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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het opbouwen van een Europees beleid inzake breedband
(2006/2273(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld "Overbrugging van de 
breedbandkloof" (COM(2006)0129),

– gezien het verslag van 15 juli 2005 van het Forum over de digitale kloof over toegang tot 
breedband en overheidssteun in onvoldoende verzorgde gebieden,

– gezien de mededeling van de Commissie bedoeld voor de voorjaarsbijeenkomst van de 
Europese Raad, getiteld "Uitvoering van de hernieuwde Lissabon-strategie voor groei en 
werkgelegenheid" (COM(2006)0816) en de bijlage daarbij,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld "Snelle verbindingen 
voor Europa: recente ontwikkelingen in de sector elektronische communicatie" 
(COM(2004)0061),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de herziening van het 
regelgevingskader van de EU voor elektronische communicatienetwerken en diensten 
(COM(2006)0334),

– gezien Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 over 
een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en 
diensten (kaderrichtlijn)1,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld "i2010 - Een Europese 
informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid" (COM(2005)0229),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld "i2010 - Eerste 
jaarverslag over de Europese informatiemaatschappij" (COM(2005)0215),

– gezien Besluit nr. 854/2005/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 tot 
vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger 
gebruik van het Internet en nieuwe online-technologieën2,

– gezien het werkdocument van de Commissiediensten, getiteld: "Guidelines on Criteria and 
Modalities of Implementation of Structural Funds in Support of Electronic Communications" 
(SEC(2003)0895),

  
1 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
2 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 1.
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– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld: "Een op de markt 
gebaseerde benadering van het spectrumbeheer in de Europese Unie" (COM(2005)0400),

– gezien de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg van 30 januari 2007 in de zaak France 
Télécom SA v. Commissie1, waarbij het beroep van France Télécom SA tegen het besluit van 
de Commissie van 2003 betreffende woekerprijzen voor op ADSL gebaseerde internettoegang 
voor het grote publiek in zijn geheel werd afgewezen,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, getiteld: 
"Een vooruitziend radiospectrumbeleid voor de Europese Unie: tweede jaarverslag" 
(COM(2005)0411),

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 14 maart 2006 over een Europese 
Informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid2, van 1 december 2005 over de 
Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten in 20043 en van 23 juni 2005 
over de informatiemaatschappij4,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie juridische 
zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat de ontwikkeling van internet en breedband de wereldwijde economie heeft
getransformeerd, regio's en landen met elkaar heeft verbonden, een dynamisch paradigma 
heeft gecreëerd dat individuele burgers, waar zij ook wonen, ongekende mogelijkheden biedt 
op het vlak van informatie, communicatie, invloed, participatie, consumptie, beroepsleven en 
ondernemen, 

B. overwegende dat de waarde van internet en breedband exponentieel toeneemt met iedere 
nieuwe gebruiker, hetgeen van essentieel belang is indien Europa een leidende 
kennismaatschappij wil worden, 

C. overwegende dat het Gerecht van eerste aanleg in zijn bovengenoemde vonnis in de zaak 
France Télécom v Commissie vaststelde dat de snelle groei van de breedbandsector de 
toepassing van de mededingingsregels niet uitsluit,

D. overwegende dat het aantal breedbandverbindingen in de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld 
en het aantal breedbandabonnees bijna verviervoudigd is; overwegende dat deze 
ontwikkelingen zijn voortgekomen uit de markt en worden bevorderd door de concurrentie, 
waarmee wordt bewezen dat het belangrijk is de markt niet te verstoren,

E. overwegende dat de lidstaten die een grotere concurrentie hebben in de breedbandmarkt ook 
een hoger breedbanddekkingspercentage hebben, 

  
1 Zaak T-340/03 France Télécom SA v. Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2007 Jurispr.-0000.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0079.
3 PB 285 E van 22.11.2006, blz. 143.
4 PB C 133 E van 8.6.2006, blz. 140.
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1. wijst op de mogelijkheden die een interne markt met bijna 500 miljoen mensen met 
breedbandaansluiting zou scheppen, door een in de wereld unieke kritische massa van 
gebruikers te creëren, door voor alle regio's nieuwe perspectieven te openen, door iedere 
gebruiker meerwaarde te bieden en door Europa in staat te stellen een leidende 
kenniseconomie in de wereld te worden;

2. is van oordeel dat een pakket van Europese e-diensten ertoe kan bijdragen de integratie te 
bevorderen en de cohesie te versterken, en - via het gebruik van breedband - een geïntegreerde 
Europese elektronische markt kan creëren, en verlangt dat dit gebied bijzondere prioriteit krijgt 
bij de besteding van de structuur- en plattelandsontwikkelingsfondsen;

3. wenst dat iedere school en onderwijsinstelling in de Europese Unie aangesloten wordt op 
breedband, zodat in de toekomst "geen enkel Europees kind off-line zal zijn"; 

4. is van mening dat innovatieve technologie de sleutel tot het overbruggen van de 
breedbandkloof is en wijst op het feit dat achtergebleven gebieden door toepassing van nieuwe 
technologie in staat zijn geweest om vele ontwikkelingsfases over te slaan;

5. onderstreept dat nieuwe technologie per definitie een grotere reikwijdte en een meer 
omvattende inhoud heeft, waardoor meer geavanceerde diensten mogelijk worden;

6. verklaart dat de snelle ontwikkeling van breedband van cruciaal belang is voor de 
ontwikkeling van de Europese productiviteit en voor de opkomst van nieuwe, kleine 
ondernemingen, die in diverse sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industriële productie en 
de financiële dienstensector, toonaangevend kunnen worden;

7. beklemtoont dat de rol van de EU erin bestaat een gunstige omgeving te scheppen voor de 
ontwikkeling van innovatie en de introductie van nieuwe technologieën, door te zorgen voor 
een regelgevend kader dat uitnodigt tot concurrentie en door de nodige middelen ter 
beschikking te stellen voor de ondersteuning van de noodzakelijke infrastructuur;

8. spoort de Commissie ertoe aan zorgvuldig te onderzoeken of het regelgevend kader volledig 
wordt geïmplementeerd en of de regels betreffende staatshulp worden toegepast, telkens
wanneer beoogd wordt middelen van de structuur- en plattelandsontwikkelingsfondsen te 
gebruiken voor investeringen in breedband, en ervoor te zorgen dat de EU-financiering niet 
ondernemingen die reeds een gevestigde positie op de markt hebben, of monopolies, 
bevoordeelt boven nieuwkomers op de markt.;

9. beklemtoont dat de financiering met overheidsmiddelen door lidstaten of de EU vanuit  
concurrentie-oogpunt neutraal dient te zijn en dat het moet gaan om commercieel duurzame 
investeringen; onderstreept dat dergelijke contracten tot stand dienen te komen na een 
openbare inschrijving, en niet automatisch moeten worden gesloten met een reeds op de markt 
aanwezige partij;

10. beklemtoont dat de infrastructuur op basis van gelijkheid ter beschikking moet worden gesteld
en dat de eigendomsstructuur geen enkele aanbieder mag bevoordelen; 

11. benadrukt de sleutelrol die door de markt wordt gespeeld bij de uitbreiding en ontwikkeling 
van innovatieve diensten; wijst echter op de noodzaak dat de regelgevende instanties en de 
regeringen een gelijke prioriteit verlenen aan de bevordering van de mededinging, het 
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tegengaan van misbruik van dominerende posities en het verlagen van de toegangsbarrières, 
zodat de markt inderdaad in staat is om innovaties in te voeren;

12. onderstreept de noodzaak van technologische neutraliteit in combinatie met voorkoming van 
fragmentatie, hetgeen een uitdaging betekent voor de Europese regelgevende instanties, die 
nieuwe oplossingen een kans dienen te geven, maar tegelijk voor stabiele condities moeten 
zorgen;

13. wijst erop dat het ontwikkelen van de concurrentievoordelen van landelijke gebieden 
afhankelijk is van innovatieve nieuwe toepassingen van informatie- en 
communicatietechnologieën;

14. roept de EU en de lidstaten op tot verwezenlijking van de doelstelling van de Europese Raad 
van Barcelona in 2003 dat de Europese burgers voor hen relevante openbare 
breedbanddiensten moeten worden aangeboden; 

15. onderstreept dat digitale geletterdheid een onmisbare basis is voor gebruikmaking van de 
mogelijkheden die breedband biedt en wijst op de verantwoordelijkheid in dit opzicht van het 
openbaar onderwijs;

16. benadrukt het belang van - op technisch, juridisch en semantisch niveau - open en
interoperabele standaards, teneinde schaalvoordelen mogelijk te maken, een niet-
discriminerende open toegang tot de informatiemaatschappij te verzekeren en de snelle 
verbreiding van technologieën te bevorderen;

17. is van mening dat de bevordering door de overheid, in samenwerking met het bedrijfsleven, 
van op breedband gebaseerde toepassingen en diensten kan bijdragen tot een efficiënte 
verlening van overheidsdiensten, en tegelijkertijd mensen ertoe aan kan zetten zich toegang tot 
breedband te verschaffen, hetgeen ertoe bij zal dragen het aanbod te stimuleren;

18. is van mening dat de nieuwe technologieën interessante en goedkopere oplossingen bieden
voor landelijke gebieden, aangezien door draadloze verbindingen, mobiele communicatie en 
communicatie per satelliet breedband beschikbaar wordt voor gebieden die totnogtoe niet 
waren aangesloten op de vaste netwerken; merkt op dat deze nieuwe 
hogesnelheidstoepassingen de vraag naar radiospectrum stimuleren;

19. dringt er bij de Commissie op aan om actief te streven naar substantiële synergieën tussen haar 
eigen sectoriële programma's, zoals het zevende kaderprogramma voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie en het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, en ook te zorgen voor betere coördinatie met de 
internationale programma's en voor financiering van de ontwikkeling van breedband door de 
structuur- en de plattelandsontwikkelingsfondsen;

20. is van mening dat, naast de marktactoren, de lidstaten - en in het bijzonder hun regio's en 
gemeenten - maatregelen zouden kunnen nemen om de breedbandmarkt in benadeelde 
gebieden te stimuleren; benadrukt de rol die de structuur- en plattelandsontwikkelingsfondsen 
zouden moeten spelen door de regio's te ondersteunen bij het versterken van de vraagzijde van 
de informatiemaatschappij;

21. dringt er bij de Commissie op aan de nodige informatie en statistische gegevens te verschaffen 
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en het effect te evalueren dat middelen uit de structuur- en plattelandsontwikkelingsfondsen
kunnen hebben op de verbreiding van breedband in de regio's die gesteund worden;

22. dringt er verder op aan dat de overheidssteun voor breedbandinfrastructuur moet uitgaan van 
het principe van "technologische neutraliteit" en niet a priori een bepaalde technologie moet 
bevoordelen, en evenmin de technologische keuzes van de regio's mag beperken, maar dat 
tezelfdertijd een fragmentatie van de technische infrastructuur moet worden vermeden;

23. is van mening dat de overheidssteun in de vorm van leningen en subsidies, vaak 
geïmplementeerd via partnerschappen tussen overheid en bedrijfsleven, voor de totnogtoe 
slecht verzorgde gebieden verder kan worden uitgebreid;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Het enige dat wij met zekerheid kunnen zeggen over de toekomstige ontwikkeling van breedband 
en Internet is dat wij niet weten hoe deze zich in de komende tien jaar zullen ontwikkelen, maar 
dat zij zich minstens met dezelfde snelheid zullen ontwikkelen als in de afgelopen tien jaar. Tien 
jaar geleden had niemand de radicale ontwikkeling van Internet en breedband waarvan wij nu 
getuige zijn, kunnen voorzien, en niemand had kunnen weten hoe ingrijpend deze ontwikkeling 
zou zijn, een ontwikkeling die de economieën en de wereldwijde markten radicaal heeft veranderd 
en de traditionele hiërarchieën ondersteboven heeft gekeerd, in een wereld waar het individu thans 
in het centrum staat, zowel wat betreft kennis, informatie, media en wetenschap, als wat betreft 
communicatie, handel en markten. De wereld van vandaag is een andere dan die van gisteren. 

Media en informatie functioneren in een wereld waar geen echte grenzen meer bestaan, waar 
kennis en opinies niet kunnen worden tegengehouden of gecontroleerd. Kennis, feiten, producten 
en diensten zijn beschikbaar ongeacht de afstand, waardoor de fysieke dimensie minder belangrijk 
wordt, maar de verbindingen des te belangrijker. De nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën hebben zelf diensten, producten en markten gecreëerd, maar hebben 
ook de traditionele markten fundamenteel getransformeerd, namelijk tot wereldwijde 
marktplaatsen waar diensten, van waar dan ook afkomstig, samenkomen. De maatschappijen die 
voorop liepen bij deze ontwikkeling hebben hun productiviteit drastisch verhoogd, en 
tegelijkertijd waren hun burgers in staat hun opinies, wensen en invloed op zodanige wijze te doen 
gelden dat zij aan niemand ondergeschikt zijn op dit nieuwe gebied van kennis en informatie. 

Voorop te lopen bij deze ontwikkeling zal voor Europa van cruciaal belang zijn, wil het de meest 
concurrerende kenniseconomie ter wereld worden. Daartoe moet het gebruik maken van de 
bekwaamheden, de wensen, het intellect, de kennis, de ervaring, de creativiteit, de fantasie en de 
visie van iedere individuele burger.

Europa kan alleen aan de top komen, en daar blijven, als het mogelijkheden schept voor 
creativiteit, concurrentie en nieuwe ideeën op deze gebieden. En het is duidelijk dat de 
ontwikkeling en uitbreiding van breedband aanzienlijk trager verloopt daar waar minder 
concurrentie is en waar de bestaande aanbieders beslissen over het tempo en de ontwikkeling van 
diensten.

De cijfers en tabellen in de bijlage zijn nuttige indicatoren, die duidelijk maken welke factoren 
werkelijk van belang zijn voor de verbreiding van breedband. Uit de statistieken van de OESO 
blijkt dat de penetratie van breedband niet rechtstreeks gerelateerd is aan de bevolkingsdichtheid 
of aan de economische ontwikkeling. Dit bewijst eens te meer dat afstand en inkomen niet de 
enige bepalende factoren zijn voor de penetratie van breedband en dat concurrentie en innovatie 
een zeer grote rol daarbij spelen. Het sterke verband tussen concurrentie en penetratie blijkt ook 
uit de grafiek van de Commissiediensten die de concurrentie op het gebied van de infrastructuur 
en de penetratiegraad in beeld brengt. Hoe groter het aanbod aan alternatieve toegangsmogelijk-
heden is (kabel, gesplitste local loop, glasvezel), des te hoger de penetratiegraad (Denemarken en 
Finland zijn uitzonderingen op dit patroon). Deze trend is ook terug te vinden in het door de 
ECTA (koepel van nieuwe telecom-aanbieders) opgestelde "scorebord": landen die het goed doen 
bij het implementeren van het regelgevende kader voor breedband, hebben over het algemeen een 
hogere penetratiegraad.

Een Europees breedbandbeleid moet derhalve de kansen die concurrentie en innovatie bieden
steunen en bevorderen, en het voor de Europese burgers absoluut normaal maken een 
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breedbandaansluiting te hebben en bij diensten en producten keuzemogelijkheden te hebben.

Het is niet de taak van de Unie de ontwikkeling van breedband te financieren. Dat is de taak van 
de markt, en de snelheid van de door de markt aangejaagde ontwikkeling is hoog (zie cijfers in de 
bijlage). Het beleid van de Unie en de financiering mogen de markt niet verstoren en evenmin de 
gevestigde actoren of specifieke technologieën beschermen of ondersteunen. Eerder is het 
tegendeel het geval: de Unie moet zorgen voor een creatieve en innovatieve omgeving, die de 
hoeksteen vormt voor de ontwikkeling van de technologie die zich in de toekomst zal 
ontwikkelen, en wel op een wijze die wij op dit moment nog niet kunnen voorzien, maar waarvoor 
wij wel de weg kunnen effenen.

Wij zien in dat voor een snellere uitbreiding van de netten in de onderverzorgde gebieden
overheidsinterventie nodig is, maar anderzijds dient de overheid de reguleringsprincipes en de 
wetten van de mededinging beter te respecteren. Overheidsinterventie kan particuliere 
investeringen aanvullen, maar mag nooit initiatieven uit particuliere hoek de wind uit de zeilen 
nemen en daarmee de concurrentie vervalsen. De richtsnoeren inzake criteria en modaliteiten voor 
het gebruik van structuurfondsen voor elektronische communicatie, gepubliceerd door de 
Commissie in 2003, illustreren hoe een evenwicht kan worden gevonden tussen overheidssteun, 
regionale ontwikkeling en de vereisten van de concurrentie. 

Het beleid van de Europese Unie moet een snellere innovatie op dit gebied ondersteunen en 
daarmee Europa tot het meest dynamische deel van de wereld maken. De financiering van de 
Europese Unie moet gebaseerd zijn op gelijke concurrentievoorwaarden, zij moet openstaan voor 
nieuwkomers en voor alle andere concurrenten. Dat is de meest efficiënte manier, met de grootste 
kans op succes. Communautaire financiering moet niet datgene doen wat door de markt kan 
worden gedaan, maar bijdragen tot investeringen die anders niet gedaan zouden kunnen worden en 
tot innovaties die Europa aan de spits zullen brengen en houden. 

Het is van gemeenschappelijk Europees belang dat iedereen aangesloten is op breedband. De 
waarde die het net heeft voor een gebruiker hangt af van het aantal personen dat aangesloten is. 
Dat bepaalt de hoeveelheid diensten, kennis en alternatieven die kan worden aangeboden. 
Wanneer iedereen in de EU toegang kan hebben tot breedband, zal de interne markt gekenmerkt 
worden door communicatie zonder enige vertraging, grensoverschrijdende integratie en kansen 
voor iedereen, ongeacht waar hij of zij woont. 

De interne markt, in combinatie met voor al zijn burgers toegankelijke breedband, levert een basis 
op van 500 miljoen mensen, die toegang hebben tot en gebruik maken van diensten zoals e-
learning, e-health, e-governance en e-trade. Het is de convergentie en distributie van diensten en 
kennis die het doel, Europa tot een leidende kenniseconomie in de wereld te maken, realiteit 
kunnen doen worden. Dat is een kans die niet teniet mag worden gedaan door een beleid dat 
verouderde structuren steunt en financiert, in plaats van innovaties, vooruitgang en ontwikkeling.
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BIJLAGE

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as Dispute 

Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & Margin 

Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


