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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de Commissie ernaar streeft om de digitale kloof te bestrijden en te 
waarborgen dat eenieder toegang heeft tot breedband, aangezien dit een essentiële dienst is 
voor de ontwikkeling van afgelegen en dunbevolkte gebieden, eiland- en bergregio's, en voor 
de verbetering van kennis en vaardigheden op digitaal gebied;

2. verzoekt de Commissie de lidstaten ertoe aan te moedigen om in het kader van de 
doelstellingen van de digitale agenda, en zodra breedband wijd verspreid is in Europa, ook 
plattelandsgebieden te voorzien van adequate snelle en supersnelle breedbandnetten; is tegen 
deze achtergrond van mening dat de invoering van FTTB/FTTH verder bespoedigd moet 
worden om te voorkomen dat er oneconomische overgangsoplossingen ontstaan;

3. herinnert eraan dat de nieuwe technologieën en de toegang tot hogesnelheidverbindingen een 
positieve invloed hebben op de onderwijs-, voorlichtings-, communicatie- en 
vijetijdsbestedingsmogelijkheden van de burgers;

4. is van mening dat het van wezenlijk belang is iets te doen aan de belemmeringen waardoor 
een gedeelte van de bevolking geen toegang heeft tot internet en zoveel mogelijk 
belanghebbenden in te schakelen om te voorzien in: 1) training en openbare toegang tot 
breedbanddiensten 2) economische steun voor het verwerven van breedbanddiensten en -
apparatuur, en 3) stimuli voor de ontwikkeling van technologie en inhoud die gericht is op de 
behoeften van specifieke gebruikers;

5. is van mening dat de totstandbrenging van digitale infrastructuur in eerste instantie 
marktgestuurd en technologieneutraal moet zijn, maar dat het nodig kan zijn om op 
Europees, nationaal en regionaal niveau te zorgen voor overheidssteun om kwaliteit, 
inhoudsdiversiteit en democratisering van de toegang tot breedband te waarborgen, met 
speciale nadruk op gebieden waar commerciële investeringen weinig waarschijnlijk zijn;

6. stelt echter vast dat de administratieve en planningskosten voor de tenuitvoerlegging van 
subsidieprogramma's van de EU met name voor KMO's en lokale en regionale autoriteiten 
aanzienlijk zijn en dat er in de praktijk rechtsonzekerheid bestaat, waardoor geplande 
investeringen vaak geremd worden; verzoekt de Commissie derhalve te onderzoeken in 
hoeverre de subsidieregels kunnen worden vereenvoudigd en aantrekkelijker kunnen worden 
gemaakt voor investeerders en hoe een betere coördinatie tussen Europese en nationale 
programma's tot stand kan worden gebracht;

7. wijst opnieuw op het beginsel van netwerkneutraliteit en is van mening dat open en gelijke 
toegang tot telecommunicatie-infrastructuur en informatietechnologie onontbeerlijk is voor 
maatschappelijke, economische en culturele vooruitgang;

8. wijst erop dat een van de prioriteiten bij de ontwikkeling van breedbandnetten moet worden 
gevormd door een hoogwaardig aanbod, dat moet bijdragen tot de toegang tot, de deelname
aan en de verbreiding van cultuurgoederen en -diensten, alsook tot de totstandbrenging van 
vrije ruimten voor creativiteit en expressie en tot uitwisselingen tussen scheppende 
kunstenaars;
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9. herinnert eraan dat omroepen pluralistische audiovisuele inhoud van hoge kwaliteit moeten 
kunnen aanbieden, met gebruikmaking van de bestaande zendplatforms, waaronder begrepen 
terrestrische platforms, evenals breedbandnetten, met name voor on demand-diensten, op 
voorwaarde dat de breedbandnetten wat betreft de kwaliteit van hun diensten aan dezelfde 
eisen voldoen en streven naar een zo groot mogelijke spectrumefficiency en een zo groot 
mogelijk bereik;

10. benadrukt met betrekking tot het onderlinge verband tussen het opzetten en uitbouwen van 
mobiele breedbandnetten en het frequentiebeleid dat bij het Europese frequentiebeleid 
absoluut rekening moet worden gehouden met de economische, sociale en culturele waarden 
van radiofrequenties;

11. wijst met klem op de noodzaak van een doeltreffend gebruik van de beschikbare frequenties 
en verzoekt om technologische neutraliteit;

12. benadrukt derhalve dat het opzetten en uitbouwen van mobiele breedbandnetten niet ten 
koste mag gaan van het gebruik van frequenties door bestaande gebruikers zoals radio-
omroepen en PMSE, die van groot belang zijn voor het verwezenlijken en verspreiden van 
het culturele aanbod, voor de taalkundige en culturele diversiteit, voor de ondersteuning van 
opinieverspreiding en voor mediapluralisme, en dat er voldoende ruimte over moet blijven 
voor de verdere ontwikkeling daarvan;

13. herinnert eraan dat de omroepen, om de consument tegen een betaalbare prijs hoogwaardige 
pluralistische audiovisuele inhoud te kunnen aanbieden, op grond van technische en 
kostenefficiëntie moeten kunnen kiezen tussen de verschillende zendplatforms: breedband 
voor "on-demand"-diensten en terrestrische televisie voor het uitzenden van lineaire inhoud 
voor een groot publiek;

14. beveelt de lidstaten aan een evenwichtig beleid inzake gelijke toegang tot digitale inhoud te 
voeren, waarbij de prioriteit ligt bij breedbandaansluitingen voor openbare instellingen, met 
name scholen, bibliotheken en universiteiten, teneinde kennisdeling te stimuleren, alsook bij 
de bevordering van culturele en taalkundige diversiteit en het benadrukken van het cultureel 
erfgoed van Europa; wijst er verder op dat onderwijs en cultuur niet los staan van de 
economie als geheel, en benadrukt de grote meerwaarde die deze sector schept;

15. beveelt aan dat de lidstaten wordt verzocht om overheidsbeleid voor de ondersteuning van de 
invoering van nieuwe technologieën en dat de invoering van digitale onderwijsmethoden 
wordt gestimuleerd; verzoekt de Commissie de uitwisseling van goede praktijken tussen de 
lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de landen buiten de EU aan te moedigen;

16. benadrukt de positieve mogelijkheden die het opzetten van digitale infrastructuur schept voor 
afstandsonderwijs, vooral in de ultraperifere gebieden;

17. verzoekt de Commissie om richtsnoeren voor plaatselijke en regionale overheden inzake 
investeringen in breedbandnetten, onder meer via publiek-private partnerschappen, om te 
stimuleren dat de EU-middelen volledig worden gebruikt;

18. benadrukt dat de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in 
combinatie met breedbandinternet een enorme kans is om de communicatie en de dialoog 
tussen burgers en de instellingen van de Europese Unie verder te verbeteren.
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