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Amendement 1
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stemt er mee in dat er vanuit sociaal, 
cultureel en economisch gezichtspunt
moet worden gezorgd voor optimaal 
gebruik van het digitale dividend;

1. stemt er mee in dat er vanuit de sociale, 
educatieve, culturele en economische 
gezichtspunten moet worden gezorgd voor 
optimaal gebruik van het digitale dividend;

Or. en

Amendement 2
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak van de
digitale omschakeling, die samen met de 
ontwikkeling van nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën en het
digitale dividend zal helpen de digitale
kloof te overbruggen en zal bijdragen aan 
het bereiken van de doelstellingen van
Lissabon;

Or. en

Amendement 3
Heide Rühle, Jacques Toubon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het spectrum een 2. benadrukt dat het spectrum een 
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belangrijke hulpbron vormt en van groot 
belang is voor het effectief functioneren 
van de interne markt; sluit zich aan bij de 
gedachte dat het digitale dividend een 
unieke gelegenheid biedt om voor 
omroepen voldoende spectrum vrij te 
maken zodat deze hun diensten in 
belangrijke mate kunnen ontwikkelen en 
hun diensten kunnen uitbreiden, alsmede 
om aan de snel groeiende vraag naar 
draadloze communicatiediensten, met 
name op het platteland, te voldoen; voert 
met klem aan dat de belangen van de 
consument dienen te worden beschermd 
aan de hand van marktmechanismen en
zou willen oproepen tot het ter hand nemen 
van vernieuwende producten en diensten;

belangrijke hulpbron vormt en van groot 
belang is voor het effectief functioneren 
van de interne markt; sluit zich aan bij de 
gedachte dat het digitale dividend een 
unieke gelegenheid biedt om voor 
omroepen spectrum vrij te maken zodat 
deze hun diensten in belangrijke mate 
kunnen ontwikkelen en hun diensten 
kunnen uitbreiden, alsmede om aan de snel 
groeiende vraag naar draadloze 
communicatiediensten, met name op het 
platteland, te voldoen; voert met klem aan 
dat er op nationaal en Europees niveau 
meer zou moeten worden geïnvesteerd om
het ter hand nemen van vernieuwende 
producten en diensten aan te moedigen;
onderstreept dat de inspanningen om 
toegang tot breedbanddiensten te 
garanderen niet uitsluitend gericht 
zouden mogen zijn op het digitale
dividend;

Or. en

Amendement 4
Heide Rühle, Jacques Toubon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de nationale regels voor 
het toewijzen en exploiteren van het 
spectrum wijd uiteenlopen en merkt in dit 
verband op dat genoemde verschillen 
ernstige obstakels vormen voor de 
verwezenlijking van een effectief 
functionerende interne markt;

3. wijst erop dat de nationale regels voor 
het toewijzen en exploiteren van het 
spectrum wijd uiteenlopen en merkt in dit 
verband op dat genoemde verschillen 
obstakels kunnen vormen voor de 
verwezenlijking van een effectief 
functionerende interne markt;

Or. en
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Amendement 5
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de nationale regels voor
het toewijzen en exploiteren van het 
spectrum wijd uiteenlopen en merkt in dit 
verband op dat genoemde verschillen 
ernstige obstakels vormen voor de 
verwezenlijking van een effectief 
functionerende interne markt;

3. wijst erop dat de nationale regels op het 
gebied van het toewijzen en exploiteren 
van het spectrum en de bestaande 
nationale ongelijkheden wijd uiteenlopen;
merkt in dit verband op dat genoemde 
verschillen ernstige obstakels vormen voor 
de verwezenlijking van een effectief 
functionerende interne markt;

Or. en

Amendement 6
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten dringend 
nationale actieplannen op te stellen voor 
het gebruik en de implementatie van het 
vrijgemaakte spectrum en het potentieel 
van het digitale dividend dat na de digitale
omschakeling beschikbaar zal zijn;

Or. en

Amendement 7
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. erkent dat coördinatie op EU-niveau
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de ontwikkeling zou aanmoedigen, de 
digitale economie zou stimuleren en 
betaalbare en gelijke toegang tot de
informatiemaatschappij voor alle burgers 
mogelijk zou maken;

Or. en

Amendement 8
Heide Rühle, Jacques Toubon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. beklemtoont dat technische neutraliteit 
van belang is om innovatie en 
interoperabiliteit te bevorderen; vraagt om 
een flexibeler en transparanter beleid ten 
aanzien van de afweging van publieke 
belangen;

4. beklemtoont dat technische neutraliteit 
van belang is om innovatie en 
interoperabiliteit te bevorderen; vraagt om 
een flexibeler en transparanter beleid ten 
aanzien van de afweging van publieke 
belangen, waaronder homogene 
territoriale dekking, pluralisme van de
media, culturele diversiteit en
bescherming tegen inmenging;

Or. en

Amendement 9
Heide Rühle, Jacques Toubon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten maatregelen 
voor betere samenwerking tussen de 
autoriteiten die het spectrum beheren te 
steunen om na te denken over gebieden
waar gezamenlijke toewijzing van het
spectrum de opkomst van nieuwe 
technologieën en diensten mogelijk zou 
maken;
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Or. en

Amendement 10
Heide Rühle, Jacques Toubon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stemt ermee in dat er op EU-niveau 
coördinatie nodig is om te zorgen dat het 
volledige potentieel van het digitale 
dividend wordt vrijgemaakt, maar 
benadrukt tegelijkertijd dat er moet worden 
gezorgd voor flexibiliteit teneinde 
afwijkende gevallen op nationaal niveau, 
zoals plaatselijke maatschappelijke en 
marktbehoeften, aan te pakken; 
onderschrijft dat de gemeenschappelijk 
planning van het spectrum voortdurend 
moet worden geëvalueerd, opdat waar 
nodig aanpassingen kunnen worden 
gemaakt;

6. stemt ermee in dat er op EU-niveau 
coördinatie nodig is om te zorgen dat het 
volledige potentieel van het digitale 
dividend wordt vrijgemaakt, maar 
benadrukt tegelijkertijd dat er moet worden 
gezorgd voor flexibiliteit teneinde 
nationale regelgevingsprerogatieven, 
zoals plaatselijke maatschappelijke en 
marktbehoeften, aan te pakken; 
onderschrijft dat waar gemeenschappelijk 
planning van het spectrum op EU-niveau 
noodzakelijk is, deze voortdurend moet 
worden geëvalueerd door democratisch 
legitieme instellingen, opdat waar nodig 
aanpassingen kunnen worden gemaakt;

Or. en

Amendement 11
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stemt ermee in dat er op EU-niveau 
coördinatie nodig is om te zorgen dat het 
volledige potentieel van het digitale 
dividend wordt vrijgemaakt, maar 
benadrukt tegelijkertijd dat er moet worden 
gezorgd voor flexibiliteit teneinde 
afwijkende gevallen op nationaal niveau, 
zoals plaatselijke maatschappelijke en 
marktbehoeften, aan te pakken; 
onderschrijft dat de gemeenschappelijk 

6. stemt ermee in dat er op EU-niveau 
coördinatie nodig is om te zorgen dat het 
volledige potentieel van het digitale 
dividend wordt vrijgemaakt, maar 
benadrukt tegelijkertijd dat er moet worden 
gezorgd voor flexibiliteit teneinde 
afwijkende gevallen op nationaal niveau, 
zoals plaatselijke maatschappelijke en 
marktbehoeften, aan te pakken; 
onderschrijft dat het gemeenschappelijk
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planning van het spectrum voortdurend 
moet worden geëvalueerd, opdat waar 
nodig aanpassingen kunnen worden 
gemaakt;

beleid omtrent het spectrum voortdurend 
moet worden geëvalueerd, opdat waar 
nodig aanpassingen kunnen worden 
gemaakt;

Or. nl

Amendement 12
Heide Rühle, Jacques Toubon

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stemt in met het voorstel van de 
Commissie om op EU-niveau tot een 
gemeenschappelijk plan voor het spectrum 
te komen en om de vereiste maatregelen 
voor te bereiden om op EU-niveau 
gemeenschappelijke banden te reserveren 
en te coördineren.

7. stemt ermee in om op EU-niveau tot een 
meer samenhangende planning voor het 
spectrum te komen en om de vereiste 
maatregelen voor te bereiden om een sub-
band voor grensoverschrijdende diensten
te reserveren en te coördineren.

Or. en

Amendement 13
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stemt in met het voorstel van de 
Commissie om op EU-niveau tot een 
gemeenschappelijk plan voor het spectrum 
te komen en om de vereiste maatregelen 
voor te bereiden om op EU-niveau 
gemeenschappelijke banden te reserveren 
en te coördineren.

7. stemt in met het voorstel van de 
Commissie om op EU-niveau tot een 
gemeenschappelijk plan voor het spectrum 
te komen voor specifieke pan-Europese en 
grensoverschrijdende diensten en om de 
vereiste maatregelen voor te bereiden om 
op EU-niveau gemeenschappelijke banden 
voor deze diensten te reserveren en te 
coördineren.

Or. nl
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Amendement 14
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de rechten van consumenten 
worden beschermd en dat de consument
het meest profiteert van het digitale
dividend; is van mening dat consumenten
zouden moeten worden geïnformeerd over 
hun rechten door middel van een 
Handvest van de rechten van
telecomconsumenten. 

Or. en
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