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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. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij de netwerken volledig openstellen voor 
concurrentie, overeenkomstig de nieuwe regels voor het telecommunicatiekader;

2. 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-aanschaffingen, e-handel, e-governance, e-gezondheidsdiensten en 
intelligente meetapparatuur; dringt er bij de Commissie op aan om duidelijkheid te 
brengen in de regels voor overheidssteun, die soms een nadelig effect hebben op de vraag;

3. 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 de maatregelen geen onredelijke lasten met zich meebrengen voor consumenten en 
ondernemingen, vooral waar het universele-dienstverplichtingen betreft; 

4. dringt er bij de Commissie en 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;

5. benadrukt het verschil tussen de capaciteit van en netwerk en de daadwerkelijke 
ervaringen van gebruikers, aangezien de snelheid van het internet ook afhangt van de 
capaciteit van de website en eventuele congestie; dringt er bij de Commissie op aan om, in 
samenwerking met BEREC, haar metingen te verfijnen van de geleverde snelheid van 
breedbandverbindingen, en haar streefcijfers dienovereenkomstig aan te passen;

6. 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; 
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;

7. dringt aan op een technologie-neutrale aanpak, waarbij de vaste-aansluitings-, draadloze 
en spectrumtechnologie 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.


