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Amendement 1
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de Commissie op te verduidelijken 
welke aspecten van internetgovernance 
volgens haar op dit moment gereguleerd 
moeten worden in verband met het internet 
van de dingen;

1. roept de Commissie op te verduidelijken 
welke aspecten van internetgovernance 
volgens haar op dit moment gereguleerd 
moeten worden in verband met het internet 
van de dingen en met welk systeem het 
algemene, openbare belang kan worden 
verzekerd;

Or. de

Amendement 2
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de Commissie op te verduidelijken 
welke aspecten van internetgovernance
volgens haar op dit moment gereguleerd 
moeten worden in verband met het 
internet van de dingen;

1. roept daarom de Commissie op de 
problematiek te analyseren die is 
verbonden aan het beheer van het internet 
van de dingen, ook met behulp van de 
exploitanten in de sector; is bovendien 
van mening dat het essentieel is de 
aspecten met betrekking tot de WiFi-
veiligheidssystemen te analyseren;

Or. it

Amendement 3
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderkent dat de ontwikkeling van 
de toepassing van het internet van de 
dingen aan de ene kant een grote 



PE439.923v01-00 4/11 AM\809523NL.doc

NL

mogelijkheid biedt voor groei en 
concurrentievermogen en aan de andere 
kant een sociale verandering met zich 
meebrengt die van invloed zal zijn op het 
gedrag van de burgers; 

Or. it

Amendement 4
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept de Commissie op te 
antwoorden op de vraag aan wie de 
automatisch verkregen en machinaal 
geïnterpreteerde gegevens toebehoren en 
wie de beschikking heeft over deze 
gegevens;

Or. de

Amendement 5
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. roept de Commissie en de 
lidstaten op om meer initiatieven te nemen 
om de ongehinderde toegang tot de 
nieuwe technologieën te waarborgen. 
Benadrukt dat alle initiatieven ten doel 
moeten hebben om de bereikbaarheid en 
het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologieën te 
vereenvoudigen en achtergestelde groepen 
in de samenleving hierbij te betrekken;

Or. de
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Amendement 6
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. roept de Commissie en de 
lidstaten op te onderkennen dat publiek-
private samenwerking met betrekking tot 
het internet van de dingen versterkt moet 
worden en dat publieke initiatieven die 
helpen bij de totstandkoming van 
internetgovernance moeten worden 
bevorderd;

Or. de

Amendement 7
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het streven van de 
Commissie om de privacy en bescherming 
van persoonsgegevens voortdurend te 
bewaken om de consumentenbelangen te 
beschermen;

2. is verheugd over het streven van de 
Commissie om in 2010 een mededeling te 
publiceren met betrekking tot de privacy 
en het vertrouwen in de 
alomtegenwoordige 
informatiemaatschappij en het streven 
van de Commissie om deze aspecten met 
betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens voortdurend te bewaken 
om de rechten en de belangen van 
consumenten te beschermen;

Or. it

Amendement 8
Philippe Juvin, Jean-Marie Cavada

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat alle gegevens die met een 
bepaalde consument in verband kunnen 
worden gebracht, door middel van 
datamining of andere middelen, 
persoonsgegevens bevatten die moeten 
worden behandeld in overeenstemming 
met de beginselen inzake bescherming van 
privacy en gegevens;

3. benadrukt de noodzaak om te strijden 
tegen het verzamelen en op frauduleuze 
wijze gebruiken van persoonsgegevens op 
internet en om die gegevens te 
beschermen in overeenstemming met de 
beginselen inzake bescherming van privacy 
en gegevens;

Or. fr

Amendement 9
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat transparantie over 
kosten voor de gebruiker bijvoorbeeld met 
betrekking tot het stroomverbruik en het 
gebruik van betreffende objecten 
noodzakelijk is; 

Or. de

Amendement 10
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stemt ermee in dat er op een open, 
transparante wijze nieuwe normen moeten 
worden ontwikkeld en dat dit in onderling 
overleg moet gebeuren met participatie van 
alle belanghebbende partijen; benadrukt 
dat alle nieuwe normen op dit gebied voor 
iedereen makkelijk en vrij toegankelijk 
moeten zijn en dat referentie-
implementaties ook vrij toegankelijk 
moeten zijn, zoals het geval is met de door 
de Taskforce internettechnologie (IETF) 

5. stemt ermee in dat er op een open, 
transparante wijze nieuwe normen moeten 
worden ontwikkeld en dat dit in onderling 
overleg moet gebeuren met participatie van 
alle belanghebbende partijen; benadrukt 
dat alle nieuwe normen op dit gebied voor 
iedereen makkelijk en vrij toegankelijk 
moeten zijn en dat referentie-
implementaties ook vrij toegankelijk 
moeten zijn, zoals het geval is met de door 
de Taskforce internettechnologie (IETF) 
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ontwikkelde normen; ontwikkelde normen; benadrukt dat de 
infrastructuren voor een internet van de 
dingen efficiënt, schaalbaar, betrouwbaar 
en veilig moeten zijn en dat op deze 
manier de gebruikersbescherming vooral 
met betrekking tot gegevensbescherming 
en gegevensveiligheid wordt versterkt;

Or. de

Amendement 11
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat een wetenschappelijke 
uitleg over de mogelijke gevaren en 
schadelijke gevolgen van 
elektromagnetische verontreiniging 
ontbreekt en dat de Commissie dit
onderwerp niet mag verwaarlozen;

Or. de

Amendement 12
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat innovatie en 
creativiteit een aanzienlijke toegevoegde 
waarde vertegenwoordigen voor de 
Europese economie en het Europese 
concurrentievermogen en dat innovatie en 
creativiteit daarom moeten worden 
beschermd en verder ontwikkeld;

Or. fr
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Amendement 13
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van mening dat, vanwege de 
grote veranderingen die het internet van 
de dingen met zich zal meebrengen, het 
van essentieel belang is om op territoriaal 
niveau gelijke tred te houden met 
technische ontwikkelingen om te 
voorkomen dat de verschillen op dit 
gebied nog groter worden dan ze al zijn, 
zoals het ook noodzakelijk is om de 
verschillende overheden op een adequate 
manier op te nemen in het proces; 

Or. it

Amendement 14
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is het ermee eens dat nieuwe systemen 
en toepassingen niet gehinderd mogen 
worden door belemmeringen zoals 
overdreven hoge 
vergunningskosten/vergoedingen of 
ongepaste regelingen inzake intellectueel 
eigendom, zodat een concurrerende markt 
en een passende mate van interoperabiliteit 
mogelijk worden gemaakt;

6. is het ermee eens dat nieuwe systemen 
en toepassingen niet gehinderd mogen 
worden door onoverkomelijke
belemmeringen zodat een concurrerende 
markt en een passende mate van 
interoperabiliteit mogelijk worden 
gemaakt;

Or. de

Amendement 15
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is het ermee eens dat nieuwe systemen 
en toepassingen niet gehinderd mogen 
worden door belemmeringen zoals 
overdreven hoge 
vergunningskosten/vergoedingen of 
ongepaste regelingen inzake intellectueel 
eigendom, zodat een concurrerende markt 
en een passende mate van 
interoperabiliteit mogelijk worden 
gemaakt;

6. is het ermee eens dat de totstandkoming 
en de ontwikkeling van nieuwe systemen 
en toepassingen niet gehinderd mogen 
worden door structurele of operationele
belemmeringen en dat de interoperabiliteit 
van de systemen en toepassingen moet 
worden bevorderd;

Or. fr

Amendement 16
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is het ermee eens dat nieuwe systemen 
en toepassingen niet gehinderd mogen 
worden door belemmeringen zoals 
overdreven hoge 
vergunningskosten/vergoedingen of 
ongepaste regelingen inzake intellectueel 
eigendom, zodat een concurrerende markt 
en een passende mate van interoperabiliteit 
mogelijk worden gemaakt;

6. is het ermee eens dat nieuwe systemen 
en toepassingen niet gehinderd mogen 
worden door belemmeringen zoals 
overdreven hoge 
vergunningskosten/vergoedingen of 
ongepaste regelingen inzake intellectueel 
eigendom, zodat een concurrerende markt 
en een passende mate van interoperabiliteit 
mogelijk worden gemaakt; is in dit opzicht 
van mening dat de Commissie de 
mogelijkheid moet onderzoeken om de 
kosten van roaming te reduceren; 

Or. it

Amendement 17
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert de Commissie eraan dat 
sommige lidstaten wetgeving invoeren om 

7. herinnert de Commissie eraan dat 
sommige lidstaten wetgeving invoeren om 
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gebruikers van het internet uit te sluiten en 
dringt er bij de Commissie op aan dit in 
aanmerking te nemen bij het bespreken 
van voorstellen die onbeperkte 
internettoegang als eerste voorwaarde 
stellen.

gebruikers van het internet uit te sluiten en 
dringt er bij de Commissie op aan uit te 
gaan van het beginsel dat de 
grondrechten en vrijheden van de 
eindgebruiker, speciaal gelet op artikel 11 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie betreffende vrijheid 
van meningsuiting en informatie, in geen 
geval zonder voorafgaand rechterlijk 
besluit mogen worden ingeperkt.

Or. de

Amendement 18
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert de Commissie eraan dat 
sommige lidstaten wetgeving invoeren om 
gebruikers van het internet uit te sluiten 
en dringt er bij de Commissie op aan dit 
in aanmerking te nemen bij het bespreken 
van voorstellen die onbeperkte 
internettoegang als eerste voorwaarde 
stellen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 19
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. nodigt de Commissie uit om de 
financiering voor het internet van de 
dingen te verhogen in de context van de 
onderzoeksprojecten binnen het zevende 
kaderprogramma en in de context van de 
proefprogramma’s binnen het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie,
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waarbij ook gericht wordt gewerkt naar de 
ontwikkeling van de infrastructuren en de 
verspreiding van breedband.

Or. it

Amendement 20
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. herinnert de Commissie eraan dat 
de EU op dit moment geen leidende rol 
heeft als het gaat om innovatie rondom 
Internet of Things, en vraagt de 
Commissie derhalve om een snelle aanpak 
om de achterstand op andere werelddelen, 
met name Azië, in te halen.

Or. nl


