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BEKNOPTE MOTIVERING

De verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-
Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG past 
in de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

De verordening wil een kader in het leven roepen voor de ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en er de doelstellingen en prioriteiten van vaststellen, met als 
referentiepunt de doeleinden van de Europese digitale agenda.

Dit vlaggenschipinitiatief voor 2020 heeft voor de digitale infrastructuur in de EU een aantal 
terecht ambitieuze doelstellingen op het oog. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling ervoor te 
zorgen dat tegen 2020 iedereen een aansluiting van 30Mb heeft en dat ten minste de helft van 
de Europese gezinnen een aansluiting van ten minste 100Mb heeft.

Zoals in de doelstellingen van het voorstel wordt gezegd, zal dit onze economie aanzwengelen 
en zonder enige twijfel het concurrentievermogen van ons bedrijfsleven en de talloze kmo's in 
het bijzonder versterken.

Snelle en ultrasnelle breedband zullen onze ondernemingen en openbare besturen een 
merkbaar voordeel opleveren ten aanzien van de nieuwe opkomende economieën over de hele 
wereld. Van Europa een technologische wereldleider maken is een uitdaging die de EU moet 
aangaan en om daarin op een samenhangende manier te slagen moet de EU met de lidstaten 
samenwerken bij de ontwikkeling van de breedbandtechnologie.

Er zij echter op gewezen dat voelbare en relevante resultaten alleen kunnen worden bereikt als 
wij ons bewust worden van het belang van de cultuur als drijvende kracht achter de 
ontwikkeling van Europa.

Van het basisonderwijs af, tot het hoogste niveau van wetenschappelijk onderzoek ligt de 
cultuur aan elk ontwikkelingsproces ten grondslag. De investeringen in de cultuur moeten 
toegespitst worden op het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie 
om ervoor te zorgen dat het onderzoek en de innovatie zich parallel aan de Europese 
samenleving in haar geheel kunnen ontwikkelen. Hiermee geen rekening houden zou 
bijzonder schadelijk en contraproductief zijn voor de Europese vooruitgang.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Telecommunicatienetwerken en 
-diensten zijn infrastructuren die steeds 
vaker op het internet zijn geënt en 
breedbandnetwerken en digitale diensten 
zijn nauw met elkaar verbonden. Het 
internet wordt het overheersende platform 
voor communicatie, diensten en 
zakendoen. Daarom is het voor de 
economische groei en de interne markt 
belangrijk dat over heel Europa snelle 
internettoegang en digitale diensten van 
openbaar belang beschikbaar zijn.

(1) Telecommunicatienetwerken en 
-diensten zijn infrastructuren die steeds 
vaker op het internet zijn geënt en 
breedbandnetwerken en digitale diensten 
zijn nauw met elkaar verbonden. Het 
internet wordt het overheersende platform 
voor communicatie, diensten, onderwijs en 
opleiding, culturele inhouden en 
zakendoen. Daarom is het voor de 
maatschappelijke en culturele 
ontwikkeling, de economische groei, de 
interne markt, de digitale integratie van de 
burgers en alle economisch en cultureel 
achterstaande gebieden belangrijk dat 
over heel Europa snelle en betaalbare
internettoegang en digitale diensten van 
openbaar belang beschikbaar zijn.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op 26 maart 2010 verwelkomde de 
Europese Raad het voorstel van de 
Commissie om de Europa 2020-strategie te 
lanceren. Een van de drie prioriteiten van 
Europa 2020 is slimme groei door de 
ontwikkeling van een op kennis en 
innovatie gebaseerde economie. 
Investeringen in telecommunicatie, met 
name breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren, zijn een 
noodzakelijke voorwaarde voor een 
slimme maar ook duurzame en inclusieve 
economische groei van de Unie.

(2) Op 26 maart 2010 verwelkomde de 
Europese Raad het voorstel van de 
Commissie om de Europa 2020-strategie te 
lanceren. Een van de drie prioriteiten van 
Europa 2020 is slimme groei door de 
ontwikkeling van een op kennis en 
innovatie gebaseerde economie. 
Investeringen in telecommunicatie, met 
name breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren, zijn een 
noodzakelijke voorwaarde voor een 
slimme maar ook duurzame en inclusieve 
economische groei en de maatschappelijke 
en culturele participatie van de burgers in
de Unie. Europa 2020 zal bijdragen aan 
het versterken van het 
concurrentievermogen van het mkb, het 
verbeteren van de interoperabiliteit en de 
toegang tot verbindingen tussen de 
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nationale stelsels en, op lange termijn, het 
tot stand brengen van een digitale interne 
markt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale, culturele en economische 
potentieel van informatie- en 
communicatietechnologieën te 
maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
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van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Breedband 
in Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Daarom is overheidssteun op dit gebied 
noodzakelijk maar mag de mededinging 
niet worden verstoord.

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Breedband 
in Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Daarom is overheidssteun op dit gebied 
met name op het platteland noodzakelijk 
maar mag de mededinging niet worden 
verstoord.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Er zij gewezen op het belang van 
de overheidssteun voor investeringen in 
snellere netwerken; in het bijzonder moet 
de Unie, gezien het belang van deze 
kwestie en het bedrag van de 
desbetreffende financiering, ervoor 
zorgen dat de overheidssteun wordt 
gebruikt als stimulans voor investeringen 
in gebieden met een zeer gering te 
verwachten rendement.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Een 
begroting voor Europa 2020 wordt 
voorgesteld in het kader van het meerjarig 
financieel kader een financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen ("Connecting 
Europe Facility") te creëren, om de 
behoeften aan infrastructuur van de EU op 
het gebied van vervoer, energie en 
informatie- en communicatietechnologieën 
te ondervangen. Synergieën tussen deze 
sectoren en met andere 
investeringsprogramma's van de Unie zijn 
belangrijk omdat er zich soortgelijke 
uitdagingen voordoen om oplossingen te 
vinden die groei op gang brengen, 
versnippering vermijden, de samenhang 
versterken, het gebruik van innovatieve 
financiële instrumenten bevorderen en 
marktfalen tegengaan alsmede knelpunten 
wegnemen die de voltooiing van de interne 
markt in de weg staan.

(5) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Een 
begroting voor Europa 2020 wordt 
voorgesteld in het kader van het meerjarig 
financieel kader een financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen ("Connecting 
Europe Facility") te creëren, om de 
behoeften aan infrastructuur van de EU op 
het gebied van vervoer, energie en 
informatie- en communicatietechnologieën 
te ondervangen. Synergieën tussen deze 
sectoren en met andere 
investeringsprogramma's van de Unie zijn 
belangrijk omdat er zich soortgelijke 
uitdagingen voordoen om oplossingen te 
vinden die groei op gang brengen, 
versnippering vermijden, de samenhang 
versterken, de ontwikkelingsverschillen in 
alle regio's van de EU verminderen, het 
gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten bevorderen en marktfalen 
tegengaan alsmede knelpunten wegnemen 
die de voltooiing van de interne markt in 
de weg staan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De neutraliteit van de netten is van 
essentieel belang voor een open internet.

Amendement 8
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De in de verordening genoemde 
projecten van algemeen belang moeten er 
ook toe bijdragen dat zo snel mogelijk op 
Europees, nationaal en regionaal niveau 
overgegaan wordt tot het inventariseren 
van de infrastructuur om leemten in het 
breedbandnetwerk op te sporen en digitale 
knelpunten uit de weg te ruimen door 
middel van particuliere en 
overheidsinvesteringen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In het kader van een stelsel van open en 
concurrerende markten is optreden van de 
Unie noodzakelijk om 
markttekortkomingen aan te pakken. Door 
financiële steun en bijkomende financiële 
draagkracht te verstrekken aan 
infrastructuurprojecten, kan de Unie 
bijdragen tot de oprichting en uitbouw van 
trans-Europese netwerken op het gebied 
van telecommunicatie en dus hogere baten 
genereren wat markteffecten, 
administratieve efficiëntie en het gebruik 
van hulpbronnen betreft.

(9) In het kader van een stelsel van open en 
concurrerende markten is optreden van de 
Unie noodzakelijk om 
markttekortkomingen aan te pakken. Door 
financiële steun en bijkomende financiële 
draagkracht te verstrekken aan 
infrastructuurprojecten, kan de Unie 
bijdragen tot de oprichting en uitbouw van 
trans-Europese netwerken op het gebied 
van telecommunicatie en dus hogere baten 
genereren wat markteffecten, 
administratieve efficiëntie, het gebruik van 
hulpbronnen en de participatie van de 
burgers in het economische en 
maatschappelijke leven betreft. Bij de te 
financieren projecten moet worden 
uitgegaan van het beginsel van de 
technologische neutraliteit, dat van 
wezenlijk belang is voor een open 
internet.

Amendement 10
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Als men van publiek-private 
partnerschappen gebruik wil maken om 
snelle breedbanddiensten aan te bieden, 
met name in plattelandsgebieden, zijn de 
met Europese middelen gesubsidieerde 
publiek-private partnerschappen tussen 
regionale en lokale overheden en kleine 
en middelgrote ICT-ondernemingen op 
het gebied van openbare ICT-diensten 
aan te bevelen, omdat zij een basis 
kunnen bieden om in de gehele Unie de 
vaardigheden en kennis op lokaal vlak 
duurzaam te verbeteren.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn 
aanzienlijke economische en sociale 
voordelen verbonden, die niet kunnen 
worden vastgesteld of verrekend door 
investeerders. Snelle en supersnelle 
breedband is de sleutelinfrastructuur die 
aan de basis ligt van de ontwikkeling en 
introductie van digitale diensten, welke 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, 
de snelheid, de betrouwbaarheid en de 
veerkracht van de fysieke netwerken. 
De introductie en het gebruik van snellere 
netwerken maken de weg vrij voor 
innovatieve diensten die met hogere 
snelheden werken. Actie op het niveau van 
de Unie is noodzakelijk om de synergie en 
interactie tussen deze twee componenten 
van digitale telecommunicatienetwerken te 
maximaliseren.

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn 
aanzienlijke economische, sociale en 
culturele voordelen verbonden, die niet 
kunnen worden vastgesteld of verrekend 
door investeerders. Snelle en supersnelle 
breedband is de sleutelinfrastructuur die 
aan de basis ligt van de ontwikkeling en 
introductie van digitale diensten, welke 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, 
de snelheid, de betrouwbaarheid en de 
veerkracht van de fysieke netwerken. Het 
overal invoeren en het gebruik van snellere 
netwerken maken de weg vrij voor 
innovatieve diensten die met hogere 
snelheden werken. Actie op het niveau van 
de Unie is noodzakelijk om de synergie en 
interactie tussen deze twee componenten 
van digitale telecommunicatienetwerken te 
maximaliseren.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het uitbouwen van snelle 
breedbandnetwerken verbetert het 
e-bestuur doordat het de bureaucratie 
vermindert en de toegang van burgers en 
bedrijven tot de overheidsdiensten 
vergemakkelijkt, waardoor een 
aanzienlijk economisch en sociaal 
voordeel ontstaat.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De ontwikkeling van supersnelle 
breedband zal in het bijzonder ten goede 
komen aan het midden- en kleinbedrijf 
(mkb), dat wegens ontoereikende 
connectiviteit en snelheid van bestaande 
breedbandverbindingen vaak geen gebruik 
kan maken van webdiensten zoals 'cloud 
computing'. Hiermee wordt het potentieel 
voor aanzienlijke productiviteitswinst in 
het mkb ontsloten.

(11) Innovatieve internetdiensten, 
moderne software- en 
communicatietoepassingen en mobiele 
toestellen met internetaansluiting vereisen 
steeds hogere transmissiesnelheden. De 
ontwikkeling van supersnelle breedband 
zal in het bijzonder ten goede komen aan 
het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de 
culturele en creatieve sector, die wegens 
ontoereikende connectiviteit en snelheid 
van bestaande breedbandverbindingen vaak 
geen gebruik kunnen maken van 
webdiensten zoals 'cloud computing'. 
Hiermee wordt het potentieel voor 
aanzienlijke productiviteitswinst in het 
mkb ontsloten. Daarom moet, vooral in de 
huidige crisisperiode, bijzondere aandacht 
worden besteed aan de bedrijvenparken 
die om territoriale en milieuredenen nog 
niet zijn gedigitaliseerd.

Amendement 14
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Voor de kabelvoorziening van het 
platteland is het essentieel dat er meer 
toegangsnetten komen waarop de 
individuele huizen kunnen worden 
aangesloten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de 
doelstelling van de Unie om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen door 
energie-efficiënte oplossingen mogelijk te 
maken in tal van Europese 
bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal, zij 
het slechts in beperkte mate, verminderen 
door de groeiende vraag naar energie en 
hulpbronnen die hoofdzakelijk voortvloeit 
uit de aanleg van breedbandnetwerken en 
de werking van digitale-
diensteninfrastructuren.

(13) De ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren moet bijdragen tot 
de doelstelling van de Unie om de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen door 
energie-efficiënte oplossingen mogelijk te 
maken in tal van Europese 
bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal, zij 
het slechts in beperkte mate, verminderen 
door de groeiende vraag naar energie en 
hulpbronnen die hoofdzakelijk voortvloeit 
uit de aanleg van breedbandnetwerken en 
de werking van digitale-
diensteninfrastructuren.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het auteursrecht en de naburige rechten, zal 

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het auteursrecht en de naburige rechten, zal 
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er ruimte vrijkomen voor creativiteit en 
worden innovatie en ondernemerschap 
bevorderd. Onbelemmerde toegang tot 
herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal 
helpen taalbarrières neer te halen die de 
interne markt voor onlinediensten 
ondermijnen en de toegang tot kennis 
beperken.

er ruimte vrijkomen voor creativiteit en 
worden innovatie, ondernemerschap en 
transparantie bevorderd. Onbelemmerde 
toegang tot herbruikbare meertalige 
hulpmiddelen zal helpen administratieve 
en taalbarrières neer te halen die de interne 
markt voor onlinediensten ondermijnen en 
de toegang tot kennis beperken. Er zij in 
dat verband gewezen op het belang van 
het Europeana-portaal als basis voor de 
verspreiding van inhouden betreffende 
het ontzaglijke Europese culturele 
erfgoed. Het moet voor nationale, 
regionale en plaatselijke besluitvormers 
echter mogelijk blijven om zelf over het 
gebruik van hun gegevens te beslissen en 
een groot deel van de kosten te dekken die 
als gevolg van de vervulling van hun 
openbare taken ontstaan.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en 
e-diensteninfrastructuur zal de Unie 
helpen bij het verwezenlijken van haar 
doelstelling om de penetratie van nieuwe 
technologieën op alle onderwijsniveaus in 
de lidstaten en de digitale vaardigheden 
van leerlingen en studenten te verbeteren.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) In de context van levenslang leren 
zullen de ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en de penetratie van 
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nieuwe technologie het de burgers van de 
Unie, ongeacht hun leeftijd, mogelijk 
maken vaardigheden in de nieuwe 
technologieën op te doen of te verbeteren. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zal een EU-breed platform voor 
het delen van hulpbronnen, 
informatiesystemen en software voor 
onlineveiligheid ertoe bijdragen dat 
kinderen zich veiliger online kunnen 
begeven. In heel Europa zullen daardoor 
centra kunnen opereren die jaarlijks 
honderdduizenden hulp- of alarmoproepen 
kunnen behandelen. Kritieke informatie-
infrastructuren zullen de capaciteit van de 
Unie verbeteren op het gebied van 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons ten aanzien van 
bedreigingen van de cyberveiligheid.

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zal een EU-breed platform voor 
het delen van hulpbronnen, 
informatiesystemen en software voor 
onlineveiligheid ertoe bijdragen dat 
internet veiliger wordt. Alle digitale 
diensten- en communicatie-infrastructuur 
op dat gebied moet beantwoorden aan de 
vereiste van openheid van het internet en 
moet technologisch neutrale oplossingen 
voorstaan. In heel Europa zullen daardoor 
centra kunnen opereren die jaarlijks 
honderdduizenden hulp- of alarmoproepen 
kunnen behandelen. Kritieke informatie-
infrastructuren zullen de capaciteit van de 
Unie verbeteren op het gebied van 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons ten aanzien van 
bedreigingen van de cyberveiligheid.

Motivering

Alle burgers moeten kunnen profiteren van veilig internetgebruik, maar moeten het beginsel 
van een open internet in acht nemen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
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informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. 
Deze bevoegdheidsoverdracht heeft tot 
doel een antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
voorafbepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt, ook op deskundigenniveau 
en op regionaal en lokaal niveau. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
voorafbepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Bij het voorbereiden en vaststellen 
van gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) dragen bij tot economische groei en
ondersteunen de ontwikkeling van de 
interne markt, hetgeen leidt tot verbetering 
van het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven, waaronder het 
midden- en kleinbedrijf (MKB);

(1) dragen bij tot economische, culturele 
en sociale groei, maatschappelijke 
participatie en de verspreiding van 
informatie en het culturele oeuvre,
ondersteunen de ontwikkeling van de 
interne markt en stimuleren de digitale 
integratie van gehele, economisch en 
cultureel benadeelde gebieden, hetgeen 
leidt tot verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven, waaronder het midden- en 
kleinbedrijf (MKB);

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) helpen de lidstaten bij het 
verwezenlijken van de doelstelling van de 
Digitale Agenda om tegen 2020 elke 
burger van de EU toegang te verlenen tot 
supersnelle breedband en de tussentijdse 
doelstelling om elke burger van de EU 
uiterlijk in 2013 toegang te verlenen tot 
een basisinternetverbinding;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven, 
organisaties, particuliere en 
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interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale telecommunicatienetwerken en 
toegang tot deze netwerken;

overheidsinstanties en overheden door 
bevordering van interconnectie en 
interoperabiliteit van nationale 
telecommunicatienetwerken en betaalbare
toegang tot deze netwerken;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen;

(3) stimuleren volgens het beginsel van de 
technologische neutraliteit in heel Europa 
maar vooral in plattelandsgebieden de 
introductie van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) bevorderen de duurzame introductie 
van trans-Europese digitale-
diensteninfrastructuren, de 
interoperabiliteit en coördinatie daarvan op 
Europees niveau, de exploitatie, het 
onderhoud en de opwaardering daarvan;

(4) bevorderen de duurzame introductie 
van trans-Europese digitale-
diensteninfrastructuren, de 
interoperabiliteit en coördinatie daarvan op 
Europees niveau, de exploitatie, het 
onderhoud en de opwaardering daarvan in 
een cultureel perspectief en op basis van 
ecologische duurzaamheid;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) moeten met inachtneming van de 
beginselen inzake de neutraliteit van de 
netten worden uitgevoerd.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) dragen bij aan het verbeteren van 
de toegang tot de cultuur en het nationaal 
erfgoed via internet.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) voorzien, dankzij de toegang tot 
breedbandinternet, in onderwijsmiddelen 
die vooral in minder ontwikkelde regio's 
van belang zijn.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

(a) de introductie van het gehele gebied 
bestrijkende supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

Amendement 31
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken, 
in het bijzonder toegangsnetwerken, en de 
verbetering van de verzamelnetwerken, 
die met passende financiële middelen 
ondersteund moeten worden, om insulaire, 
rurale, berg-, grens-, ingesloten en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het verbeteren van de algemene 
beschikbaarheid van breedbandnetwerken 
en diensteninfrastructuur in de gehele 
Unie in structureel zwakkere regio's, 
ongeacht de economische 
aantrekkelijkheid, om de burgers de kans 
te bieden te participeren in de 
samenleving en meer in het bijzonder in 
de cultuur;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de ondersteuning van publiek-
private partnerschappen tussen regionale 
en lokale overheden en kleine en 
middelgrote ICT-ondernemingen op het 
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gebied van openbare ICT-diensten.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten en/of andere instanties die 
belast zijn met de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang of 
die tot de tenuitvoerlegging daarvan 
bijdragen, nemen de nodige wettelijke, 
bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening.

3. Lidstaten, regionale en lokale 
overheden en/of andere instanties die 
belast zijn met de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang of 
die tot de tenuitvoerlegging daarvan 
bijdragen, nemen de nodige wettelijke, 
bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang komen in 
aanmerking voor financiële steun van de 
EU op basis van de voorwaarden en de 
instrumenten die beschikbaar worden 
gesteld krachtens de verordening tot 
invoering van de Connecting Europe 
Facility. Financiële steun wordt verstrekt 
overeenkomstig de door de Unie 
vastgestelde toepasselijke regels en 
procedures, de financieringsprioriteiten en 
de beschikbaarheid van middelen.

5. Acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang en die 
noodzakelijk zijn voor de levering van 
breedbanddiensten komen in aanmerking 
voor financiële steun van de EU op basis 
van de voorwaarden en de instrumenten die 
beschikbaar worden gesteld krachtens de 
verordening tot invoering van de 
Connecting Europe Facility. Financiële 
steun wordt verstrekt overeenkomstig de 
door de Unie vastgestelde toepasselijke 
regels en procedures, de 
financieringsprioriteiten en de 
beschikbaarheid van middelen. Deze steun 
wordt toegekend ter aanvulling van de 
maatregelen van de andere programma's 
en initiatieven van de Unie, met name de 
structuurfondsen. De Commissie ziet erop 
toe dat de acties die bijdragen tot 
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projecten van gemeenschappelijk belang 
geen ontmoedigend effect hebben op de 
bestaande of in voorbereiding zijnde 
particuliere en/of overheidsinitiatieven en 
niet in aanmerking komen voor subsidies 
uit andere communautaire of nationale 
instrumenten.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Unie kan contacten leggen,
besprekingen aangaan, informatie 
uitwisselen en samenwerken met 
overheden of andere organisaties in derde 
landen om een van de bij deze richtsnoeren 
nagestreefde doelstellingen te 
verwezenlijken wanneer deze 
samenwerking leidt tot Europese 
meerwaarde. Tot de doelstellingen van 
deze samenwerking behoort onder meer de 
bevordering van de interoperabiliteit tussen 
trans-Europese 
telecommunicatienetwerken en 
telecommunicatienetwerken van derde 
landen.

1. De Unie kan omwille van het algemeen 
belang contacten leggen, besprekingen 
aangaan, informatie uitwisselen en 
samenwerken met overheden of andere 
organisaties in derde landen om een van de 
bij deze richtsnoeren nagestreefde 
doelstellingen te verwezenlijken wanneer 
deze samenwerking leidt tot Europese 
meerwaarde. Tot de doelstellingen van 
deze samenwerking behoort onder meer de 
bevordering van de interoperabiliteit tussen 
trans-Europese 
telecommunicatienetwerken en 
telecommunicatienetwerken van derde 
landen. Deze samenwerking wordt 
gecoördineerd met de strategieën in het 
kader van het buitenlands beleid van de 
Unie, in het bijzonder van het Europees 
Nabuurschapsinstrument en de eventuele 
bestaande of in voorbereiding zijnde 
macroregionale strategieën.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie kan verder contacten leggen, 
besprekingen aangaan, informatie 

2. De Unie kan verder contacten leggen, 
besprekingen aangaan, informatie 
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uitwisselen en samenwerken met 
internationale organisaties en in derde 
landen gevestigde wettelijke entiteiten, om 
een van de bij deze richtsnoeren 
nagestreefde doelstellingen te 
verwezenlijken.

uitwisselen en samenwerken met 
internationale organisaties en in derde 
landen gevestigde wettelijke entiteiten, om 
een van de bij deze richtsnoeren 
nagestreefde doelstellingen van algemeen 
belang te verwezenlijken.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In deze verslagen evalueert de 
Commissie eveneens of de werkingssfeer 
van de projecten van gemeenschappelijk 
belang de politieke prioriteiten, 
technologische ontwikkelingen of de 
situatie in de desbetreffende markten blijft 
weerspiegelen. Voor grote projecten 
bevatten deze verslagen een analyse van de 
milieu-effecten, rekening houdend met de 
behoeften inzake aanpassing aan en 
matiging van de klimaatverandering en 
inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie 
kan eveneens op enig ander ogenblik 
worden verricht wanneer dit passend wordt 
geacht.

4. In deze verslagen evalueert de 
Commissie eveneens of de werkingssfeer 
van de projecten van gemeenschappelijk 
belang de politieke prioriteiten, de 
regionale en sociale behoeften, de
technologische ontwikkelingen of de 
situatie in de desbetreffende markten blijft 
weerspiegelen. Voor grote projecten 
bevatten deze verslagen een analyse van de 
milieu-effecten, rekening houdend met de 
behoeften inzake aanpassing aan en 
matiging van de klimaatverandering en 
inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie 
kan eveneens op enig ander ogenblik 
worden verricht wanneer dit passend wordt 
geacht.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanleg en uitbreiding van trans-
Europese telecommunicatienetwerken 
(breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer 
economische groei, helpt banen te 
scheppen en baant de weg voor een 
dynamische digitale interne markt. De 
ontwikkeling van deze netwerken zal met 

De aanleg en uitbreiding van trans-
Europese telecommunicatienetwerken 
(breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer 
economische groei, helpt banen te 
scheppen, valoriseert het Europese 
culturele erfgoed en baant de weg voor een 
dynamische digitale interne markt. De 
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name de toegang tot het internet sneller 
maken en zal door middel van 
informatietechnologie verbeteringen 
brengen in het dagelijkse leven van 
burgers, ook van kinderen en jongeren, 
bedrijven en overheden, terwijl de 
interoperabiliteit zal verhogen en het 
gemakkelijker zal worden 
gemeenschappelijke normen af te spreken 
of op elkaar af te stemmen.

ontwikkeling van deze netwerken zal met 
name de toegang tot het internet sneller 
maken en zal door middel van 
informatietechnologie verbeteringen 
brengen in het dagelijkse leven van 
burgers, ook van kinderen en jongeren, 
bedrijven en overheden, terwijl de 
interoperabiliteit zal verhogen en het 
gemakkelijker zal worden 
gemeenschappelijke normen af te spreken 
of op elkaar af te stemmen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken waarmee de 
bestaande knelpunten in de digitale interne 
markt kunnen worden weggenomen, gaat
samen met studies en 
programmaondersteunende acties. Het 
betreft:

Alleen wanneer adequate financiering op 
het niveau van de lidstaten niet mogelijk 
is, gaat de ontwikkeling van trans-
Europese telecommunicatienetwerken 
waarmee de bestaande knelpunten in de 
digitale interne markt kunnen worden 
weggenomen, samen met studies en 
programmaondersteunende acties. Het 
betreft:

Motivering

"Mapping" en haalbaarheidsstudies zijn geen prioriteiten voor subsidies op EU-niveau.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – alinea 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties die bijdragen tot een project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken, moeten ongeacht 
de gebruikte technologie:

Acties die bijdragen tot een project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken, moeten, 
wanneer de markt aantoonbaar niet op 
commerciële wijze voor deze 
infrastructuur kan zorgen, ongeacht de 
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gebruikte technologie:

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waar nodig door 
middel van onderzeese kabels, wordt 
ondersteund wanneer dit noodzakelijk is 
om geïsoleerde gemeenschappen toegang 
te verlenen tot breedbandsnelheden van 
30 Mbps en meer. Deze steun vormt een 
aanvulling op andere financiering die 
daartoe op Europees of nationaal vlak ter 
beschikking staat.

De introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire en berggebieden en
ingesloten en perifere regio's met de 
centrale regio's van de Unie te verbinden, 
waar nodig door middel van onderzeese 
kabels, wordt ondersteund wanneer dit 
noodzakelijk is om geïsoleerde 
gemeenschappen toegang te verlenen tot 
breedbandsnelheden van 30 Mbps en meer. 
Deze steun vormt een aanvulling op andere 
financiering die daartoe op Europees of 
nationaal vlak ter beschikking staat.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – alinea 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast worden ook 
hogesnelheidsverbindingen naar openbare 
internettoegangspunten ondersteund, met 
name in openbare infrastructuur zoals 
scholen, ziekenhuizen, plaatselijke 
besturen en bibliotheken.

Daarnaast worden ook 
hogesnelheidsverbindingen naar openbare 
internettoegangspunten ondersteund, met 
name in openbare infrastructuur zoals 
scholen, universiteiten, onderzoekscentra,
ziekenhuizen, plaatselijke besturen,
bibliotheken en musea.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – vet kopje 4 – onderstreept kopje 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zullen communicatiekanalen en - Door de ontwikkeling van 
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platforms worden ontwikkeld en 
geïntroduceerd om de capaciteit binnen de 
Unie inzake paraatheid, informatiedeling, 
coördinatie en respons te verbeteren.

communicatiekanalen en -platforms te 
faciliteren, moet de capaciteit binnen de 
Unie inzake paraatheid, informatiedeling, 
coördinatie en respons worden verbeterd, 
rekening houdend met bestaande 
nationale capaciteiten en initiatieven.

Motivering

De Commissie moet faciliterend optreden en daarbij rekening houden met bestaande 
capaciteiten en initiatieven in de lidstaten.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – vet kopje 4 – onderstreept kopje 2 – cursief kopje 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het centraal dienstenplatform zal bestaan 
uit een netwerk van 
nationale/gouvernementele Computer 
Emergency Response Teams (CERT's), 
gebaseerd op een minimumset van 
basiscapaciteiten. Het netwerk zal de 
ruggengraat vormen van een Europees 
informatiedelings- en alarmeringssysteem 
(EISAS) voor EU-burgers en voor het 
midden- en kleinbedrijf.

Het centraal dienstenplatform zal bestaan 
uit een netwerk van 
nationale/gouvernementele Computer 
Emergency Response Teams (CERT's), 
gebaseerd op een minimumset van 
basiscapaciteiten. Het netwerk kan 
informatie helpen verschaffen aan een 
Europees informatiedelings- en 
alarmeringssysteem (EISAS) voor EU-
burgers en voor het midden- en 
kleinbedrijf.

Motivering

Het is niet wenselijk dat de CERT's de ruggengraat van het EISAS gaan vormen. Andere 
organisaties die kmo's en burgers tot hun belangrijkste klanten rekenen, moeten een grotere 
rol spelen.
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