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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel voor een verordening beoogt, in de context van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen die deel uitmaakt van de Europa 2020-strategie, een geheel van 
richtsnoeren vast te stellen in verband met de doelstellingen en de prioriteiten die op 
telecommunicatiegebied voor breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren in het 
vooruitzicht worden gesteld.

De verordening wijst projecten van gemeenschappelijk belang aan voor de ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren, die moeten bijdragen tot de 
verbetering van het concurrentievermogen van de Europese economie, de bevordering van 
interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en de 
ontwikkeling van een digitale interne markt, alsook tot de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en de bescherming van het milieu.

Het verlenen van grensoverschrijdende toegang tot een interoperabele infrastructuur van 
openbare digitale diensten is een gebied waar het optreden van de Europese Unie een grote 
meerwaarde kan hebben. Dergelijke e-overheidsdiensten omvatten de grensoverschrijdende 
verstrekking van e-gezondheidszorg, die gezien de bevoegdheden van de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van bijzonder belang is.

De oprichting van interoperabele, grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten zal
mogelijkheden bieden voor interactie tussen burgers en gezondheidswerkers en voor 
overdracht van gegevens tussen instellingen, door toegang te verlenen tot elektronische 
patiëntendossiers en elektronische voorschriften, alsook telediensten op het gebied van 
gezondheidszorg en thuishulp. E-gezondheidszorg zal bijdragen tot een verbetering van de 
veiligheid van de patiënt, beperking van de medische kosten en modernisering en grotere 
efficiëntie van de nationale gezondheidsstelsels. 

De rapporteur voor advies onderschrijft en steunt het Commissievoorstel, maar stelt een 
aantal wijzigingen voor die erop gericht zijn de doeltreffendheid van de projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied van e-overheidsdiensten te verbeteren.

Inzonderheid moet met het oog op interoperabele, grensoverschrijdende 
e-gezondheidsdiensten een gemeenschappelijke standaard worden vastgesteld voor de 
representatie van elektronische gegevens en documenten door medische diensten en 
ziekenhuizen, mede door de vaststelling van geharmoniseerde codes om de verschillende 
medische prestaties in alle lidstaten op ondubbelzinnige wijze te identificeren. Ook moet 
worden bepaald welke elektronische gegevens en documenten minimaal deel moeten 
uitmaken van het basisdossier van de patiënt bij de interoperabele e-gezondheidsdiensten 
(bv. bloedgroep, ziektegeschiedenis, medische ontslagbrieven, enz.).

Meer in het algemeen is het wenselijk dat de projecten op het gebied van e-overheidsdiensten 
gericht zijn op de vaststelling van een eenvormige Europese identificatiecode die burgers en 
ondernemingen in hun betrekkingen met de overheidsdiensten van alle lidstaten kunnen 
gebruiken.
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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 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 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 
noodzakelijk maar mag de mededinging 
niet worden verstoord. In zijn resolutie 
van 6 juli 2011 over breedband in 
Europa: investeren in digitale groei1

beklemtoont het Europees Parlement dat 
breedbanddiensten van doorslaggevend 
belang zijn voor het 
concurrentievermogen van de bedrijven in 
de EU en een grote bijdrage leveren aan 
de economische groei, de sociale 
samenhang en kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid, alsmede aan de 
deelname van alle regio's en 
maatschappelijke geledingen aan het 
digitale leven in de EU. Het Parlement 
beveelt voorts aan dat er een 
concurrerende markt voor investeringen 
in en benutting van vaste en draadloze 
breedbandinfrastructuur wordt 
bevorderd; voorts merkt het op dat een 
concurrerende markt een katalysator is 
voor extra investeringen en innovatie door 
leveranciers van communicatiediensten, 
applicaties en inhoud, alsmede een vitaal 
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platform voor de digitale economie.
_____________
1 P7_TA(2011)0322.

Amendement 2

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 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. Toegang voor allen tot 
breedband vormt een noodzakelijke 
voorwaarde voor de ontwikkeling van 
moderne economieën maar ook een 
essentieel element voor het welzijn en de 
digitale integratie van de individuen. 
Wanneer breedbandnetwerken ook op het 
platteland en in sociaaleconomische
achterstandsgebieden beschikbaar komen, 
zal dat ten goede komen aan de 
communicatie, met name van personen 
met beperkte mobiliteit en mensen die 
geïsoleerd wonen, aan de toegankelijkheid 
van dienstverlening en aan de 
ontwikkeling van het mkb op het 
platteland, hetgeen in nieuwe 
arbeidsplaatsen, nieuwe diensten en 
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economische groei in die gebieden zal 
resulteren.

Amendement 3

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) Toepassing van ICT biedt 
mogelijkheden voor een structurele 
omschakeling naar producten en diensten 
waarvoor minder grondstoffen nodig zijn, 
voor energiebesparing in gebouwen en 
elektriciteitsnetwerken, en voor 
efficiëntere en zuiniger werkende slimme 
transportsystemen. 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.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Bij de uitvoering van deze 
verordening moet elke verwerking van 
persoonsgegevens worden uitgevoerd 
overeenkomstig het recht van de Unie, 
zoals met name vervat in Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
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de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en in Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 juli 2002 betreffende 
de verwerking van persoonsgegevens en 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie (richtlijn betreffende 
privacy en elektronische communicatie).

Amendement 5

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 groei en 
ondersteunen de ontwikkeling van de 
interne markt, hetgeen leidt tot verbetering 
van het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven, met name door 
verruiming van de markttoegang voor het 
midden- en kleinbedrijf (mkb);

Amendement 6

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 
interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale telecommunicatienetwerken en 
toegang tot deze netwerken;

(2) dragen bij tot verbeteringen in de 
sociale cohesie en het dagelijks leven voor 
burgers, bedrijven en overheden door 
bevordering van interconnectie en 
interoperabiliteit van nationale 
telecommunicatienetwerken en toegang tot 
deze netwerken;
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) dragen bij tot de beveiliging en 
bescherming van informatie en 
informatiesystemen door ervoor te zorgen 
dat ze beschikbaar en intact zijn en dat 
authentificatie en vertrouwelijkheid 
gewaarborgd zijn. Deze maatregelen 
omvatten ook beschermings-, detectie- en 
reactievermogen van informatiesystemen, 
met name tegenover cyberaanvallen.

Amendement 8

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 open, toegankelijke en niet-
discriminerende trans-Europese digitale-
diensteninfrastructuren, de 
interoperabiliteit en coördinatie daarvan op 
Europees niveau, de exploitatie, het 
onderhoud, de opwaardering en beveiliging
daarvan;

Amendement 9

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 

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's, plattelandsgebieden en 
sociaaleconomische achterstandsgebieden
met de centrale regio's van de Unie te 
verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd 
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breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

dat de datatransmissiesnelheden in deze 
regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een project van gemeenschappelijk 
belang kan de volledige cyclus daarvan 
omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, 
tenuitvoerlegging, permanente exploitatie, 
coördinatie en evaluatie.

2. Een project van gemeenschappelijk 
belang kan de volledige cyclus daarvan 
omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, 
tenuitvoerlegging, permanente exploitatie, 
coördinatie en evaluatie.

Projecten van gemeenschappelijk belang 
moeten voldoen aan het beginsel van 
technologieneutraliteit, dat ten grondslag 
ligt aan het EU-kader voor elektronische 
communicatie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) nieuwe kansen voor het benutten van 
synergieën tussen verschillende
infrastructuren, inclusief op het gebied 
van vervoer en energie.

(c) nieuwe kansen voor het benutten van 
synergieën tussen verschillende soorten 
infrastructuur.

Motivering

Omwille van de consistentie van de tekst.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vertoont Europese meerwaarde. (c) het vertoont Europese meerwaarde, 
zoals gebleken uit een 
haalbaarheidsonderzoek en een kosten-
batenanalyse.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt bijgestaan door 
een groep van deskundigen, bestaande uit 
een vertegenwoordiger van elke lidstaat, 
voor toezicht op de tenuitvoerlegging van 
deze richtsnoeren, ondersteuning bij de 
planning via de nationale strategieën voor 
hogesnelheidsinternet en inventarisering 
van infrastructuren, en uitwisseling van 
informatie. De groep van deskundigen kan 
zich eveneens buigen over ieder ander 
onderwerp met betrekking tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

2. De Commissie wordt bijgestaan door 
een groep van deskundigen, bestaande uit 
een vertegenwoordiger van elke lidstaat, 
voor toezicht op de tenuitvoerlegging van 
deze richtsnoeren, ondersteuning bij de
planning via de nationale strategieën voor 
hogesnelheidsinternet en inventarisering 
van infrastructuren, en uitwisseling van 
informatie. De Commissie gaat samen met 
de groep deskundigen na of de 
werkingssfeer van de projecten van 
gemeenschappelijk belang de politieke 
prioriteiten, de technologische 
ontwikkelingen of de situatie op de 
desbetreffende markten, alsmede de 
nieuwe kansen voor het benutten van 
synergieën tussen verscheidene soorten 
infrastructuur blijft weerspiegelen. De 
groep van deskundigen kan zich eveneens 
buigen over ieder ander onderwerp met 
betrekking tot de ontwikkeling van trans-
Europese telecommunicatienetwerken.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In deze verslagen evalueert de 4. Voor grote projecten maakt de 
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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.

Commissie een analyse van de 
milieueffecten, 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 om te voorkomen dat er 
geïnvesteerd wordt in infrastructuur die 
kort daarna verouderd zal zijn.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 5, lid 6, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde
periode vanaf de inwerkingtreding van 
deze verordening.

2. De in artikel 5, lid 6, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van 
deze verordening. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het einde 
van de periode van vijf jaar een verslag op 
over de bevoegdheidsdelegatie.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 
1 januari 2014.

Zij is van toepassing vanaf …*.

___________

* PB, datum invoegen: twee jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.
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Motivering

Deze verordening houdt verband met de verordening tot instelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. Het heeft geen zin een precieze datum 
van inwerkingtreding vast te stellen, zonder rekening te houden met de termijn voor de 
goedkeuring van de verschillende verordeningen.

Amendement 17

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 
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. 

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

Motivering

De voordelen van de trans-Europese netwerken gelden voor alle burgers. Het is dan ook 
overbodig specifieke bevolkingscategorieën te vermelden.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle breedbandinvesteringen op het 
grondgebied van de Unie verhogen de 
netwerkcapaciteit en leveren baten op voor 

Alle breedbandinvesteringen op het 
grondgebied van de Unie verhogen de 
netwerkcapaciteit en leveren baten op voor 
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alle potentiële gebruikers, ook in andere 
lidstaten dan die waarin de investeringen 
plaatsvinden. Investeringen in deze 
netwerken zullen in het bedrijfsleven meer 
concurrentie en meer innovatie 
teweegbrengen, efficiëntere en effectievere 
overheidsdiensten opleveren en bijdragen 
tot de EU-doelstellingen met betrekking tot 
een koolstofarme economie en tot het 
concurrentievermogen en de productiviteit 
van de EU in het algemeen.

alle potentiële gebruikers, ook in andere 
lidstaten dan die waarin de investeringen 
plaatsvinden. Investeringen in deze 
netwerken zullen in het bedrijfsleven meer 
concurrentie, sociale cohesie en meer 
innovatie teweegbrengen, efficiëntere en 
effectievere overheidsdiensten opleveren 
en bijdragen tot de EU-doelstellingen met 
betrekking tot een koolstofarme economie 
en tot het concurrentievermogen en de 
productiviteit van de EU in het algemeen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. Om de doelstellingen van de 
Digitale agenda te verwezenlijken zijn 
echter investeringen nodig in gebieden 
waar er geen duidelijke business case 
bestaat of waar de business case ruimer 
dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 
gebieden worden onderscheiden:

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. In vele streken zijn de 
investeringen in breedbandinfrastructuur 
echter ontoereikend wegens het gebrek 
aan concurrentie en het verhoogde 
marktrisico, terwijl de openbare 
dienstverlening weinig ontwikkeld en niet-
interoperabel is wegens de versnippering 
van de technische oplossingen. Om de 
doelstellingen van de Digitale agenda te 
verwezenlijken zijn investeringen nodig in 
gebieden waar er geen duidelijke business 
case bestaat of waar de business case 
ruimer dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 
gebieden worden onderscheiden:

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid worden over het 
algemeen bediend met verbindingen met 
lage snelheden of worden zelfs helemaal 
niet bediend. De business case voor 
investeringen is waarschijnlijk niet 
levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk 
is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 
zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op 
hogere financiële steun, door middel van 
subsidies, mogelijk gecombineerd met 
financiële instrumenten. Het gaat ook om 
afgelegen en dunbevolkte gebieden waar 
de kosten van de investeringen zeer hoog 
zijn of waar de inkomens laag zijn. De 
steun van de Connecting Europe Facility in 
deze gebieden kan wellicht een aanvulling 
zijn op beschikbare financiering uit het 
Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 
rechtstreekse overheidssteun.

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid worden over het 
algemeen bediend met verbindingen met 
lage snelheden of worden zelfs helemaal 
niet bediend. Dit is een voorrangsgebied 
voor verstrekking van breedbandtoegang 
via satellietverbinding. De business case 
voor investeringen is waarschijnlijk niet 
levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk 
is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 
zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op 
hogere financiële steun, door middel van 
subsidies, mogelijk gecombineerd met 
financiële instrumenten. Het gaat ook om 
afgelegen en dunbevolkte gebieden waar 
de kosten van de investeringen zeer hoog 
zijn of waar de inkomens laag zijn. De 
steun van de Connecting Europe Facility in 
deze gebieden kan wellicht een aanvulling 
zijn op beschikbare financiering uit het 
Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 
rechtstreekse overheidssteun.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

eGovernment heeft betrekking op de 
digitale interactie tussen 
overheidsinstanties en burgers, 
overheidsinstanties en bedrijven en 
organisaties, en tussen overheidsinstanties 
van verschillende landen. 
Gestandaardiseerde, 
grensoverschrijdende en 
gebruiksvriendelijke platforms voor 
interactie leveren een winst aan efficiëntie 
op in het bedrijfsleven en in de 
overheidssector en dragen bij tot de interne 

eGovernment heeft betrekking op de 
digitale interactie tussen 
overheidsinstanties en burgers, 
overheidsinstanties en bedrijven en 
organisaties, en tussen overheidsinstanties 
van verschillende landen. 
Grensoverschrijdende en 
gebruiksvriendelijke platforms voor 
interactie leveren een winst aan efficiëntie 
op in het bedrijfsleven en in de 
overheidssector en dragen bij tot de interne 
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markt. markt.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – kopje 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interoperabele elektronische identificatie 
en authentificatie over heel Europa. Er zal 
een reeks onderling verbonden en 
beveiligde authentificatieservers en 
-protocols worden geïntroduceerd die de 
interoperabiliteit verzekeren van de diverse 
in Europa bestaande authentificatie- en 
identificatiesystemen. Dit platform zal 
burgers en bedrijven wanneer nodig 
toegang verlenen tot onlinediensten, 
bijvoorbeeld voor studie, werk, reizen, 
gezondheidszorg en zakendoen in het 
buitenland. Het zal de kernlaag vormen 
voor alle digitale diensten waarvoor 
elektronische identificatie en 
authentificatie vereist is: bv. elektronische 
aanbestedingen, onlinegezondheidszorg, 
gestandaardiseerde bedrijfsrapportage, 
elektronische uitwisseling van 
gerechtelijke informatie, trans-Europese 
onlineregistratie voor bedrijven, inclusief 
communicatie tussen bedrijfsregisters met 
betrekking tot grensoverschrijdende fusies 
en buitenlandse dochterondernemingen. 
Dit platform kan ook gebruik maken van 
hulpbronnen en instrumenten van het 
meertalige centrale platform.

Interoperabele elektronische identificatie 
en authentificatie over heel Europa. Er zal 
een reeks onderling verbonden en 
beveiligde authentificatieservers en 
-protocols worden geïntroduceerd die de 
interoperabiliteit verzekeren van de diverse 
in Europa bestaande authentificatie- en 
identificatiesystemen, om voor de 
betrekkingen met de overheid een 
eenvormige Europese identificatiecode 
voor natuurlijke en rechtspersonen vast te 
stellen. Dit platform zal burgers en 
bedrijven wanneer nodig toegang verlenen 
tot onlinediensten, bijvoorbeeld voor 
studie, werk, reizen, gezondheidszorg en 
zakendoen in het buitenland. Het zal de 
kernlaag vormen voor alle digitale diensten 
waarvoor elektronische identificatie en 
authentificatie vereist is: bv. elektronische 
aanbestedingen, onlinegezondheidszorg, 
gestandaardiseerde bedrijfsrapportage, 
elektronische uitwisseling van 
gerechtelijke informatie, trans-Europese 
onlineregistratie voor bedrijven, inclusief 
communicatie tussen bedrijfsregisters met 
betrekking tot grensoverschrijdende fusies 
en buitenlandse dochterondernemingen. 
Dit platform kan ook gebruik maken van 
hulpbronnen en instrumenten van het 
meertalige centrale platform.

Motivering

De vaststelling van een eenvormige Europese identificatiecode voor onlinediensten, die door 
burgers en ondernemingen in alle lidstaten kan worden gebruikt, zou de betrekkingen met de 
overheidsdiensten veel eenvoudiger maken en een betere garantie op echte interoperabiliteit 
bieden.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – kopje 2 – alinea 3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Interoperabele grensoverschrijdende 
eHealth-diensten: deze diensten zullen 
interactie tussen burgers/patiënten en 
zorgverstrekkers mogelijk maken alsmede 
transmissie van gegevens tussen 
instellingen en tussen organisaties, of peer-
to-peercommunicatie tussen 
burgers/patiënten en/of medisch personeel 
en instellingen. De te introduceren 
infrastructuur moet voldoen aan de 
beginselen van gegevensbescherming, 
zoals met name omschreven in de 
Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG, en 
de internationale en nationale ethische 
regels met betrekking tot het gebruik van 
patiëntendossiers en andere
persoonsgegevens.

(d) Interoperabele grensoverschrijdende 
eHealth-diensten: deze diensten zullen 
interactie tussen burgers/patiënten en 
zorgverstrekkers mogelijk maken alsmede 
transmissie van gegevens tussen 
instellingen en tussen organisaties, of peer-
to-peercommunicatie tussen 
burgers/patiënten en/of medisch personeel 
en instellingen. De te introduceren 
infrastructuur moet voorzien in de 
vaststelling van een gemeenschappelijke 
standaard voor de presentatie van 
gegevens en documenten binnen de 
informaticasystemen van medische 
diensten en ziekenhuizen, en bepalen 
welke elektronische gegevens en 
documenten minimaal deel moeten 
uitmaken van het basisdossier van de 
patiënt bij interoperabele 
e-gezondheidsdiensten. Zij moet ook 
voldoen aan de beginselen van 
gegevensbescherming, zoals met name 
omschreven in de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, en de internationale en 
nationale ethische regels met betrekking tot 
het gebruik van patiëntendossiers en andere 
persoonsgegevens.

Motivering

Voor de goede werking van de e-gezondheidsdiensten is het wenselijk dat een Europees 
medisch dossier wordt vastgesteld, waarbij een gemeenschappelijke standaard voor de 
presentatie van de gegevens wordt gehanteerd en duidelijk wordt aangegeven welke gegevens 
deel moeten uitmaken van het basisdossier van de patiënt (bv. bloedgroep, ziektegeschiedenis, 
medische ontslagbrieven na ziekenhuisopname, eerstehulpverslagen, enz.)
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – kopje 2 – alinea 3 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De diensten omvatten 
grensoverschrijdende toegang tot 
elektronische patiëntendossiers, 
elektronische voorschriften alsmede 
telediensten op het gebied van 
gezondheidszorg/assisted living, 
grensoverschrijdende meertalige 
semantische diensten die verbonden zijn 
aan het meertalige centrale platform, 
toegang tot socialezekerheidsinformatie, 
voortbouwend op de EESSI-infrastructuur 
(Electronic Exchange of Social Security 
Information), enz.

De diensten omvatten 
grensoverschrijdende toegang tot 
elektronische patiëntendossiers, 
elektronische voorschriften alsmede 
telediensten op het gebied van 
gezondheidszorg/assisted living, 
grensoverschrijdende meertalige 
semantische diensten met 
gemeenschappelijke codes, die verbonden 
zijn aan het meertalige centrale platform, 
toegang tot socialezekerheidsinformatie, 
voortbouwend op de EESSI-infrastructuur 
(Electronic Exchange of Social Security 
Information), enz.

Motivering

Het is belangrijk te preciseren dat de meertalige grensoverschrijdende diensten in de 
verschillende lidstaten gemeenschappelijke codes moeten hanteren met het oog op de 
ondubbelzinnige identificatie van de verschillende medische prestaties (bijvoorbeeld 
laboratoriumanalyses, pathologische anatomie, radiologie, enz.).
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