet het opnieuw uitvinden van het wiel, maar het vinden 

van manieren om de diensten in verband met de behoefte van de burgers aan realtime 

mobiliteit te verbeteren. De digitalisering brengt aanzienlijke structurele wijzigingen teweeg 

in de vervoersstelsels en de samenleving begint zich thans te buigen over aspecten zoals 

gegevens en reisinformatie, netwerkplanning, kaartverkoop of kwaliteit van de 

dienstverlening op basis van een nieuwe filosofie waarin de gebruiker centraal staat. 

In deze context komt het voorstel van de Commissie voor kosteloze draadloze lokale 

connectiviteit in de centra van het openbare leven niet alleen op het juiste moment, maar is het 

ook noodzakelijk, omdat het dienstenaanbieders nieuwe kansen biedt om hun aanbod te 

verbeteren. Tegelijkertijd biedt het voorstel een mechanisme waarmee de particuliere sector 

en de overheid open en doeltreffend kunnen samenwerken volgens de 

samenwerkingsbeginselen, met als ultieme doel de dienstverlening te verbeteren.  

Voor stadsplanners en overheidsinstanties die belast zijn met vervoerskwesties zal de uitrol 

van gratis draadloze toegangspunten ertoe bijdragen dat bestaande mobiliteitspatronen beter 

in hun context worden geplaatst, vooral waar traditionele instrumenten zoals statistieken 

ontoereikend blijken. De te verzamelen gegevens zullen worden gebruikt voor de beoordeling 

van bestaand beleid en bestaande diensten en zullen realtime feedback opleveren over de 

reiskeuzes die mensen maken, maar zullen ook voor gerichte investeringen kunnen zorgen. 

Meer in het algemeen zal de overheid kunnen zorgen voor veiligere wegen, betere 

transportroutes en lagere infrastructuurkosten en voor minder overlast als gevolg van 

opstoppingen en vervuiling. 

Voor de consument zal de beschikbaarheid van kosteloze draadloze internettoegang zorgen 

voor een hogere mate van connectiviteit en flexibiliteit, aangezien zij niet alleen hun tijd beter 

zullen kunnen gebruiken, maar ook zullen profiteren van een beter openbaarvervoeraanbod. 

Voor toeristen zou Wifi4EU betekenen dat zij betere toegang en informatie hebben op hun 

plaats van bestemming.  

Het ambitieuze voorstel van de Commissie moet echter gecompleteerd worden met 

bepalingen die zowel voor duidelijke criteria voor de selectie van de begunstigden zorgen als 

voor continuïteit na de voorgestelde levenscyclus van de projecten. Ook is het van belang dat 

het geld dat wordt toegewezen voor de uitrol van hotspots niet alleen het profiel van de EU 

verhoogt, maar ook bijdraagt tot het oplossen van reële connectiviteitsproblemen. 

In grote lijnen steunt de rapporteur het Commissievoorstel met de kanttekening dat het 

initiatief moet worden uitgebreid tot plaatselijke vervoersdiensten en toeristische 

bestemmingen. Daardoor zou het vervoer in gemeenschappen doeltreffender worden en 

zouden de consumenten diensten van hogere kwaliteit aangeboden krijgen. Aangezien er geen 

effectbeoordeling is gemaakt en de beschikbaar gestelde bedragen beperkt zijn, stelt de 

rapporteur echter voor dat de Commissie duidelijke criteria vaststelt voor de keuze van de 

gemeenschappen die voor het initiatief in aanmerking zullen komen en dat zij alle projecten 

waarvoor subsidie wordt aangevraagd, grondig onderzoekt.  



 

PE595.741v02-00 4/18 AD\1123087NL.docx 

NL 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tot de maatregelen ter 

ondersteuning van de visie op Europese 

connectiviteit behoort de bevordering van 

de uitrol van lokale draadloze 

toegangspunten door middel van 

vereenvoudigde vergunningsprocedures en 

minder administratieve belemmeringen. 

Dergelijke toegangspunten, met inbegrip 

van deze voor aanvullende openbare 

dienstverlening of voor niet-commerciële 

activiteiten, kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren aan de verbetering van de 

huidige en toekomstige generaties 

draadloze communicatienetwerken door 

voor een fijnmazigere dekking te zorgen 

die tegemoet komt aan de evoluerende 

behoeften. 

(2) Tot de maatregelen ter 

ondersteuning van de visie op Europese 

connectiviteit behoort de bevordering van 

de uitrol van lokale draadloze 

toegangspunten door middel van 

vereenvoudigde vergunningsprocedures en 

minder administratieve belemmeringen. 

Dergelijke toegangspunten, met inbegrip 

van deze voor aanvullende openbare 

dienstverlening of voor niet-commerciële 

activiteiten, kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren aan de verbetering van de 

huidige en toekomstige generaties 

draadloze communicatienetwerken door 

voor een fijnmazigere dekking te zorgen 

die tegemoet komt aan de evoluerende 

behoeften. Die toegangspunten kunnen 

worden geïntegreerd in een Europees 

netwerk met een uniek 

authenticatiesysteem, in overeenstemming 

met Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad1bis. 

 _________________ 

 1 bis. Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 
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Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) In het EU-beleid dat is gericht op 

de bevordering van 

internetinfrastructuur, het efficiënte 

gebruik van het draadloze spectrum en 

een grotere connectiviteit van Europese 

burgers door internet gemakkelijker 

toegankelijk te maken, moet het concept 

"internet der dingen" worden bevorderd, 

met name vanwege het potentieel voor 

groei, innovatie, verbeterde toepassingen 

en diensten in verband met 

openbaarvervoersystemen. 

 

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 veilige en zekere 

lokale draadloze connectiviteit, kosteloos 

en zonder beperkingen, in centra van het 

lokale openbare leven, met inbegrip van de 

openbare buitenruimten en faciliteiten en 

voertuigen voor openbaar vervoer, 

doelgericht ondersteunen. Dergelijke steun 

valt tot dusver niet onder de Verordeningen 

(EU) nr. 1316/20131515 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 

15 Verordening (EU) nr. 1316/20136 van 

het Europees Parlement en de Raad van 11 

december 2013 tot vaststelling van de 
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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). 

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 

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). 

16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het 

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 en met name met een lokale 

en regionale opdracht, zoals overheden en 

aanbieders van openbare diensten, 

aanmoedigen om naast hun openbare 

opdracht lokale draadloze connectiviteit 

aan te bieden, kosteloos en zonder 

beperkingen, 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, 

bibliotheken en ziekenhuizen, 

gezondheidscentra, scholen, 

bejaardentehuizen, weeshuizen, 

openbaarvervoersdiensten en -

infrastructuur, zoals stations en 

terminals, toerismegerelateerde diensten 

en andere entiteiten die van bijzonder 

belang zijn voor de lokale gemeenschap 



 

AD\1123087NL.docx 7/18 PE595.741v02-00 

 NL 

en haar inwoners. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
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 kosteloos en zonder 

beperkingen worden beschouwd 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. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Om het succes van dit initiatief te 

waarborgen en het optreden van de 

Europese Unie op dit gebied zichtbaar te 

maken, moet de Commissie ervoor zorgen 

dat de entiteiten die via dit initiatief 

projecten uitvoeren en de gebruikers 

correct geïnformeerd worden over de 

beschikbaarheid van de diensten en 

duidelijk maken dat de financiering 

afkomstig is van de EU. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Aangezien de maatregelen een 

specifiek doel dienen en gericht zijn op 

(6) Aangezien de maatregelen een 

specifiek doel dienen en gericht zijn op 
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lokale behoeften, moeten zij worden 

aangemerkt als een afzonderlijk project van 

gemeenschappelijk belang in de 

telecomsector in de zin van de 

Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en 

(EU) nr. 283/2014. 

lokale behoeften, vooral in minder 

ontwikkelde gebieden met een grotere 

behoefte aan connectiviteit, moeten zij 

worden aangemerkt als een afzonderlijk 

project van gemeenschappelijk belang in 

de telecomsector in de zin van de 

Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en 

(EU) nr. 283/2014. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Gezien het niet-commerciële 

karakter van deze maatregel en de beperkte 

omvang van de geplande afzonderlijke 

projecten moet de administratieve druk tot 

een minimum worden beperkt. De 

maatregelen moeten daarom worden 

uitgevoerd met de meest geschikte vormen 

van financiële bijstand, met name 

subsidies, die nu of in de toekomst 

beschikbaar zijn overeenkomstig het 

Financieel Reglement. De maatregelen 

mogen niet met financiële instrumenten 

worden ondersteund. 

(8) Gezien het niet-commerciële 

karakter van deze maatregel en de beperkte 

omvang van de geplande afzonderlijke 

projecten moet de administratieve druk tot 

een minimum worden beperkt. Dit moet 

worden bewerkstelligd door de 

planningsprocedure te vereenvoudigen en 

de wettelijke verplichtingen te 

versoepelen. De maatregelen moeten 

daarom worden uitgevoerd met de meest 

geschikte vormen van financiële bijstand, 

met name subsidies, die nu of in de 

toekomst beschikbaar zijn overeenkomstig 

het Financieel Reglement. De maatregelen 

mogen niet met financiële instrumenten 

worden ondersteund. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Vanwege het beperkte bereik van 

lokale draadloze toegangspunten en de 

geringe waarde van de afzonderlijke 

projecten wordt niet verwacht dat 

toegangspunten die financiële bijstand 

genieten uit hoofde van deze verordening, 

in het vaarwater van het commerciële 

(9) Vanwege het beperkte bereik van 

lokale draadloze toegangspunten en de 

geringe waarde van de afzonderlijke 

projecten wordt niet verwacht dat 

toegangspunten die financiële bijstand 

genieten uit hoofde van deze verordening, 

in het vaarwater van het commerciële 
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aanbod zullen komen. Om er verder voor te 

zorgen dat dergelijke financiële bijstand de 

mededinging niet onnodig verstoort, 

particuliere investeringen niet verdringt of 

particuliere exploitanten niet ontmoedigt 

om te investeren, moeten de maatregelen 

worden beperkt tot projecten die niet 

overlappen met soortgelijk, reeds bestaand 

particulier of openbaar aanbod in hetzelfde 

gebied. Dit sluit niet uit dat in het kader 

van dit initiatief aanvullende steun wordt 

verleend uit publieke of private 

financieringsbronnen. 

aanbod zullen komen. Om er verder voor te 

zorgen dat dergelijke financiële bijstand de 

mededinging niet onnodig verstoort, 

particuliere investeringen niet verdringt of 

particuliere exploitanten niet ontmoedigt 

om te investeren, moeten de maatregelen 

worden beperkt tot projecten die niet 

overlappen met reeds bestaand particulier 

of openbaar aanbod in hetzelfde gebied. 

Dit sluit niet uit dat in het kader van dit 

initiatief aanvullende steun wordt verleend 

uit publieke of private 

financieringsbronnen. Dit programma 

moet verenigbaar zijn met en een 

aanvulling vormen op nationale en 

regionale operationele programma's, en 

met name met die welke door het EFRO 

worden gefinancierd, en synergie tussen 

die programma's creëren. 

 

Amendement   10 

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 behandeld en die de tenuitvoerlegging, 

monitoring en controle van de 

geïnstalleerde lokale draadloze 

toegangspunten ondersteunen. 

(10) Om ervoor te zorgen dat de 

connectiviteit overeenkomstig deze 

verordening snel wordt verstrekt, moet de 

toekenning van financiële bijstand worden 

behandeld via gestroomlijnde 

administratieve procedures waarbij zo 

veel mogelijk gestandaardiseerde 

documenten worden gebruikt, met 

gebruikmaking van zowel online als 

andere, conventionele instrumenten 

waarmee aanvragen snel kunnen worden 

ingediend en behandeld en die de 

tenuitvoerlegging, monitoring en controle 

van de geïnstalleerde lokale draadloze 

toegangspunten ondersteunen. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 
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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 de spoedeisende bevordering van 

de uitrol van toegangsnetwerken die in de 

hele EU een kwalitatief hoogwaardige 

internetervaring op basis van zeer snelle 

breedbanddiensten kunnen bieden, zoals 

omschreven in de mededeling van de 

Commissie van 14 september 2016 getiteld 

"Connectiviteit voor een concurrerende 

digitale eengemaakte markt – naar een 

Europese gigabitsamenleving", waarin 

het doel wordt gesteld om voor 2025 alle 

Europese huishoudens te voorzien van 

toegang tot een internetverbinding van ten 

minste 100 Mbps, zou in het kader van de 

financiële bijstand een regionaal 

evenwichtige verdeling moeten worden 

nagestreefd, ook in afgelegen en 

grensoverschrijdende gebieden, waar 

vaak gebrek is aan particuliere 

netwerkdekking, en moet het beginsel van 

universele toegang voor burgers tot de 

voordelen van de informatiemaatschappij 

worden bevorderd, met speciale aandacht 

voor landelijke, ultraperifere, insulaire, 

grens- en berggebieden. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Overeenkomstig artikel 349 

VWEU moet in verband met een 

geografisch evenwichtige verdeling 

rekening worden gehouden met specifieke 

maatregelen voor de ultraperifere 

gebieden, gezien hun afgelegen karakter 

en de kosten die gemoeid zijn met toegang 

tot internet en zeer snelle 

breedbanddiensten. 
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Amendement   13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 ter) Gezien de grote 

connectiviteitsbehoeften in de Europese 

Unie is het van belang dat de Commissie 

een langetermijnstrategie bepaalt voor de 

uitrol van draadloze toegangspunten, 

zodat de continuïteit van het programma 

ook na de voorgestelde drie jaar verzekerd 

is, waarbij ervoor moet worden gezorgd 

dat de opgezette infrastructuur na afloop 

van de financieringsperiode niet voor 

commerciële doeleinden wordt gebruikt 

en dat er geen projecten worden 

geaccepteerd voor een periode van minder 

dan drie jaar. 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 quater) Bovendien moeten de 

Commissie en de lidstaten er, gezien het 

niet-commerciële karakter van de 

maatregel, voor zorgen dat de ontwikkelde 

infrastructuur niet commercieel gebruikt 

wordt nadat de financieringstermijn is 

verstreken. 

 

Amendement   15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 

Artikel 7 – lid 4 – letter c 
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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 

verstrekking van veilige en zekere lokale 

draadloze connectiviteit, kosteloos en 

zonder beperkingen, in lokale 

gemeenschappen worden gefinancierd door 

middel van subsidies of andere vormen van 

financiële bijstand dan financiële 

instrumenten. 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 

Artikel 10 – lid 4 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Acties op het gebied van de verstrekking 

van kosteloze lokale draadloze 

connectiviteit in lokale gemeenschappen 

worden gefinancierd met financiële 

bijstand van de Unie die tot 100 % van de 

in aanmerking komende kosten dekt, 

onverminderd het 

medefinancieringsbeginsel.". 

Acties op het gebied van de verstrekking 

van kosteloze en veilige lokale draadloze 

connectiviteit in lokale gemeenschappen 

worden gefinancierd met financiële 

bijstand van de Unie die tot 100 % van de 

in aanmerking komende kosten dekt, 

onverminderd het 

medefinancieringsbeginsel. 

(Gegevensbescherming is essentieel en daarom moet de internetverbinding niet alleen gratis 

zijn maar ook veilig) 

 

Amendement   17 

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": 

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 

h) "lokaal draadloos toegangspunt": 

kleine uitrusting met laag vermogen en 

beperkt bereik, die op niet-exclusieve basis 

radiospectrum gebruikt waarvan de 

voorwaarden voor de beschikbaarheid en 

het efficiënte gebruik ervan op Unieniveau 
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zijn geharmoniseerd, en die gebruikers 

draadloze toegang geeft tot een 

elektronischecommunicatienetwerk."; 

zijn geharmoniseerd, en die gebruikers 

kosteloze lokale draadloze toegang geeft 

tot een elektronischecommunicatienetwerk. 

 

Amendement   18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) zij ondersteunen de verstrekking 

kosteloze lokale draadloze connectiviteit in 

lokale gemeenschappen."; 

c) zij ondersteunen de verstrekking 

van kosteloze, veilige en zekere lokale 

draadloze connectiviteit in lokale 

gemeenschappen die een minimale 

verbindingssnelheid van 100 Mbps biedt 

of bij gebrek daaraan de hoogst mogelijke 

snelheid die op de markt beschikbaar is, 

en betreffen ook diensten in verband met 

duurzame mobiliteit. 

 

Amendement   19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Artikel 5 – lid 5 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5 bis. Acties die bijdragen tot projecten 

van gemeenschappelijk belang op het 

gebied van de kosteloze verstrekking van 

lokale draadloze connectiviteit in lokale 

gemeenschappen worden ondersteund met: 

5 bis. Acties die bijdragen tot projecten 

van gemeenschappelijk belang op het 

gebied van de kosteloze en veilige 

verstrekking van lokale draadloze 

connectiviteit in lokale gemeenschappen 

worden ondersteund met: 

 

Amendement   20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Artikel 6 – lid 8 bis 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8 bis. Acties die bijdragen tot de 

verwezenlijking van projecten van 

gemeenschappelijk belang op het gebied 

van de kosteloze verstrekking van lokale 

draadloze connectiviteit in lokale 

gemeenschappen voldoen aan de 

voorwaarden die in afdeling 4 van de 

bijlage zijn opgenomen."; 

8 bis. Acties die bijdragen tot de 

verwezenlijking van projecten van 

gemeenschappelijk belang op het gebied 

van de kosteloze en veilige verstrekking 

van lokale draadloze connectiviteit in 

lokale gemeenschappen voldoen aan de 

voorwaarden die in afdeling 4 van de 

bijlage zijn opgenomen. 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Bijlage – Afdeling 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Acties die gericht zijn op de verstrekking 

van kosteloze lokale draadloze 

connectiviteit in de centra van het lokale 

openbare leven, met inbegrip van openbare 

buitenruimten die een belangrijke rol 

spelen in het openbare leven van lokale 

gemeenschappen, komen in aanmerking 

voor financiële bijstand. 

Acties die gericht zijn op de verstrekking 

van kosteloze, veilige en zekere lokale 

draadloze connectiviteit in de centra van 

het lokale openbare leven, met inbegrip 

van openbare buitenruimten die een 

belangrijke rol spelen in het openbare 

leven van lokale gemeenschappen, met 

inbegrip van openbaarvervoersdiensten en 

toeristische bestemmingen, komen in 

aanmerking voor financiële bijstand. 

 

 

Amendement   22 

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 

Financiële bijstand is beschikbaar voor 

entiteiten met een openbare opdracht, zoals 

lokale overheden en aanbieders van 
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openbare diensten, die zich ertoe verbinden 

kosteloze lokale draadloze connectiviteit te 

verstrekken door middel van de installatie 

van lokale draadloze toegangspunten. 

openbare diensten, die zich ertoe verbinden 

kosteloze, veilige en zekere lokale 

draadloze connectiviteit te verstrekken 

door middel van de installatie van lokale 

draadloze toegangspunten of in combinatie 

met de verrichting van 

openbaarvervoersdiensten. 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Bijlage – Afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 – letter  a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a. kosteloos en gemakkelijk 

toegankelijk is en gebruikmaakt van 

hoogtechnologische uitrusting, en 

a. kosteloos, veilig en gemakkelijk 

toegankelijk is en gebruikmaakt van 

hoogtechnologische uitrusting, en 

 

 

Amendement   24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EU) nr. 283/2014 

Bijlage – Afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis) moedigt de betere integratie van 

lokale gemeenschappen in de interne 

digitale markt aan en stimuleert de 

ontwikkeling van innovatieve digitale 

diensten en toepassingen die worden 

aangeboden door lokale kmo's en 

ondernemingen op het gebied van vervoer 

en toerisme; 

 

Amendement   25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EU) nr. 283/2014 
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Bijlage – Afdeling 4 – alinea 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Projecten die overlappen met een reeds 

bestaand particulier of publiek aanbod met 

soortgelijke kenmerken, met inbegrip van 

kwaliteitskenmerken, in hetzelfde gebied, 

komen niet in aanmerking. 

Projecten die een kopie zijn van of 

overlappen met een reeds bestaand 

particulier of publiek aanbod met 

soortgelijke kenmerken, met inbegrip van 

kwaliteitskenmerken, in hetzelfde gebied, 

komen niet in aanmerking. De lokale 

draadloze toegangspunten die worden 

gefinancierd uit hoofde van deze 

verordening gelden in eerste instantie 

voor openbare ruimten. 

 

Amendement   26 

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 aan alle 

lidstaten toegewezen op een geografisch 

evenwichtige wijze, met speciale aandacht 

voor eilanden, ultraperifere gebieden (als 

bedoeld in artikel 349 VWEU), 

berggebieden en grensoverschrijdende, 

kleinere en achtergebleven 

gemeenschappen, voor projecten die aan 

de bovengenoemde voorwaarden voldoen, 

op basis van de ontvangen voorstellen. 
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