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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat alle lidstaten een nationale breedbandstrategie hebben, maar dat slechts 
enkele lidstaten volledig uitgewerkte beleidsplannen hebben, met de nodige 
doelstellingen die vereist zijn voor de verwezenlijking van het vlaggenschipinitiatief 
voor een digitale agenda voor Europa als vastgelegd in de Europa 2020-strategie;

2. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij de netwerken volledig openstellen voor 
concurrentie, overeenkomstig de nieuwe regels voor het telecommunicatiekader; doet 
een beroep op de nationale regelgevers om hun bevoegdheden aan te wenden om 
ervoor te zorgen dat er geen subsidies worden verstrekt die leiden tot distorsie van de 
markt en tot misbruik van dominante marktposities, en om in voorkomende gevallen 
regels voor overheidsaanschaffingen te volgen die een eerlijke concurrentie 
waarborgen;

3. wijst op het belang van concurrerende markten om te zorgen voor betaalbare 
breedbanddiensten, en benadrukt dat de lidstaten en de nationale bevoegde autoriteiten 
zo spoedig mogelijk uitvoering moeten geven aan het herziene EU-
telecommunicatiekader en de aanbeveling voor toegangsnetwerken van de komende 
generatie (NGA);

4. benadrukt dat breedbanddiensten essentieel zijn voor het concurrentievermogen van 
het bedrijfsleven en onontbeerlijk om alle regio's en maatschappelijke groeperingen in 
staat te stellen om deel te nemen aan het digitale leven in de EU;

5. is van oordeel dat de investeringsrisico's van de ontwikkeling van nieuwe netwerken 
verminderd kunnen worden door maatregelen om de vraag aan te wakkeren, met name 
op het gebied van e-aanbestedingen, e-handel, e-governance, e-gezondheidsdiensten, 
interactieve e-educatie en intelligente.koolstofarme apparatuur voor energiebesparing;

6. benadrukt het belang van openbare pre-commerciële aanbesteding van op O&O 
gebaseerde oplossingen voor bovengenoemde sectoren om een effectieve spiraal van 
technologische ontwikkeling en vraag naar hogesnelheid-breedbanddiensten op gang 
te brengen;

7. merkt op dat een vereenvoudiging en ontvlechting van de steunprocedure ertoe kan 
bijdragen tot een versnelde invoering van de breedbandtechniek; dringt er bij de 
Commissie op aan om duidelijkheid aan te brengen in de regels voor overheidssteun 
en ervoor te zorgen dat deze steun gericht is op stimulering of consolidering van de 
vraag;

8. dringt aan op specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat het MKB optimaal kan 
profiteren van de mogelijkheden die breedband biedt op het gebied van e-handel en e-
aanbestedingen; dringt er bij de Commissie op aan goede praktijken uit te wisselen en 
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een specifiek programma voor het MKB en breedbandconnectiviteit toe te voegen aan 
het vlaggenschipinitiatief van de Commissie voor een digitale agenda;

9. dringt er bij de lidstaten op aan om hogesnelheidsconnectiviteit met open toegang te 
stimuleren en uit te breiden tot belangrijke openbare infrastructuren in perifere 
gebieden (scholen, ziekenhuizen en andere overheidsinstellingen) om de 
dienstverlening aan het publiek te verbeteren en om hogesnelheidsconnectiviteit in 
perifere gebieden te verankeren, waardoor de investeringskosten voor lokale 
particuliere distributie afnemen;

10. benadrukt dat, om de impact en de maatschappelijke voordelen te optimaliseren, het 
uitrollen van breedband gepaard moet gaan met voorlichting voor de consument en 
educatieve programma's; 

11. merkt de problemen op die optreden bij het halen van de EU2020 streefcijfers voor 
breedband, gezien de financiële middelen waarover consumenten, ondernemingen en 
de overheidssector beschikken; verzoekt de Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat bij het gebruik van de infrastructuur door derde partijen geen discriminatie 
optreedt, de beschikbare technologieën bevorderd worden en er door de maatregelen 
geen onredelijke lasten worden opgelegd aan consumenten en ondernemingen, vooral 
waar het universele-dienstverplichtingen betreft; is van oordeel dat van publiek-private 
partnerschappen en openbare investeringen gebruikt moet worden gemaakt waar dat 
nodig is voor de ontwikkeling van breedband en de bevordering van toegang tot het 
internet met hoge snelheid;

12. dringt er bij de lidstaten, de Commissie en het Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie (BEREC) op aan om, in overleg met de 
publieke overheden, publiek-private partnerschappen te bevorderen en andere 
Europese financieringsinstrumenten aan te wenden, waaronder het EFRO en de 
fondsen van de EBWO; is verheugd over de plannen van de Commissie om leningen 
met lage rente van de Europese Investeringsbank in het subsidie-instrumentarium op te 
nemen;

13. is van mening dat de sterke vraag naar connectiviteit - die tegelijkertijd de online-
economie in de EU stimuleert, bijdraagt tot de 'netwerkgereedheid' van de EU en een 
reactie vormt op de maatschappelijke veranderingen in de interne markt - ondersteund 
moet worden met adequate middelen en een stevige mededingingsinfrastructuur voor 
de verwezenlijking van het Europese breedbandproject;

14. erkent dat de in breedbandinfrastructuur geïnvesteerde structuurfondsen traag worden 
geabsorbeerd en dat er begeleiding nodig is bij het gebruik van deze instrumenten; 
dringt aan op een grondige analyse van dergelijke financieringsinstrumenten om de 
knelpunten die lidstaten en regio's ervan weerhouden ervan gebruik te maken, te 
inventariseren en te verwijderen;
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15. is van mening dat uitbreiding van breedbandtoegang tot plattelandsgebieden en 
perifere regio's, waar de marktprikkels geringer zijn, een belangrijke rol speelt voor de 
geografische en maatschappelijke cohesie, omdat de aantrekkelijkheid van deze regio's 
en het concurrentievermogen van ondernemingen erdoor toenemen; is van mening dat 
het uitrollen van breedbandinfrastructuur in dergelijke regio's een prioritair karakter 
moet krijgen wanneer de overheid steun verleent;

16. dringt er bij de Commissie en BEREC op aan om jaarlijks de breedbandspecificaties 
(snelheid en kwaliteit) van het aanbod en de keuze voor de consument en het 
bedrijfsleven in alle lidstaten te inventariseren en in kaart te brengen, alsmede de 
vooruitgang die geboekt is bij de uitvoering van het telecommunicatiekader en de 
NGA-aanbeveling;

17. merkt op dat de nieuwe glasvezelnetwerken de consumenten toegang van hoge 
kwaliteit bieden met snelheden die steeds hoger zijn dan het geval is bij de bestaande 
technologie; acht het zinvol voorrang te verlenen aan het uitrollen van breedband op 
basis van glasvezelnetwerken waar dit op de lange termijn de meest economische en 
duurzame oplossing vormt; verzoekt BEREC daarom ervoor te zorgen dat de typische 
breedbandsnelheden die de consumenten ervaren eerlijk vermeld worden in 
advertenties, in het belang van transparantie ten aanzien van de voordelen die de 
nieuwe technologie biedt bij het uploaden en downloaden; verzoekt de Nationale 
Regelgevende Autoriteiten om maatregelen te nemen tegen providers die geen gevolg 
geven aan de BEREC-aanbevelingen;

18. wijst op het belang van een ambitieus, toekomstgericht meerjarig programma voor 
radiospectrumbeleid om te zorgen voor hogesnelheidsbreedband met open toegang in 
heel Europa, ter verwezenlijking van de doelstellingen van de EU2020-strategie en om 
ervoor te zorgen dat Europa wereldleider is in innovatie en hightech industriële 
ontwikkeling;

19. dringt aan op een technologieneutrale aanpak, waarbij de vaste-aansluitings-, 
draadloze en spectrumtechnologieën worden gecombineerd; dringt aan op een 
effectieve transpositie van het telecommunicatiekader, met inbegrip van de bepalingen 
inzake netwerkneutraliteit, om te verzekeren dat de ontwikkeling van breedband geen 
beperking van de innovatie met zich meebrengt.

20. dringt er bij de Commissie op aan goede praktijken op het gebied van vrij 
toegankelijke hogesnelheidsnetwerken (wifi) in het openbaar vervoer tussen de 
lidstaten te coördineren;

21. merkt op dat de volgende generatie mobiele telefonie ook een rol kan spelen bij het 
ontsluiten van breedbanddiensten, met name in geografisch afgelegen gebieden; is van 
mening dat regeringen en regelgevende telecominstanties bij de aanstaande 
spectrumtoewijzing de vrijgave van spectrum kunnen koppelen aan verscherpte 
dekkingverplichtingen voor providers van mobiele telefonie;
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22. benadrukt dat er in de Europese Unie duurzaam geïnvesteerd moet worden in 
onderzoek naar toekomstige communicatietechnologieën, zowel voor vaste als 
mobiele telefonie; dringt er bij de Commissie op aan gezamenlijke technologie-
initiatieven te blijven ontwikkelen op dit gebied, in samenwerking met universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, fabrikanten, dienstverleners en contentproviders; is van 
mening dat deze platformen de optimale mogelijkheden bieden om nieuwe 
technologieën te ontwikkelen en te exploiteren en dat zij de Europese Unie een 
aanzienlijk concurrentievoordeel zullen geven.
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