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Amendement 1
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Visum 1bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s over de 
grensoverschrijdende elektronische 
handel tussen ondernemingen en 
consumenten in de EU 
(COM(2009)0557),

Or. en

Amendement 2
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s over de 
grensoverschrijdende elektronische 
handel tussen ondernemingen en 
consumenten in de EU 
(COM(2009)0557),

Or. en

Amendement 3
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s over de 
grensoverschrijdende elektronische 
handel tussen ondernemingen en 
consumenten in de EU 
(COM(2009)0557),

Or. en

Amendement 4
Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 3 maart 2009 
over precommerciële inkoop: Aansturen 
van innovatie voor het waarborgen van 
duurzame hoogkwalitatieve 
overheidsdiensten in Europa1

1 PB C 100 van 30.4.2009, blz. 6.

Or. fr

Amendement 5
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de verklaring van de Commissie 
van 18 december 2009 inzake 
internetneutraliteit1,
1PB C 308 van 18.12.2009, blz. 2.
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Or. en

Amendement 6
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat Europa meer 
inspanningen moet doen om een 
omvattende digitale samenleving tot stand 
te brengen teneinde wereldwijd een 
voortrekkersrol te vervullen door nieuwe 
digitale technologieën te creëren en toe te 
passen en meer waarde te geven aan zijn 
burgers en ondernemingen,

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het herstel van de 
economische groei in Europa tijdens de 
komende vijf à tien jaar zeer verschillende 
wegen kan inslaan afhankelijk van de rol 
van de op ICT gebaseerde innovatie; 
overwegende dat er dringend behoefte is 
aan effectieve en proactieve 
beleidsmaatregelen om de investeringen 
in ICT te handhaven en te waarborgen 
dat elektronische vaardigheden geen 
belemmering vormen voor innovatieve 
organisaties en ondernemingen in de 
openbare en particuliere sector, aangezien 
het tekort aan personele middelen met de 
juiste vaardigheden voor Europa nog 
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steeds een probleem is,

Or. en

Amendement 8
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat onze Europese 
samenleving en economie met enorme 
structurele uitdagingen worden 
geconfronteerd en dat ICT de gelegenheid 
biedt om de overgang naar een meer open 
samenleving en een duurzame 
economische groei te ondersteunen,

Or. en

Amendement 9
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de onderliggende 
doelstelling van de totstandbrenging van 
een digitaal Europa is om een verdere 
verhoging van de kwaliteit van het leven 
en de kwaliteit van de 
arbeidsomstandigheden van de Europese 
burgers te garanderen; overwegende dat 
de digitale samenleving zich op zulk een 
wijze moet ontwikkelen dat er meer banen 
ontstaan en meer burgers in staat zijn de 
kansen van de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën volledig te 
benutten,
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Or. en

Amendement 10
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de digitale 
samenleving inclusief moet zijn in de zin 
dat nieuwe technologieën en diensten 
tegen een redelijke prijs toegankelijk 
moeten zijn voor alle EU-burgers; 
overwegende dat beleidsmaatregelen die 
verband houden met de digitale agenda 
ten doel moeten hebben de digitale kloof 
in de EU te dichten; overwegende dat het 
solidariteitsbeginsel daadwerkelijk moet 
worden toegepast in de digitale 
informatiemaatschappij,

Or. en

Amendement 11
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het potentieel van 
Europa gelegen is in de vaardigheden van 
zijn bevolking, zijn beroepskrachten en 
organisaties; overwegende dat zonder 
vaardigheden de ICT-technologieën en -
infrastructuren slechts een beperkte 
economische en sociale waarde kunnen 
hebben,

C. overwegende dat het potentieel van 
Europa onverbrekelijk verbonden is met 
de vaardigheden van zijn bevolking, zijn 
beroepskrachten en organisaties; 
overwegende dat zonder vaardigheden de 
ICT-technologieën en -infrastructuren 
slechts een beperkte economische en 
sociale toegevoegde waarde kunnen 
hebben,

Or. el
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Amendement 12
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in de Unie nog 
steeds een digitale kloof tussen de regio’s 
bestaat met betrekking tot het niveau van 
zowel de toegang tot de technologie als de 
competentie van de gebruikers,

Or. en

Amendement 13
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat ICT steeds meer 
een onmisbaar instrument wordt voor de 
uitoefening van de vrijheid van 
meningsuiting en de bevordering van 
democratische initiatieven zoals het 
voeren van campagne en het houden van 
verkiezingen,

Or. en

Amendement 14
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat ICT een uitermate 
krachtige bijdrage kan leveren aan de 
inspanningen om een gunstige en 
duurzame ontwikkeling tot stand te 
brengen in landen over de gehele wereld 
en de armoede en sociale en economische 
ongelijkheden te bestrijden,

Or. en

Amendement 15
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de waarborging 
van digitale rechten een essentiële 
voorwaarde is voor het vertrouwen van de 
burger,

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de waarborging 
van digitale rechten een essentiële 
voorwaarde is voor het vertrouwen van de 
burger, waarbij benadrukt moet worden 
dat het vertrouwen van ondernemingen 
alleen gewaarborgd kan worden wanneer 
de intellectuele-eigendomsrechten en 
andere rechten gegarandeerd beschermd 
zijn,

Or. fr

Amendement 16
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de waarborging 
van digitale rechten een essentiële 
voorwaarde is voor het vertrouwen van de 
burger,

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de waarborging 
van digitale rechten een essentiële 
voorwaarde is voor het vertrouwen van de 
burger; overwegende dat het waarborgen 
van de bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten (IER) en andere 
rechten een essentiële voorwaarde is voor 
het vertrouwen van het bedrijfsleven,

Or. en

Amendement 17
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de waarborging 
van digitale rechten een essentiële 
voorwaarde is voor het vertrouwen van de 
burger,

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de waarborging 
van digitale rechten een essentiële 
voorwaarde is voor het vertrouwen van de 
burger; overwegende dat zowel vrijheid 
van meningsuiting als innovatie steunen 
op het open en neutrale karakter van 
communicatienetwerken,

Or. en
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Amendement 18
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de waarborging 
van digitale rechten een essentiële 
voorwaarde is voor het vertrouwen van de 
burger,

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de waarborging 
van fundamentele rechten in deze context 
een essentiële voorwaarde is voor het 
vertrouwen van de burger,

Or. en

Amendement 19
Róża Thun Und Hohenstein, Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de waarborging
van digitale rechten een essentiële 
voorwaarde is voor het vertrouwen van de 
burger,

D. overwegende dat burgers zullen 
aarzelen om te communiceren, vrij hun 
mening te uiten en transacties aan te gaan 
als zij onvoldoende vertrouwen hebben in 
het juridische kader van de nieuwe digitale 
ruimte; overwegende dat de erkenning en 
tenuitvoerlegging van digitale rechten een 
essentiële voorwaarde is voor het 
vertrouwen van de burger,

Or. en
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Amendement 20
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de 
cybercriminaliteit, zoals het aanzetten tot 
het plegen van terroristische aanvallen, 
haatmisdrijven en kinderporno, is 
toegenomen en een gevaar inhoudt voor 
mensen, met inbegrip van kinderen,

Or. en

Amendement 21
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat creatieve 
industrieën niet alleen bijdragen aan het 
economisch herstel van de EU, maar 
tevens voorzien in aantrekkelijke inhoud 
en diensten die het gebruik en de 
toepassing van ICT bevorderen,

Or. en

Amendement 22
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Europese 
culturele en creatieve bedrijfstakken niet 
alleen een essentiële rol spelen bij de 
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bevordering van de culturele diversiteit, 
de pluriformiteit van de media en de 
participerende democratie in Europa, 
maar dat ze ook een belangrijke drijvende 
kracht vormen achter de duurzame 
ontwikkeling en het economisch herstel 
van de Europese Unie,

Or. fr

Amendment 23
Ivo Belet

Motion for a resolution
Recital D a (new)

Motion for a resolution Amendment

Dbis. overwegende dat het klassieke 
model van bescherming van intellectuele 
eigendom en andere rechten onder druk 
staat, maar dat nog steeds geen nieuw 
afdoend model is gevonden waarbij 
inhoudverstrekkers en houders van 
rechten voldoende vergoed worden voor 
hun aanbod en diensten,

Or. nl

Amendement 24
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving; overwegende dat er 
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nationale regelgeving, in het debat over het opzetten van een 
interne markt in de creatieve sector 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan specifieke culturele en linguïstische 
kenmerken,

Or. fr

Amendement 25
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving,

E. overwegende dat we er nog niet in 
geslaagd zijn volledige toegankelijkheid 
van digitale diensten te garanderen voor 
alle lagen van de bevolking; overwegende 
dat de toegankelijkheid van digitale 
diensten voor alle bevolkingsgroepen
momenteel ernstig belemmerd wordt door 
de sterke concentratie van deze diensten 
in de particuliere sector, doordat de 
publieke sector een steeds kleinere rol 
speelt ten aanzien van deze diensten, 
hetgeen belemmeringen met zich kan 
meebrengen voor meer achtergestelde 
bevolkingsgroepen,

Or. pt

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende digitale binnenmarkt voor 
diensten van de communicatie- en 
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overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving,

informatiemaatschappij in Europa is 
bereikt; overwegende dat het vrije verkeer 
van digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving; overwegende dat 
Europese ondernemingen en 
overheidsdiensten economisch en sociaal 
voordeel zullen halen uit het gebruik van 
geavanceerde ICT-diensten en 
toepassingen,

Or. en

Amendement 27
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving,

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende digitale binnenmarkt voor 
internet- en communicatiediensten in 
Europa is bereikt; overwegende dat het 
vrije verkeer van digitale diensten 
momenteel ernstig belemmerd wordt door 
versnipperde nationale regelgeving;
overwegende dat Europese 
ondernemingen en overheidsdiensten 
economisch en sociaal voordeel zullen 
halen uit het gebruik van geavanceerde 
ICT-diensten en toepassingen,

Or. en

Amendement 28
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving,

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor internet-
en communicatiediensten in Europa is 
bereikt; overwegende dat het vrije verkeer 
van digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving; overwegende dat 
Europese ondernemingen en 
overheidsdiensten economisch en sociaal 
voordeel zullen halen uit het gebruik van 
geavanceerde ICT-diensten en 
toepassingen,

Or. en

Amendement 29
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving,

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende digitale binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving; overwegende dat 
Europese ondernemingen en 
overheidsdiensten economisch en sociaal 
voordeel zullen halen uit het gebruik van 
geavanceerde ICT-diensten en 
toepassingen,

Or. en
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Amendement 30
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving,

E. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten en grensoverschrijdende 
elektronische handel momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving,

Or. en

Amendement 31
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

Ε. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving,

Ε. overwegende dat er nog geen volledig 
functionerende digitale binnenmarkt voor 
internetdiensten in Europa is bereikt; 
overwegende dat het vrije verkeer van 
digitale diensten momenteel ernstig 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving,

Or. el

Amendement 32
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Europese 
democratische samenleving, de 
participatie van burgers in het 
maatschappelijk debat en de toegang tot 
informatie in de digitale wereld 
afhankelijk zijn van een dynamische en 
concurrerende perssector als vierde pijler 
van de democratie,

Or. en

Amendement 33
Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat onvoldoende 
voortgang op het gebied van het creëren, 
verspreiden en gebruik van ICT ten 
grondslag kan liggen aan een vertraagde 
groei en productiviteit en dat jonge 
ondernemingen met een groot 
groeipotentieel die actief zijn op het 
gebied van ICT-innovatie er moeite mee 
hebben zich blijvend op de markt te 
vestigen,

Or. fr

Amendment 34
Ivo Belet

Motion for a resolution
Recital E a (new)

Motion for a resolution Amendment

Ebis. overwegende dat in bepaalde 
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sectoren de marktvraag nog steeds 
nationaal gestuurd is, zoals het geval is bij 
sommige omroepdiensten of 
sportwedstrijden, zodat een "one size fits 
all" model geen afdoende oplossing kan 
bieden,

Or. nl

Amendement 35
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat breedband 
beschikbaar is voor 90 procent van de 
EU-bevolking en dat desondanks slechts 
50 procent van de huishoudens deze 
mogelijkheid daadwerkelijk benut,

Or. en

Amendement 36
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Recital E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat concurrerende 
communicatiemarkten belangrijk zijn om 
te waarborgen dat gebruikers maximale 
voordelen genieten op het gebied van 
keuze, kwaliteit en betaalbare prijzen,

Or. en
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Amendement 37
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat concurrerende 
communicatiemarkten belangrijk zijn om 
te waarborgen dat gebruikers maximale 
voordelen genieten op het gebied van 
keuze, kwaliteit en betaalbare prijzen,

Or. en

Amendement 38
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E overwegende dat concurrerende 
communicatiemarkten belangrijk zijn om 
te waarborgen dat gebruikers maximale 
voordelen genieten op het gebied van 
keuze, kwaliteit en betaalbare prijzen,

Or. en

Amendement 39
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat concurrerende 
communicatiemarkten belangrijk zijn om 
te waarborgen dat gebruikers maximale 
voordelen genieten op het gebied van 
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keuze, kwaliteit en betaalbare prijzen,

Or. en

Amendement 40
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat concurrerende 
communicatiemarkten belangrijk zijn om 
te waarborgen dat gebruikers maximale 
voordelen genieten op het gebied van 
keuze, kwaliteit en betaalbare prijzen,

Or. en

Amendement 41
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat zowel de 
Mededeling van de Commissie 
COM(2009)557 als haar studie naar 
mystery shopping uitwijzen dat 
grensoverschrijdende elektronische 
handel van groot belang kan zijn voor 
Europese consumenten,

Or. sv
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Amendement 42
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de kloof tussen 
nationale en grensoverschrijdende 
elektronische handel in de EU groter 
wordt, hoewel internet het snelst 
groeiende kanaal voor detailhandel is,

Or. en

Amendement 43
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de kloof tussen 
nationale en grensoverschrijdende 
elektronische handel in de EU groter 
wordt, hoewel internet het snelst 
groeiende kanaal voor detailhandel is,

Or. en

Amendement 44
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat blokkering, 
degradatie en discriminatie van online 
inhoud, diensten, toepassingen, hardware 
en protocollen een obstakel vormen voor 
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de consumentenkeuze en de innovatie,

Or. en

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de openbare en de 
particuliere sector moeten investeren in 
nieuwe innoverende platforms en diensten 
zoals, bijvoorbeeld, RFID, “cloud 
computing”, e-gezondheidszorg, slimme 
meters, intelligente mobiliteit enzovoort; 
overwegende dat de versterking van de 
Europese binnenmarkt de belangstelling 
voor investeringen in de Europese 
economie en markten zal doen toenemen 
en tot grotere schaalvoordelen zal leiden,

Or. en

Amendement 46
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de openbare en de 
particuliere sector moeten investeren in 
nieuwe innoverende platforms en diensten 
zoals, bijvoorbeeld, RFID, “cloud 
computing”, e-gezondheidszorg, slimme 
meters, intelligente mobiliteit enzovoort; 
overwegende dat de versterking van de 
Europese binnenmarkt de belangstelling 
voor investeringen in de Europese 
economie en markten zal doen toenemen 
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en tot grotere schaalvoordelen zal leiden,

Or. en

Amendement 47
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat uit mededeling 
COM(2009)557 van de Commissie blijkt 
dat grensoverschrijdende elektronische 
handel burgers en ondernemingen in de 
EU de mogelijkheid biedt om veel geld te 
besparen,

Or. en

Amendement 48
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat uit de mededeling 
van de Commissie over de 
grensoverschrijdende elektronische 
handel tussen ondernemingen en 
consumenten in de EU (COM(2009)557) 
blijkt dat grensoverschrijdende 
elektronische handel burgers in de EU de 
mogelijkheid biedt om veel geld te 
besparen,

Or. en
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Amendement 49
Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat aan de ene kant, 
met betrekking tot het doel om 3% van het 
BBP aan onderzoek te besteden, de 
Europese Unie niet verder komt dan 1,9% 
waarbij de inspanningen van de overheid 
0,6% bedragen, en dat aan de andere kant 
de investeringen in ICT 30% van het 
totale onderzoeksbudget bedragen,

Or. fr

Amendement 50
Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de Verenigde 
Staten 50 miljard dollar per jaar uitgeven 
aan het plaatsen van 
onderzoeksopdrachten, een bedrag dat 
twintig keer hoger is dan dat er in de 
Europese Unie aan wordt besteed en dat 
ongeveer de helft vertegenwoordigt van 
het totale verschil tussen de Verenigde 
Staten en Europa in investerings- en 
onderzoeksuitgaven; overwegende dat de 
precommerciële inkoop op ICT-gebied in 
de EU minder dan 1 miljard euro 
bedraagt, tegen meer dan 10 miljard in de 
Verenigde Staten,

Or. fr
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Amendement 51
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een omvattende strategie en 
een actieplan dat Europa in staat stelt zich 
te ontwikkelen tot een open en welvarende 
digitale samenleving, stelt voor dit nieuwe 
kader de "agenda 2015.eu" te noemen en 
te baseren op het model van de positieve 
2015.eu-spiraal;

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een omvattende strategie en 
een actieplan dat Europa in staat stelt zich 
te ontwikkelen tot een open en welvarende 
digitale samenleving;

Or. es

Amendement 52
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een omvattende strategie en 
een actieplan dat Europa in staat stelt zich 
te ontwikkelen tot een open en welvarende 
digitale samenleving, stelt voor dit nieuwe 
kader de "agenda 2015.eu" te noemen en te 
baseren op het model van de positieve 
2015.eu-spiraal;

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een omvattende strategie en 
een actieplan – waarvan de doelen 
gemeenschappelijk door het Parlement en 
de Raad worden vastgesteld – dat Europa 
in staat stelt zich te ontwikkelen tot een 
open en welvarende digitale samenleving, 
en dat alle burgers van de Europese Unie 
economische, sociale en culturele 
perspectieven biedt; stelt voor dit nieuwe 
kader de "agenda 2015.eu" te noemen en te 
baseren op het model van de positieve 
2015.eu-spiraal;

Or. fr
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Amendment 53
Ivo Belet

Motion for a resolution
Paragraph 1

Motion for a resolution Amendment

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een omvattende strategie en 
een actieplan dat Europa in staat stelt zich 
te ontwikkelen tot een open en welvarende 
digitale samenleving, stelt voor dit nieuwe 
kader de "agenda 2015.eu" te noemen en te 
baseren op het model van de positieve 
2015.eu-spiraal;

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een omvattende strategie en 
een actieplan dat Europa in staat stelt zich 
te ontwikkelen tot een open en welvarende 
digitale samenleving die zowel 
economische als sociale en culturele 
kansen biedt voor alle EU burgers, stelt 
voor dit nieuwe kader de "agenda 2015.eu" 
te noemen en te baseren op het model van 
de positieve 2015.eu-spiraal;

Or. nl

Amendement 54
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een omvattende strategie en 
een actieplan dat Europa in staat stelt zich 
te ontwikkelen tot een open en welvarende 
digitale samenleving, stelt voor dit nieuwe 
kader de "agenda 2015.eu" te noemen en te 
baseren op het model van de positieve 
2015.eu-spiraal;

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een omvattende strategie en 
een actieplan dat Europa in staat stelt zich 
te ontwikkelen tot een open en welvarende 
digitale samenleving, stelt voor dit nieuwe 
kader de "agenda 2020.eu" te noemen en te 
baseren op het model van de positieve 
2020.eu-spiraal;

Or. en
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Amendement 55
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een omvattende strategie en 
een actieplan dat Europa in staat stelt zich 
te ontwikkelen tot een open en welvarende 
digitale samenleving, stelt voor dit nieuwe 
kader de "agenda 2015.eu" te noemen en te 
baseren op het model van de positieve 
2015.eu-spiraal;

1. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een geïntegreerde en 
omvattende strategie en een actieplan dat 
Europa in staat stelt zich te ontwikkelen tot 
een open en welvarende digitale 
samenleving, stelt voor dit nieuwe kader de 
"agenda 2015.eu" te noemen en te baseren 
op het model van de positieve 2015.eu-
spiraal;

Or. el

Amendement 56
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie met een 
nieuw wetgevingsvoorstel te komen over 
een lijst van mensenrechten voor 
Europese burgers op internet; 

Or. sv

Amendement 57
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)



AM\806061NL.doc 29/103 PE439.243v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt om een ambitieuze digitale 
agenda op Europees niveau, waarmee niet 
alleen investeringen in nieuwe netwerken 
en platforms gestimuleerd worden, maar 
die ook voorziet in universele garanties 
voor openheid, toegankelijkheid en 
beschikbaarheid, en de veiligheid van 
communicatieapparatuur en -
infrastructuur;

Or. fr

Amendement 58
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder 
eerlijke voorwaarden en concurrerende 
prijzen voor alle bevolkingsgroepen 
bevordert, ongeacht de locatie, zodat 
wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en 
concurrentie en investeringen op het vlak 
van infrastructuur en diensten van de 
volgende generatie; onderstreept dat de 
Unie een open regelgevingskader behoeft 
dat de ontwikkeling van zowel nieuwe en 
alternatieve technologieën als nieuwe 
generaties infrastructuur ondersteunt;

Or. en

Amendement 59
Angelika Niebler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en 
de aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang van gebruikers tot vaste en 
mobiele breedband en de aanleg van een 
infrastructuur van de volgende generatie; 
wijst erop dat dit een gericht beleid vereist 
dat binnen het regelgevingskader voorziet 
in stimuleringsmaatregelen voor 
duurzame particuliere investeringen in 
nieuwe toegangsinfrastructuur en de 
breedbandtoegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle burgers bevordert, ongeacht de 
locatie, zodat wordt gewaarborgd dat geen 
enkele Europese burger wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 60
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang van gebruikers tot vast en 
mobiel internet en de aanleg van een 
infrastructuur van de volgende generatie; 
wijst erop dat dit een beleid vereist dat de 
toegang onder eerlijke voorwaarden en 
concurrerende prijzen voor alle burgers
bevordert, ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten, en dat binnen 
het regelgevingskader voorziet in 
stimuleringsmaatregelen ter 
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ondersteuning van duurzame particuliere 
investeringen in toegangsinfrastructuur 
van de volgende generatie;

Or. en

Amendement 61
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en 
de aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang van gebruikers tot vaste en 
mobiele breedband en de totstandbrenging
van een infrastructuur en diensten van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de concurrentie, het 
keuzeaanbod en de verscheidenheid 
inzake snelle verbindingen bevordert en
onder eerlijke voorwaarden en 
concurrerende prijzen toegang aanbiedt 
voor alle burgers en bevolkingsgroepen 
bevordert, ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten, en dat voorziet in 
stimuleringsmaatregelen ter 
ondersteuning van particuliere 
investeringen in toegangsinfrastructuren 
van de volgende generatie teneinde de 
mogelijkheden van internet te benutten tot 
voordeel van de Europese burgers en 
kleine ondernemingen;

Or. en
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Amendement 62
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
totstandbrenging van een infrastructuur en 
diensten van de volgende generatie door 
het invoeren van stimuleringsmaatregelen 
ter ondersteuning van investeringen; wijst 
erop dat dit een beleid vereist dat de 
concurrentie, het keuzeaanbod en de 
verscheidenheid inzake snelle 
verbindingen bevordert en onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
toegang aanbiedt voor alle 
bevolkingsgroepen, ongeacht de locatie, 
zodat wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 63
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en 
concurrentie en investeringen op het vlak 
van infrastructuur en diensten van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat het keuzeaanbod en de 
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voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

verscheidenheid inzake snelle 
verbindingen bevordert en onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
toegang aanbiedt voor alle 
bevolkingsgroepen, ongeacht de locatie, 
zodat wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 64
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en 
de aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet,
investeringen in een infrastructuur van de 
volgende generatie en concurrerende 
diensten; wijst erop dat dit een beleid 
vereist dat het keuzeaanbod en de 
verscheidenheid inzake snelle 
verbindingen bevordert en onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
toegang aanbiedt voor alle 
bevolkingsgroepen, ongeacht de locatie, 
zodat wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 65
Sajjad Karim

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en 
concurrentie en investeringen op het vlak 
van infrastructuur en diensten van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat het keuzeaanbod en de 
verscheidenheid inzake snelle 
verbindingen bevordert en ondersteunt en
onder eerlijke voorwaarden en 
concurrerende prijzen toegang aanbiedt
voor alle bevolkingsgroepen, ongeacht de 
locatie, zodat wordt gewaarborgd dat geen 
enkele Europese burger wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 66
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en 
concurrentie en investeringen op het vlak
van infrastructuur en diensten van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat het keuzeaanbod en de 
verscheidenheid inzake snelle 
verbindingen ondersteunt en onder 
eerlijke voorwaarden en concurrerende 
prijzen toegang aanbiedt voor alle 
bevolkingsgroepen, ongeacht de locatie, 
zodat wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;
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Or. en

Amendement 67
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en 
concurrentie en investeringen op het vlak 
van infrastructuur en diensten van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat het keuzeaanbod en de 
verscheidenheid inzake snelle 
verbindingen ondersteunt en onder 
eerlijke voorwaarden en concurrerende 
prijzen toegang aanbiedt voor alle 
bevolkingsgroepen, ongeacht de locatie, 
zodat wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 68
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot en de concurrentie op het 
vlak van vast en mobiel internet en de 
totstandbrenging van een infrastructuur en 
diensten van de volgende generatie; wijst 
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voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

erop dat dit een beleid vereist dat de 
toegang en keuze van diensten onder 
eerlijke voorwaarden en concurrerende 
prijzen voor alle bevolkingsgroepen 
bevordert, ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 69
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat investeringen in en 
concurrentie tussen deze netwerken 
bevordert en op die manier onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
toegang aanbiedt voor alle 
bevolkingsgroepen, ongeacht de locatie, 
zodat wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 70
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat effectieve concurrentie 
en investeringen bevordert en onder 
eerlijke voorwaarden en concurrerende 
prijzen toegang aanbiedt voor alle 
bevolkingsgroepen, ongeacht de locatie, 
zodat wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 71
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat concurrentie en 
investeringen bevordert en onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
toegang aanbiedt voor alle 
bevolkingsgroepen, ongeacht de locatie, 
zodat wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;

Or. en
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Amendement 72
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van voortgezette 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten; maakt zich 
zorgen over het feit dat de kosten die aan 
het gebruik van internet zijn verbonden 
voor een groot aantal Europese burgers 
nog steeds een belangrijke factor zijn;

Or. en

Amendement 73
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 

2. wijst op het belang van versnelde 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers, consumenten en 
zakelijke gebruikers te verwezenlijken, via 
de bevordering van de toegang tot vast en 
mobiel internet en de aanleg van een 
infrastructuur van de volgende generatie; 
wijst erop dat dit een beleid vereist dat de 
toegang onder eerlijke voorwaarden en 
concurrerende prijzen voor alle 
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ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

bevolkingsgroepen bevordert, ongeacht 
hun sociale en economische positie, zodat 
wordt gewaarborgd dat geen enkele 
Europese burger wordt uitgesloten;

Or. el

Amendement 74
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het belang van voortgezette
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de toegang tot vast en mobiel internet en de 
aanleg van een infrastructuur van de 
volgende generatie; wijst erop dat dit een 
beleid vereist dat de toegang onder eerlijke 
voorwaarden en concurrerende prijzen 
voor alle bevolkingsgroepen bevordert, 
ongeacht de locatie, zodat wordt 
gewaarborgd dat geen enkele Europese 
burger wordt uitgesloten;

2. wijst op het belang van geïntensifieerde 
inspanningen om een universele snelle 
toegang voor alle burgers en consumenten 
te verwezenlijken, via de bevordering van 
de gelijkgerechtigde, 
netwerkonafhankelijke toegang tot vast en 
mobiel internet en de aanleg van een 
infrastructuur van de volgende generatie; 
wijst erop dat dit een beleid vereist dat de 
toegang onder eerlijke voorwaarden en 
concurrerende prijzen voor alle 
bevolkingsgroepen bevordert, ongeacht de 
locatie, zodat wordt gewaarborgd dat geen 
enkele Europese burger wordt uitgesloten;

Or. de

Amendement 75
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
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lidstaten meer inspanningen te doen om 
de acceptatie en het daadwerkelijke 
gebruik van internetdiensten door alle 
burgers te bevorderen, als een manier om 
de economische groei en de digitale 
inclusie in de hand te werken;

Or. en

Amendement 76
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie 
op aan een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen;

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs; verzoekt de Commissie daarom in 
het kader van haar ophanden zijnde 
strategie inzake breedbandverbindingen 
alle beschikbare beleidsinstrumenten in te 
zetten om snelle breedband voor iedereen 
te waarborgen, met inbegrip van de 
Europese structuurfondsen, het Europees 
herstelplan en een efficiënte benutting 
van het digitale dividend, en verzoekt de 
lidstaten de Europese strategie inzake 
snelle breedbandverbindingen een nieuwe 
impuls te geven, met name door de 
nationale streefdoelen inzake de dekking 
voor breedband en snelle toegang aan te 
passen; is verheugd dat de Commissie een 
herziening van de verplichtingen inzake 
universele diensten zal uitvoeren;

Or. en
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Amendement 77
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie op 
aan een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen;

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie op 
aan een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen;
verzoekt de Commissie tevens in het kader 
van haar ophanden zijnde strategie inzake 
breedbandverbindingen alle beschikbare 
beleidsinstrumenten in te zetten om snelle 
breedband voor iedereen te waarborgen, 
met inbegrip van de Europese 
structuurfondsen en het digitale dividend
teneinde de dekking voor mobiele 
breedband uit te breiden;

Or. en

Amendement 78
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie op 
aan een herziening uit te voeren van de 

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie op 
aan een herziening uit te voeren van de 
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verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te 
passen;

verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door investeringen in 
het aanbieden van breedbanddekking en 
snelle toegang aan te moedigen in 
overeenstemming met de vraag op de 
markt en tegelijkertijd bij te dragen aan 
de ontwikkeling van technologisch 
leiderschap en het ontstaan van nieuwe 
hoogwaardige diensten die op de 
wereldmarkt de toon kunnen aangeven;

Or. en

Amendement 79
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie op 
aan een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen;

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs; meent dat dit resultaat kan worden 
bereikt door gebruik te maken van een 
combinatie van verschillende 
technologieën waarmee in een bepaald 
gebied zonder onderbreking 
kostenefficiënte en milieuvriendelijke 
breedbandverbindingen van hoogwaardig 
kwaliteit kunnen worden aangeboden;
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen;

Or. en
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Amendement 80
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie op 
aan een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen;

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie op 
aan een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen; 
verzoekt de bevoegde nationale instanties 
toezicht uit te oefenen op de kwaliteit van 
de breedbandervaring teneinde de 
consument in de gelegenheid te stellen 
zijn voordeel te doen met het gebruik van 
toepassingen zoals VOIP, 
“videostreaming” enzovoort;

Or. en

Amendement 81
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs,  dringt er daarom bij de Commissie 
op aan een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten 

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
en betaalbare prijs, dringt er daarom bij de 
Commissie op aan een herziening uit te 
voeren van de verplichtingen inzake 
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en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen; 

universele diensten en verzoekt de lidstaten 
de Europese strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen;

Or. es

Amendement 82
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie op 
aan een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen;

3. meent dat elk huishouden in de EU in 
2013 toegang moet hebben tot 
breedbandinternet voor een concurrerende 
prijs, dringt er daarom bij de Commissie op 
aan een herziening uit te voeren van de 
verplichtingen inzake universele diensten 
en verzoekt de lidstaten de Europese 
strategie inzake snelle 
breedbandverbindingen een nieuwe impuls 
te geven, met name door de nationale 
streefdoelen inzake de dekking voor 
breedband en snelle toegang aan te passen; 
vestigt met name de aandacht op artikel 
174 van het Verdrag van Lissabon en 
signaleert dat draadloze technologieën 
zoals satellietverbindingen een mogelijke 
oplossing zijn om de miljoenen EU-
burgers die in insulaire, bergachtige en 
dunbevolkte gebieden wonen binnen een 
aanvaardbare termijn en tegen een 
redelijke prijs van een aansluiting te 
voorzien, aangezien de installatie van een
schotel en een terminal volstaat om 
onmiddellijk toegang tot internet te 
krijgen;

Or. en
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Amendement 83
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat draadloze 
technologieën die onmiddellijk universele 
toegang tot internet verlenen de meest 
passende oplossing zijn om miljoenen EU-
burgers uit insulaire, bergachtige en 
dunbevolkte gebieden binnen een 
aanvaardbare termijn en tegen een 
redelijke prijs van een aansluiting te 
voorzien;

Or. en

Amendement 84
Paul Rübig, Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat draadloze 
technologieën, met inbegrip van satelliet, 
wifi en andere systemen zoals mobiele 3G-
diensten, die allemaal onmiddellijke 
toegang tot internet verlenen na de 
installatie van een gebruikersterminal die 
aan de technische voorschriften voldoet, 
de beste oplossing zijn om miljoenen EU-
burgers uit insulaire, bergachtige en 
dunbevolkte gebieden binnen een
aanvaardbare termijn en tegen een 
redelijke prijs van een aansluiting te 
voorzien;

Or. en
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Amendement 85
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat de verplichtingen 
inzake universele diensten moeten 
fungeren als een effectief vangnet voor de 
consument, zonder de markt te verstoren 
en een extra belasting voor consumenten 
en exploitanten te scheppen;

Or. en

Amendement 86
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het systeem van 
universele dienstverlening moet fungeren 
als een effectief vangnet voor de 
consument, zonder de markt te verstoren 
en een extra belasting voor consumenten 
en exploitanten te scheppen;

Or. en

Amendement 87
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat de samenhang van de 
Unie van vitaal belang is en verzoekt de 
Commissie daarom aanvullende 



AM\806061NL.doc 47/103 PE439.243v01-00

NL

maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat deze doelstelling wordt verwezenlijkt 
in plattelandsgebieden en voor geïsoleerde 
bevolkingsgroepen; meent dat aan deze 
gebieden en mensen, nog voordat deze 
einddoelstelling is bereikt, ten minste een 
elementaire internetdienst tegen een 
concurrerende prijs moet worden 
aangeboden;

Or. en

Amendement 88
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie in het kader 
van haar ophanden zijnde strategie inzake 
breedbandverbindingen alle beschikbare 
beleidsinstrumenten in te zetten om 
breedband voor iedereen te waarborgen, 
met inbegrip van de Europese 
structuurfondsen, het Europees 
herstelplan en de benutting van het 
digitale dividend teneinde de dekking voor 
mobiele breedband uit te breiden;

Or. en

Amendement 89
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
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van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde 
benutting van het digitale dividend te 
versnellen zonder de bestaande 
omroepdiensten te ondermijnen;

van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn;

Or. en

Amendement 90
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en  ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde benutting 
van het digitale dividend te versnellen 
zonder de bestaande omroepdiensten te 
ondermijnen;

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde benutting 
van het digitale dividend te versnellen 
zonder de bestaande omroepdiensten te 
ondermijnen; onderstreept de noodzaak 
dat Europa aan de spits blijft van 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
op het gebied van draadloze diensten; 
benadrukt tevens het belang dat het 
publiek toegang heeft tot gratis, openbare 
draadloze netwerken in alle openbare en 
gemeenschappelijke ruimten en in het 
openbaar vervoer;

Or. el

Amendement 91
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde
benutting van het digitale dividend te 
versnellen zonder de bestaande 
omroepdiensten te ondermijnen;

4. wijst erop dat de ontwikkeling van 
geavanceerde draadloze technologieën 
ondersteund moet worden en dat Europa 
zijn positie als mobiel continent in de 
wereld moet behouden; wijst erop dat 
duurzame concurrentie en innovatie een 
belangrijke rol spelen bij draadloze 
diensten en dat ervoor moet worden 
gezorgd dat 75% van de mobiele abonnees 
voor 2015 3G-gebruikers (of meer) zijn, 
wijst opnieuw op de noodzaak de 
gecoördineerde benutting van het digitale 
dividend te bevorderen zonder de 
bestaande omroepdiensten te ondermijnen; 
verzoekt de Commissie en het orgaan van 
Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) 
toezicht uit te oefenen op de toewijzing en 
het gebruik van het spectrum en verslag 
uit te brengen over de concurrentie en de 
marktontwikkelingen;

Or. en

Amendement 92
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw 
op de noodzaak de geharmoniseerde 
benutting van het digitale dividend te 
versnellen zonder de bestaande 
omroepdiensten te ondermijnen;

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 
mobiele breedbandgebruikers zijn, wijst 
opnieuw op de noodzaak de 
geharmoniseerde benutting van het digitale 
dividend te versnellen zonder de bestaande 
en geavanceerde omroepdiensten te 
ondermijnen; onderstreept dat de 
toewijzing van het digitale dividend op 
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niet-discriminerende wijze moet bijdragen 
aan het bevorderen van de dekking voor 
en de kwaliteit van breedband;

Or. en

Amendement 93
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw 
op de noodzaak de geharmoniseerde 
benutting van het digitale dividend te 
versnellen zonder de bestaande 
omroepdiensten te ondermijnen;

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 
toegang hebben tot snelle draadloze 
diensten; wijst erop dat duurzame 
concurrentie en innovatie een belangrijke 
rol spelen bij draadloze diensten, wijst 
opnieuw op de noodzaak de 
geharmoniseerde benutting van het digitale 
dividend op niet-discriminerende wijze te 
versnellen zonder de bestaande 
omroepdiensten te ondermijnen;

Or. en

Amendement 94
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde benutting 

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde benutting 
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van het digitale dividend te versnellen 
zonder de bestaande omroepdiensten te 
ondermijnen;

van het digitale dividend op niet-
discriminerende wijze te versnellen zonder 
de bestaande omroepdiensten te 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 95
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde benutting 
van het digitale dividend te versnellen 
zonder de bestaande omroepdiensten te 
ondermijnen;

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde benutting 
van het digitale dividend op niet-
discriminerende wijze te versnellen zonder 
de bestaande omroepdiensten te 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 96
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde benutting 
van het digitale dividend te versnellen 
zonder de bestaande omroepdiensten te 

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde benutting 
van het digitale dividend op niet-
discriminerende wijze te versnellen zonder 
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ondermijnen; de bestaande omroepdiensten te 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 97
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw 
op de noodzaak de geharmoniseerde 
benutting van het digitale dividend te 
versnellen zonder de bestaande 
omroepdiensten te ondermijnen;

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 
gebruikers van snelle mobiele netwerken 
zijn, wijst opnieuw op de noodzaak de 
geharmoniseerde benutting van het digitale 
dividend te versnellen zonder de bestaande 
omroepdiensten te ondermijnen;

Or. en

Amendement 98
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en  ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de geharmoniseerde
benutting van het digitale dividend te 
versnellen zonder de bestaande 
omroepdiensten te ondermijnen;

4. wijst erop dat Europa zijn positie als 
mobiel continent in de wereld moet 
behouden en ervoor moet zorgen dat 75% 
van de mobiele abonnees voor 2015 3G-
gebruikers (of meer) zijn, wijst opnieuw op 
de noodzaak de gecoördineerde benutting 
van het digitale dividend te versnellen 
zonder de bestaande omroepdiensten te 
ondermijnen;

Or. fr
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Amendement 99
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de opbrengst van 
digitalisering een waardevol perspectief 
biedt voor economische, sociale en 
culturele ontwikkeling; spoort de 
Commissie aan de waarde van bestaande 
en zeer populaire, concurrerende en 
economisch florerende platforms zoals 
digitale kabeltelevisie te erkennen, en de 
ontwikkeling ervan te stimuleren, 
waardoor ook andere technologieën 
verder tot ontwikkeling zullen komen;

Or. fr

Amendement 100
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst opnieuw op de noodzaak de 
geharmoniseerde benutting van het 
spectrum van het digitale dividend op 
gecoördineerde wijze te versnellen om de 
co-existentie van het bestaande en het 
geplande gebruik van frequentiebanden te 
waarborgen en deze waardevolle bron 
optimaal te benutten voor nieuwe 
diensten;

Or. en
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Amendement 101
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst opnieuw op de noodzaak de 
geharmoniseerde benutting van het 
spectrum van het digitale dividend op 
gecoördineerde wijze te versnellen om de 
co-existentie van het bestaande en het 
geplande gebruik van frequentiebanden te 
waarborgen en deze waardevolle bron 
optimaal te benutten voor nieuwe diensten 
zoals mobiele breedband;

Or. en

Amendement 102
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst opnieuw op de noodzaak de 
geharmoniseerde benutting van het 
spectrum van het digitale dividend op 
gecoördineerde wijze te versnellen om de 
co-existentie van het bestaande en het 
geplande gebruik van frequentiebanden te 
waarborgen en deze waardevolle bron 
optimaal te benutten voor nieuwe diensten 
zoals mobiele breedband;

Or. en
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Amendement 103
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt het Radiospectrumcomité 
praktische en technische voorschriften 
vast te stellen waarmee wordt 
gewaarborgd dat het spectrum tijdig 
beschikbaar komt en voldoende 
flexibiliteit garandeert om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën 
en diensten mogelijk te maken, met 
inbegrip van mobiele breedband, en 
zodoende de doelstellingen van agenda 
2015.eu te ondersteunen;

Or. en

Amendement 104
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie met klem te 
erkennen dat het waardevol is om zowel 
de verdere ontwikkeling van uitermate 
populaire, concurrerende en economisch 
rendabele bestaande platforms, zoals 
digitale aardse televisie, te stimuleren als 
de totstandbrenging van andere, nieuwe 
technologieën te bevorderen;

Or. en
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Amendement 105
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept het grote belang van 
internet voor bewustmaking en voor het 
voorkomen en tegengaan van sociale 
uitsluiting;

Or. sv

Amendement 106
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. de Commissie moet een 
effectbeoordeling uitvoeren om na te gaan 
hoe Europese nummerportabiliteit tot 
stand kan worden gebracht;

Or. en

Amendement 107
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat tot 2015 alle 
Europese onderzoeksinstellingen en –
infrastructuren verbonden moeten zijn 
met supersnelle (Gbps-) 
communicatienetwerken en aldus een 
intranet gecreëerd wordt voor de 



AM\806061NL.doc 57/103 PE439.243v01-00

NL

Europese onderzoeksgemeenschap;

Or. el

Amendement 108
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. onderstreept dat de beoordeling van 
en het onderzoek naar mogelijke 
interferenties tussen bestaande en 
toekomstige gebruikers van het spectrum 
moeten worden voortgezet om eventuele 
negatieve gevolgen voor de consument op 
te vangen;

Or. en

Amendement 109
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. onderstreept dat de beoordeling van 
en het onderzoek naar mogelijke 
interferenties tussen bestaande en 
toekomstige gebruikers van het spectrum 
moeten worden voortgezet om eventuele 
negatieve gevolgen voor de consument op 
te vangen;

Or. en
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Amendement 110
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. onderstreept dat de beoordeling van 
en het onderzoek naar mogelijke 
interferenties tussen bestaande en
toekomstige gebruikers van het spectrum 
moeten worden voortgezet om eventuele 
negatieve gevolgen voor de consument op 
te vangen;

Or. en

Amendement 111
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat de lidstaten bij de 
stijging van de percentages van 
huishoudens met toegang tot internet 
moeten trachten te waarborgen dat 50% 
van de huishoudens in de EU in 2015 
aangesloten zijn op snelle netwerken;
onderstreept echter dat, ofschoon 
marktpenetratiedoelstellingen voor snelle 
breedband nuttig zijn, experimenteel 
onderzoek en aanpassing op basis van de 
marktvraag de werkelijke motor zijn 
achter de totstandbrenging van een betere 
toegang voor iedereen; onderstreept dat 
staatssteun, waar van toepassing, niet 
alleen moet bijdragen aan de verbreiding 
van de marktpenetratie voor breedband 
om burgers overal in Europa van een 
aansluiting te voorzien, maar ook het 
nieuwe technologische en innovatieve 
leiderschap in de EU moet bevorderen;
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Or. en

Amendement 112
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken;

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken en dat ervoor zorg moet worden 
gedragen dat de bevolking in de 
ultraperifere gebieden volledige toegang 
heeft tot de informatie- en 
communicatiemiddelen die beschikbaar 
zijn door de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën, zoals bijvoorbeeld de 
technologie voor breedbandinternet;

Or. pt

Amendement 113
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken, en 100% in 2020; wijst 
opnieuw op de noodzaak van een passend 
beleidskader waarmee de weg wordt 
geopend voor massale openbare en 
particuliere investeringen die nodig zijn 
om deze doelstelling te verwezenlijken;
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Or. en

Amendement 114
Angelika Niebler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; wijst opnieuw op de noodzaak 
van een passend beleidskader waarmee de 
weg wordt geopend naar de massale 
particuliere investeringen die nodig zijn 
om deze doelstelling te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 115
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken;

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; onderstreept dat de Europese 
beleidsmaatregelen gericht moeten zijn op 
het bevorderen van massale particuliere 
investeringen om deze doelstelling te 
kunnen verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 116
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; wijst opnieuw op de noodzaak 
van een passend beleidskader waarmee de 
weg wordt geopend naar de massale 
particuliere investeringen die nodig zijn 
om deze doelstelling te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 117
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vicky 
Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; wijst opnieuw op de noodzaak 
van een passend beleidskader waarmee de 
weg wordt geopend naar de investeringen 
en de concurrentie die nodig zijn om deze 
doelstelling te verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 118
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; benadrukt dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
groepen die steun behoeven, met name 
aan ouders met schoolgaande kinderen en 
fysiek geïsoleerde mensen;

Or. en

Amendement 119
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; verzoekt de lidstaten daarom 
de nodige stappen te ondernemen om deze 
Europese doelstelling te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 120
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5



AM\806061NL.doc 63/103 PE439.243v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in 
alle regio’s van de EU in 2015 aangesloten 
moet zijn op snelle netwerken en dat op 
zoveel mogelijk plekken een rechtstreekse 
aansluiting tussen optische-
vezelverbindingen en huishoudens tot 
stand moet worden gebracht;

Or. en

Amendement 121
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op 
snelle netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 snelheden moet kunnen halen 
van 100 Mbps; in de verafgelegen, 
bergachtige en insulaire gebieden mag dit 
niet minder dan 25% zijn;

Or. el

Amendement 122
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
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tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken teneinde de eindgebruiker een 
betrouwbare en betere ervaring te bieden 
die in lijn is met de verwachtingen en 
behoeften van de consument; 

Or. en

Amendement 123
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op zeer
snelle netwerken; 

Or. en

Amendement 124
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

5. is van mening dat bij de stijging van de 
percentages van huishoudens met toegang 
tot internet, 50% van de huishoudens in de 
EU in 2015 aangesloten moet zijn op zeer
snelle netwerken; 

Or. en
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Amendement 125
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie de 
concurrentie tussen internetaanbieders te 
stimuleren om een snellere en goedkopere 
toegang tot internet te waarborgen;

Or. en

Amendement 126
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat we met name 
breedbandverbindingen voor huishoudens 
moeten stimuleren, rekening houdend met 
de capaciteit van de vaste en mobiele 
netwerken, en dat we de 3G-netwerken en 
daaropvolgende versies moeten promoten, 
omdat Europa traditioneel een “mobiele” 
regio is;

Or. es

Amendement 127
Angelika Niebler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten, in 

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten, in 
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het bijzonder de nieuwe bepalingen over de 
toegang tot netwerken en spectrum van de 
volgende generatie (NGA), die een stabiel 
regelgevend kader bieden voor stimulering 
van investeringen en waarborging van de 
concurrentie;

het bijzonder de nieuwe bepalingen over de 
toegang tot netwerken en spectrum van de 
volgende generatie (NGA), die een stabiel 
regelgevend kader bieden voor stimulering 
van investeringen en waarborging van de 
concurrentie; onderstreept dat alle 
richtsnoeren voor de toepassing van het 
telecompakket over de toegang tot 
netwerken en spectrum van de volgende 
generatie moeten bijdragen aan de 
volledige tenuitvoerlegging van de 
concepten die in de richtlijnen vervat zijn 
teneinde de ontwikkeling van deze 
netwerken te bevorderen; is van mening 
dat de Commissie daarom haar huidige 
aanpak met betrekking tot de NGA-
regelgeving moet herzien en de NGA-
ontwerpaanbeveling aan een nieuwe 
beoordeling moet onderwerpen;

Or. en

Amendement 128
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten, in 
het bijzonder de nieuwe bepalingen over 
de toegang tot netwerken en spectrum van 
de volgende generatie (NGA), die een 
stabiel regelgevend kader bieden voor 
stimulering van investeringen en 
waarborging van de concurrentie;

6. verzoekt de lidstaten het 
communautaire telecomkader volledig ten 
uitvoer te leggen, de nodige bevoegdheden 
te verlenen aan nationale regelgevende 
instanties en het telecompakket voor de 
afloop van de vastgestelde termijn in 
nationale regelgeving om te zetten, met 
inbegrip van de nieuwe bepalingen over de 
toegang tot netwerken en spectrum van de 
volgende generatie (NGA) en functionele 
scheiding, die een stabiel regelgevend 
kader bieden voor stimulering van 
investeringen en bevordering van de 
concurrentie;

Or. en
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Amendement 129
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten, in 
het bijzonder de nieuwe bepalingen over 
de toegang tot netwerken en spectrum van 
de volgende generatie (NGA), die een 
stabiel regelgevend kader bieden voor 
stimulering van investeringen en 
waarborging van de concurrentie;

6. verzoekt de lidstaten het 
communautaire telecomkader volledig ten 
uitvoer te leggen, de nodige bevoegdheden 
te verlenen aan nationale regelgevende 
instanties en het telecompakket voor de 
afloop van de vastgestelde termijn in 
nationale regelgeving om te zetten, met 
inbegrip van de nieuwe bepalingen over de 
toegang tot netwerken en spectrum van de 
volgende generatie (NGA) en functionele 
scheiding, die een stabiel regelgevend 
kader bieden voor stimulering van 
investeringen en bevordering van de 
concurrentie;

Or. en

Amendement 130
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten, in 
het bijzonder de nieuwe bepalingen over 
de toegang tot netwerken en spectrum van 
de volgende generatie (NGA), die een 
stabiel regelgevend kader bieden voor 
stimulering van investeringen en 
waarborging van de concurrentie;

6. verzoekt de lidstaten het 
communautaire telecomkader volledig ten 
uitvoer te leggen, de nodige bevoegdheden 
te verlenen aan nationale regelgevende 
instanties en het telecompakket voor de 
afloop van de vastgestelde termijn in 
nationale regelgeving om te zetten, met 
inbegrip van de nieuwe bepalingen over de 
toegang tot netwerken en spectrum van de 
volgende generatie (NGA) en functionele 
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scheiding, die een stabiel regelgevend 
kader bieden voor stimulering van 
investeringen en bevordering van de 
concurrentie; 

Or. en

Amendement 131
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten, in 
het bijzonder de nieuwe bepalingen over 
de toegang tot netwerken en spectrum van 
de volgende generatie (NGA), die een 
stabiel regelgevend kader bieden voor 
stimulering van investeringen en 
waarborging van de concurrentie;

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
volledig ten uitvoer te leggen en de nodige 
bevoegdheden te verlenen aan de 
nationale regelgevende instanties voor de 
afloop van de vastgestelde termijn;

Or. en

Amendement 132
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten, in 
het bijzonder de nieuwe bepalingen over 
de toegang tot netwerken en spectrum van 
de volgende generatie (NGA), die een 
stabiel regelgevend kader bieden voor 
stimulering van investeringen en 
waarborging van de concurrentie;

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten en 
volledig ten uitvoer te leggen, wat een 
stabiel regelgevend kader biedt voor 
stimulering van investeringen en 
bevordering van de concurrentie;
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Or. en

Amendement 133
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten, in 
het bijzonder de nieuwe bepalingen over de 
toegang tot netwerken en spectrum van de 
volgende generatie (NGA), dat een stabiel 
regelgevend kader biedt voor stimulering
van investeringen en waarborging van de 
concurrentie;

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket 
voor de afloop van de vastgestelde termijn 
in nationale regelgeving om te zetten, in 
het bijzonder de nieuwe bepalingen over de 
toegang tot netwerken en spectrum van de 
volgende generatie (NGA), dat een stabiel 
regelgevend kader biedt voor 
aanmoediging van investeringen en 
waarborging van de concurrentie;

Or. el

Amendement 134
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst op de noodzaak van een snelle 
tenuitvoerlegging van het telecompakket 
en verdere hervormingen om de weg te 
openen voor nieuwe infrastructuren en 
nieuwe exploitanten en diensten en 
zodoende de marktpenetratie voor en de 
toegang tot breedband te versterken, gelet 
op het feit dat nieuwe aanbiedingen en 
diensten voor alle huidige 
marktdeelnemers de concurrentiedruk 
met betrekking tot prijzen en diensten 
verhogen;
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Or. en

Amendement 135
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om 
concurrerende markten voor ICT-
netwerken, producten en diensten en ook 
een betere binnenmarkt voor diensten van 
de informatiemaatschappij tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 136
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om 
concurrerende markten voor ICT-
netwerken, producten en diensten en ook 
een betere binnenmarkt voor diensten van 
de informatiemaatschappij tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 137
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Sajjad Karim

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)



AM\806061NL.doc 71/103 PE439.243v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om 
concurrerende markten voor ICT-
netwerken, producten en diensten en ook 
een betere binnenmarkt voor diensten van 
de informatiemaatschappij tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 138
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om 
concurrerende markten voor ICT-
netwerken, producten en diensten en ook 
een betere binnenmarkt voor diensten van 
de informatiemaatschappij tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 139
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt aan op een meer 
doeltreffende coördinatie van de 
regelgeving door te waarborgen dat het 
orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische 



PE439.243v01-00 72/103 AM\806061NL.doc

NL

communicatie (BEREC) zo spoedig 
mogelijk volledig operationeel is;

Or. en

Amendement 140
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6ter. verzoekt de belanghebbende partijen 
open modellen voor de invoering van 
communicatiewerken te hanteren om de 
innovatie te helpen bevorderen en de 
vraag te stimuleren;

Or. en

Amendement 141
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de belanghebbende partijen 
open modellen voor de invoering van 
communicatiewerken te hanteren om de 
innovatie te helpen bevorderen en de 
vraag te stimuleren;

Or. en
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Amendement 142
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6ter. verzoekt de belanghebbende partijen 
open modellen voor de invoering van 
communicatiewerken te hanteren om de 
innovatie te helpen bevorderen en de 
vraag te stimuleren;

Or. en

Amendement 143
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6ter. verzoekt de belanghebbende partijen 
open modellen voor de invoering van 
communicatiewerken te hanteren om de 
innovatie te helpen bevorderen en de 
vraag te stimuleren;

Or. en

Amendement 144
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de belanghebbende partijen 
open modellen voor de invoering van 
communicatiewerken te hanteren om de 
innovatie te helpen bevorderen en de 
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vraag te stimuleren;

Or. en

Amendement 145
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de belanghebbende partijen 
open modellen voor de invoering van 
communicatiewerken te hanteren om de 
innovatie te helpen bevorderen en de 
vraag te stimuleren;

Or. en

Amendement 146
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt opnieuw aan op een 
transparante en voorspelbare regelgeving 
en verzoekt de Commissie de beginselen 
van betere regelgeving te blijven 
toepassen bij de voorbereiding van 
wetgevende en niet-wetgevende 
initiatieven, inzonderheid door middel van 
gerichte en tijdig uitgevoerde 
effectbeoordelingen;

Or. en
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Amendement 147
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische 
communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren;

schrappen

Or. en

Amendement 148
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische 
communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren;

schrappen

Or. en



PE439.243v01-00 76/103 AM\806061NL.doc

NL

Amendement 149
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische 
communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren;

schrappen

Or. en

Amendement 150
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische 
communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren;

7. wijst erop dat de doelen van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie zijn de concurrentie tussen 
netwerken en diensten voor elektronische 
communicatie te bevorderen, bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de binnenmarkt 
en de belangen van de Europese burgers 
te behartigen. Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken is het wenselijk dat 
regelgevende instanties onder andere 
slechts daar regelgevende verplichtingen 
ex ante opleggen waar geen effectieve en 
duurzame concurrentie bestaat en dat zij 
deze verplichtingen verlichten zodra aan 
die voorwaarde is voldaan;

Or. en
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Amendement 151
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische 
communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren;

7. wijst erop dat de doelen van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie zijn de concurrentie tussen 
netwerken en diensten voor elektronische 
communicatie te bevorderen, bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de binnenmarkt 
en de belangen van de Europese burgers 
te behartigen. Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken is het wenselijk dat 
regelgevende instanties onder andere 
slechts daar regelgevende verplichtingen 
ex ante opleggen waar geen effectieve en 
duurzame concurrentie bestaat en dat zij 
deze verplichtingen verlichten zodra aan 
die voorwaarde is voldaan;

Or. en

Amendement 152
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische communicatie 
uitsluitend door concurrentieregels te laten 
functioneren;

7. wijst erop dat de doelen van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie zijn de concurrentie tussen 
netwerken en diensten voor elektronische 
communicatie te bevorderen, bij te dragen 
aan de totstandbrenging van een goed 
functionerende binnenmarkt en de 
belangen van de Europese burgers te 
behartigen. Aangezien het uiteindelijke 
doel is om de markt voor elektronische 
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communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren, 
moeten regelgevende instanties 
regelgevende verplichtingen ex ante 
opleggen daar waar geen effectieve en 
duurzame concurrentie bestaat en moeten 
zij deze verplichtingen verlichten zodra de 
concurrentie op de markt is hersteld;

Or. en

Amendement 153
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische 
communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren;

7. wijst erop dat de doelen van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie zijn de concurrentie tussen 
netwerken en diensten voor elektronische 
communicatie te bevorderen, bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de binnenmarkt 
en de belangen van de Europese burgers 
te behartigen;

Or. en

Amendement 154
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 

7. wijst erop dat de doelen van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie zijn bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de binnenmarkt en de 
concurrentie tussen netwerken en 



AM\806061NL.doc 79/103 PE439.243v01-00

NL

markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische communicatie
uitsluitend door concurrentieregels te 
laten functioneren;

diensten voor elektronische communicatie
te bevorderen teneinde de belangen van 
de Europese burgers te behartigen; zodra 
deze doelstellingen zijn bereikt, moeten de 
regelgevende instanties de regelgeving 
geleidelijk terugschroeven;

Or. en

Amendement 155
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische 
communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren;

7. wijst erop dat het doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is investeringen, 
concurrentie en innovatie te stimuleren, 
waarbij de regelgeving inzake toegang 
verlicht moet worden zodra effectieve 
concurrentie gewaarborgd is;

Or. en

Amendement 156
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische 

7. wijst erop dat het doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is investeringen, 
concurrentie en innovatie te stimuleren, 
waarbij de regelgeving inzake toegang 
verlicht moet worden zodra effectieve 
concurrentie gewaarborgd is;
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communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren;

Or. en

Amendement 157
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische 
communicatie uitsluitend door 
concurrentieregels te laten functioneren;

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt;

Or. en

Amendement 158
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk terug te 
schroeven naarmate de concurrentie in de 
markt zich verder ontwikkelt en 
uiteindelijk de elektronische communicatie 
uitsluitend door concurrentieregels te laten 
functioneren; 

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante 
sectorspecifieke regels geleidelijk te 
vereenvoudigen en terug te schroeven 
naarmate de concurrentie in de markt zich 
verder ontwikkelt en uiteindelijk de 
elektronische communicatie uitsluitend 
door concurrentieregels te laten 
functioneren; 
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Or. el

Amendement 159
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat er een evenwicht 
moet bestaan tussen beleidsmaatregelen 
ter bevordering van de concurrentie op 
infrastructuurgebied en een beleid dat de 
toegang onder eerlijke voorwaarden en 
concurrerende prijzen voor alle 
bevolkingsgroepen bevordert, ongeacht de 
locatie, zodat wordt gewaarborgd dat geen 
enkele Europese burger wordt 
uitgesloten;

Or. en

Amendement 160
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat interoperabiliteit en 
toegankelijkheid met elkaar verweven zijn 
en de fundamenten vormen voor een 
efficiënte informatiemaatschappij waarin 
producten, infrastructuren en diensten op 
zodanige wijze met elkaar interopereren 
dat Europeanen toegang zullen hebben tot 
diensten en gegevens ongeacht de 
software die zij gebruiken; wijst er in dit 
verband op dat open normen, zoals 
bedoeld in het Europees 
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interoperabiliteitskader V1.0, de 
grondslag moeten leggen voor die 
interoperabiliteit en toegankelijkheid;

Or. en

Amendement 161
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat digitale competentie 
van cruciaal belang is voor een inclusieve 
digitale samenleving en dat alle EU-
burgers in staat gesteld moeten worden 
adequate digitale vaardigheden op te doen; 
onderstreept dat het van essentieel belang 
is zich tot doel te stellen om voor 2017 de 
verschillen in digitale kennis en 
vaardigheden met de helft te reduceren;

8. onderstreept dat digitale competentie 
van cruciaal belang is voor een inclusieve 
digitale samenleving en dat alle EU-
burgers in staat gesteld moeten worden 
adequate digitale vaardigheden op te doen; 
is van oordeel dat vooral oudere mensen 
en mensen met lagere inkomens behoefte 
hebben aan programma’s voor digitale 
kennis; onderstreept dat het van essentieel 
belang is zich tot doel te stellen om voor 
2017 de verschillen in digitale kennis en 
vaardigheden met de helft te reduceren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
groeiende tweede digitale kloof aan te 
pakken, namelijk de ongelijkheden tussen 
verschillende groepen in de samenleving 
met betrekking tot het gebruik van 
internet;

Or. en

Amendement 162
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat digitale competentie 8. onderstreept dat digitale competentie 
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van cruciaal belang is voor een inclusieve 
digitale samenleving en dat alle EU-
burgers in staat gesteld moeten worden 
adequate digitale vaardigheden op te doen; 
onderstreept dat het van essentieel belang 
is zich tot doel te stellen om voor 2017 de 
verschillen in digitale kennis en
vaardigheden met de helft te reduceren;

van cruciaal belang is voor een inclusieve 
digitale samenleving en dat alle EU-
burgers in staat gesteld moeten worden 
adequate digitale vaardigheden op te doen; 
benadrukt dat digitale competentie de 
integratie van kansarme mensen in de 
samenleving kan bevorderen en 
onderstreept dat het van essentieel belang 
is zich tot doel te stellen om de verschillen 
in digitale kennis en vaardigheden voor 
2017 met de helft te reduceren en voor 
2020 te elimineren;

Or. en

Amendement 163
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat digitale competentie 
van cruciaal belang is voor een inclusieve 
digitale samenleving en dat alle EU-
burgers in staat gesteld moeten worden 
adequate digitale vaardigheden op te doen; 
onderstreept dat het van essentieel belang 
zich tot doel te stellen om voor 2017 de 
verschillen in digitale kennis en 
vaardigheden met de helft te reduceren;

8. onderstreept dat digitale competentie 
van cruciaal belang is voor een inclusieve 
digitale samenleving en dat alle EU-
burgers in staat gesteld moeten worden 
adequate digitale vaardigheden op te doen; 
onderstreept dat het van essentieel belang
is zich tot doel te stellen om voor 2015 de 
verschillen in digitale kennis en 
vaardigheden met de helft te reduceren; 
onderstreept de noodzaak teleonderwijs en 
levenslang leren te ondersteunen en 
daarbij gebruik te maken van de nieuwe 
technologieën;

Or. el

Amendement 164
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat digitale competentie 
van cruciaal belang is voor een inclusieve 
digitale samenleving en dat alle EU-
burgers in staat gesteld moeten worden 
adequate digitale vaardigheden op te doen; 
onderstreept dat het van essentieel belang 
zich tot doel te stellen om voor 2017 de 
verschillen in digitale kennis en 
vaardigheden met de helft te reduceren;

8. onderstreept dat digitale competentie 
van cruciaal belang is voor een inclusieve 
digitale samenleving en dat alle EU-
burgers in staat gesteld en gestimuleerd 
moeten worden om adequate digitale 
vaardigheden en kennis op te doen; 
onderstreept dat het van essentieel belang 
zich tot doel te stellen om voor 2017 de 
verschillen in digitale kennis en 
vaardigheden met de helft te reduceren;

Or. en

Amendement 165
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van oordeel dat de 2015.eu-
strategie het ontstaan van een dynamische 
kennismaatschappij moet waarborgen 
door het tertiair onderwijs aanzienlijk uit 
te breiden en meer kansen voor 
levenslang leren te scheppen via betere en 
goed toegankelijke onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s;

Or. en

Amendement 166
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8bis. dringt bij de Commissie aan op een 
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digitaal plan voor de bevordering van 
handelskansen via het internet dat 
hoofdzakelijk ten doel heeft alternatieven 
aan te bieden aan mensen die recentelijk 
hun baan zijn kwijtgeraakt in de context 
van de financiële crisis. Het plan moet 
voorzien in enerzijds betaalbare software 
en hardware en anderzijds gratis 
internetaansluitingen en kosteloos advies;

Or. en

Amendement 167
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat de toegevoegde 
waarde van de nieuwe Europese digitale 
agenda gelegen is in de bij uitstek sociale 
doelstellingen ervan en dat de digitale 
agenda in feite een middel is om de 
persoonlijke levens- en sociale 
omstandigheden te verbeteren; met het 
oog daarop vraagt het de Commissie om 
positieve promotiemaatregelen te nemen 
gericht op functioneel laaggeletterde 
bevolkingsgroepen, ouderen, 
gehandicapten en alle minderheden, 
opdat deze in staat worden gesteld de 
nieuwe communicatiemiddelen bewust te 
gebruiken en toegang te verkrijgen tot alle 
overheidsdiensten; 

Or. it

Amendement 168
Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat de Europese digitale 
agenda, om tegemoet te komen aan de 
wensen en verwachtingen van de 
gebruiker, moet voorzien in passende 
juridische en marktvoorwaarden ter 
bevordering van de groei en het 
concurrentievermogen van de perssector, 
met inbegrip van copyrightbescherming, 
een concurrerende reclamemarkt en 
toepassing van het btw-nultarief, teneinde 
een impuls te geven aan investeringen van 
uitgevers en innovatie in digitale inhoud;

Or. en

Amendement 169
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat alle basis- en middelbare 
scholen voor 2015 snelle 
internetverbindingen moeten hebben;

9. benadrukt dat alle basis- en middelbare 
scholen snelle internetverbindingen moeten 
hebben en ICT-cursussen moeten 
aanbieden, en dat e-learning voor 2015 
een integrerend onderdeel moet zijn van
de activiteiten in het kader van een leven 
lang leren;

Or. en

Amendement 170
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat alle basis- en middelbare 
scholen voor 2015 snelle 
internetverbindingen moeten hebben;

9. benadrukt dat alle basis- en middelbare 
scholen voor 2015 snelle 
internetverbindingen moeten hebben met 
de steun van het regionaal beleid en het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 171
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat alle basis- en middelbare 
scholen voor 2015 snelle 
internetverbindingen moeten hebben;

9. benadrukt dat alle basis- en middelbare 
scholen betrouwbare en hoogwaardige 
internetverbindingen moeten hebben voor 
2013 en snelle internetverbindingen voor 
2015;

Or. en

Amendement 172
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. stelt voor om het initiatief te nemen 
tot actieplannen om ervoor te zorgen dat 
informatie- en communicatietechnologie 
in het onderwijs wordt geïntegreerd en 
wordt gebruikt door onderwijsgevenden 
als een natuurlijk instrument binnen de 
leerprocessen;

Or. da
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Amendement 173
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept het belang van 
breedband voor de gezondheid van de 
Europese burgers, aangezien dit systeem 
het gebruik van efficiënte 
gezondheidsinformatietechnologieën 
mogelijk maakt, de kwaliteit van de 
medische zorgen verbetert, de 
geografische reikwijdte van de 
gezondheidszorg uitbreidt met landelijke, 
insulaire, bergachtige en dunbevolkte 
gebieden, de thuiszorg bevordert, met 
name voor bejaarden en mensen met een 
handicap, en het aantal nodeloze 
behandelingen en dure verplaatsingen 
van patiënten terugschroeft;

Or. en

Amendement 174
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt voor een "Actieplan voor digitale 
kennis en vaardigheden" in de EU en de 
lidstaten te lanceren, dat de volgende 
elementen omvat: specifieke cursussen in 
digitale vaardigheden voor groepen die 
uitgesloten dreigen te raken; stimulansen 
voor initiatieven van de particuliere sector 
om cursussen in digitale vaardigheden te 
organiseren voor alle werknemers; een 
Europees initiatief "Be smart online!" om 

10. stelt voor een "Actieplan voor e-
inclusie" in de EU en de lidstaten te 
lanceren, dat de volgende elementen 
omvat: specifieke cursussen in digitale 
vaardigheden voor groepen die uitgesloten 
dreigen te raken; stimulansen voor 
initiatieven van de particuliere sector om 
cursussen in digitale vaardigheden te 
organiseren voor alle werknemers; een 
Europees initiatief "Be smart online!" om 
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alle studenten vertrouwd te maken met 
veilig gebruik van ICT en internetdiensten; 
en een gemeenschappelijke Europese ICT-
certificatieregeling;

alle studenten vertrouwd te maken met 
veilig gebruik van ICT en internetdiensten, 
de ICT-sector, en met name de 
inhoudindustrie, betrekken bij de 
ontwikkeling van gebruiksvriendelijke 
producten; en een gemeenschappelijke 
Europese ICT-certificatieregeling;

Or. es

Amendment 175
Ivo Belet

Motion for a resolution
Paragraph 10

Motion for a resolution Amendment

10. stelt voor een "Actieplan voor digitale 
kennis en vaardigheden" in de EU en de 
lidstaten te lanceren, dat de volgende 
elementen omvat: specifieke cursussen in 
digitale vaardigheden voor groepen die 
uitgesloten dreigen te raken; stimulansen 
voor initiatieven van de particuliere sector 
om cursussen in digitale vaardigheden te 
organiseren voor alle werknemers; een 
Europees initiatief "Be smart online!" om 
alle studenten vertrouwd te maken met 
veilig gebruik van ICT en internetdiensten; 
en een gemeenschappelijke Europese ICT-
certificatieregeling;

10. stelt voor een "Actieplan voor digitale 
kennis en vaardigheden" in de EU en de 
lidstaten te lanceren, dat de volgende 
elementen omvat: digitale geletterdheid op 
alle onderwijsniveaus, met het oog op het 
ontwikkelen van digitale vaardigheden en 
op kennismaking met nieuwe 
technologieën, specifieke cursussen in 
digitale vaardigheden voor groepen die 
uitgesloten dreigen te raken; stimulansen 
voor initiatieven van de particuliere sector 
om cursussen in digitale vaardigheden te 
organiseren voor alle werknemers; een 
Europees initiatief "Be smart online!" om 
alle studenten vertrouwd te maken met 
veilig gebruik van ICT en internetdiensten; 
en een gemeenschappelijke Europese ICT-
certificatieregeling;

Or. nl

Amendement 176
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt voor een "Actieplan voor digitale 
kennis en vaardigheden" in de EU en de 
lidstaten te lanceren, dat de volgende 
elementen omvat: specifieke cursussen in 
digitale vaardigheden voor groepen die 
uitgesloten dreigen te raken; stimulansen 
voor initiatieven van de particuliere sector 
om cursussen in digitale vaardigheden te 
organiseren voor alle werknemers; een 
Europees initiatief "Be smart online!" om 
alle studenten vertrouwd te maken met 
veilig gebruik van ICT en internetdiensten; 
en een gemeenschappelijke Europese ICT-
certificatieregeling;

10. stelt voor een "Actieplan voor digitale 
kennis en vaardigheden" in de EU en de 
lidstaten te lanceren, dat de volgende 
elementen omvat: specifieke cursussen in 
digitale vaardigheden voor groepen die 
uitgesloten dreigen te raken; stimulansen 
voor initiatieven van de particuliere sector 
om cursussen in digitale vaardigheden te 
organiseren voor alle werknemers; een 
Europees initiatief "Be smart online!" om 
alle studenten, met inbegrip van degenen 
die studeren in het kader van een leven 
lang leren of een beroepsopleiding 
vormen, vertrouwd te maken met veilig 
gebruik van ICT en internetdiensten; en 
een gemeenschappelijke Europese ICT-
certificatieregeling;

Or. en

Amendement 177
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. meent dat elektronische 
vaardigheden een essentieel onderdeel 
van het EU-beleid moeten vormen, 
aangezien zij de belangrijkste motor zijn 
achter de Europese 
innovatiemaatschappij, en dat de EU en 
de lidstaten daarom de strategische en 
operationele kansen die de informatie- en 
communicatietechnologieën bieden ten 
volle moeten benutten om te waarborgen 
dat de kennis, vaardigheden, competentie 
en creativiteit van de Europese 
beroepsbevolking voldoen aan de hoogste 
mondiale normen en voortdurend worden 
bijgesteld door middel van een effectief 
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levenslang leerproces;

Or. en

Amendement 178
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst op de noodzaak om een 
bewustmakingscampagne over de digitale 
omgeving te lanceren en burgers op 
middelbare leeftijd, vooral mensen met 
kinderen, elementaire digitale en 
internetkennis bij te brengen en hun IT-
kennis te vergroten teneinde de kloof met 
de jongere generatie te dichten, zodat zij 
in zekere mate hun eigen online privacy 
en veiligheid en die van hun familieleden 
kunnen beschermen;

Or. en

Amendement 179
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
de Europese arbeidsmarkt 400 000 IT-
professionals te kort komt en verzoekt de 
lidstaten alle nodige maatregelen te 
nemen om jonge beroepskrachten ertoe 
aan te zetten een ICT-carrière uit te 
bouwen; verzoekt de lidstaten om intussen 
in hun nationale onderwijsprogramma’s 
voor leerlingen uit het basisonderwijs 
meer nadruk te leggen op 
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natuurwetenschappen, zoals wiskunde en 
natuurkunde;

Or. en

Amendement 180
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. stelt zich op het standpunt dat, 
gelet op de reële en dringende noodzaak 
om op de korte tot middellange termijn het 
tekort aan elektronische vaardigheden in 
Europa weg te werken, moet worden 
voorzien in een betere gegevensbank om 
toezicht te kunnen uitoefenen op de 
elektronische vaardigheden; verzoekt de 
Europese instellingen verdere 
maatregelen te nemen om deze 
gegevensbank op te zetten;

Or. en

Amendement 181
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten door middel van een Europees 
handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt;

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten door middel van een Europees 
handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt; benadrukt echter dat 
er geen onderscheid mag bestaan tussen 



AM\806061NL.doc 93/103 PE439.243v01-00

NL

de rechten in de digitale en de reële 
wereld, en dat de digitale rechten gezien 
moeten worden in het algemene kader van 
de mensenrechten;

Or. en

Amendement 182
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten door middel van een 
Europees handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt;

11. wijst erop dat alle EU-burgers ervan
bewust gemaakt moeten worden dat hun 
grondrechten ook in een digitale context 
van toepassing zijn;

Or. en

Amendement 183
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten door middel van een Europees 
handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt;

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten door middel van een Europees 
handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt; beveelt aan om deze 
rechten in een richtlijn te verankeren 
krachtens de van toepassing zijnde 
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rechtsgrondslag;

Or. en

Amendement 184
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten door middel van een Europees 
handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt;

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten en verplichtingen door 
middel van een Europees handvest van 
burger- en consumentenrechten en 
verplichtingen in de digitale omgeving, 
waarin het acquis communautaire adequaat 
geconsolideerd en aangepast wordt;

Or. en

Amendement 185
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten door middel van een Europees 
handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt;

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten en verplichtingen door 
middel van een Europees handvest van 
burger- en consumentenrechten in de 
digitale omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt;

Or. en
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Amendement 186
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten door middel van een Europees 
handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt; 

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust 
gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten en plichten door middel van 
een Europees handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving, waarin het acquis 
communautaire adequaat geconsolideerd 
en aangepast wordt; 

Or. el

Amendement 187
Philippe Lamberts namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie verslag uit 
te brengen over de invoering van 
blokkeer- en filtervoorschriften voor 
internet, en de gevolgen daarvan voor de 
rechten van internetgebruikers;

Or. en

Amendement 188
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12



PE439.243v01-00 96/103 AM\806061NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de bescherming 
van de privésfeer een essentiële waarde is 
en dat alle gebruikers controle moeten 
hebben over hun persoonsgegevens, met 
inbegrip van "het recht om vergeten te 
worden"; dringt daarom aan op een 
aanpassing van de richtlijn 
gegevensbescherming aan de moderne 
digitale omgeving;

12. is ervan overtuigd dat de bescherming 
van de privésfeer een essentiële waarde is 
en dat alle gebruikers controle moeten 
hebben over hun persoonsgegevens, met 
inbegrip van "het recht om vergeten te 
worden" en van “het recht om hun 
gegevens over te brengen”; dringt daarom 
aan op een aanpassing van de richtlijn 
gegevensbescherming aan de moderne 
digitale omgeving;

Or. el

Amendment 189
Ivo Belet

Motion for a resolution
Paragraph 12

Motion for a resolution Amendment

12. is ervan overtuigd dat de bescherming 
van de privésfeer een essentiële waarde is 
en dat alle gebruikers controle moeten 
hebben over hun persoonsgegevens, met 
inbegrip van "het recht om vergeten te 
worden"; dringt daarom aan op een 
aanpassing van de richtlijn 
gegevensbescherming aan de moderne 
digitale omgeving;

12. is ervan overtuigd dat de bescherming 
van de privésfeer een essentiële waarde is 
en dat alle gebruikers controle moeten 
hebben over hun persoonsgegevens, met 
inbegrip van "het recht om vergeten te 
worden"; dringt daarom aan op een 
aanpassing van de richtlijn 
gegevensbescherming aan de moderne 
digitale omgeving; en wijst op de nood aan 
een speciale aanpak voor minderjarigen 
en jong volwassenen;

Or. nl

Amendement 190
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is ervan overtuigd dat de bescherming 
van de privésfeer een essentiële waarde is 
en dat alle gebruikers controle moeten 
hebben over hun persoonsgegevens, met 
inbegrip van "het recht om vergeten te 
worden"; dringt daarom aan op een 
aanpassing van de richtlijn 
gegevensbescherming aan de moderne 
digitale omgeving;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie);

Or. de

Amendement 191
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat digitale 
gebruikers vertrouwen moeten kunnen 
hebben in het gebruik van de diensten van
de informatiemaatschappij en pleit in dit 
verband voor een omvattende 
samenwerking tussen alle betrokken 
partijen teneinde de veiligheid en 
bescherming van persoonsgegevens en de 
privacy van digitale gebruikers te 
waarborgen; verzoekt de Commissie het 
mandaat van ENISA uit te breiden en de 
bevoegdheden van het agentschap te 
versterken om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het actieplan voor de bescherming van de 
Europese informatie-infrastructuur;

Or. en
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Amendement 192
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit te ratificeren;

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam; verzoekt de 
Commissie daarom verdere concrete 
acties te ondernemen om de cyberspace 
van de Europese Unie te beveiligen en de 
internationale samenwerking op dit 
gebied daadwerkelijk in de praktijk te 
brengen en te bevorderen, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit van de Raad van 
Europa te ratificeren en ten uitvoer te 
leggen; wijst erop dat bijna de helft van de 
lidstaten het verdrag nog niet heeft 
geratificeerd;

Or. en

Amendement 193
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit te ratificeren;

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit te ratificeren, teneinde 
repressief te kunnen optreden tegen alle 
nieuwe vormen van misdaad die verband 
houden met cybercriminaliteit, misbruik 
bij het gebruik van persoonlijke gegevens, 
internetstalking en spam;

Or. it
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Amendement 194
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit te ratificeren;

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit, cyberintimidatie en 
spam, en dringt er bij de lidstaten op aan 
het verdrag inzake cybercriminaliteit 
binnen een redelijke tijdspanne te 
ratificeren;

Or. el

Amendement 195
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit te ratificeren;

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit, spam en fraude in de 
online reclamesector, en dringt er bij de 
lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit te ratificeren;

Or. en

Amendement 196
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit te ratificeren;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
verdere maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit te ratificeren;

Or. pt

Amendement 197
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit te ratificeren;

13. verzoekt de Commissie verdere 
maatregelen te nemen tegen 
cybercriminaliteit en spam, en dringt er bij 
de lidstaten op aan het verdrag inzake 
cybercriminaliteit van de Raad van 
Europa te ratificeren;

Or. en

Amendement 198
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept alle lidstaten op om de 
informatievrijheid en vrijheid van 
meningsuiting van de gebruikers te 
waarborgen en deze grondrechten ook 
niet te schenden bij de bestrijding van 
cybercriminaliteit via maatregelen zoals 
internetblokkades;
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Or. de

Amendement 199
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 
een omvattende strategie ter bestrijding 
van de cybercriminaliteit op te zetten door 
onder meer recente initiatieven voor de 
opsporing van ernstige criminaliteit en 
terrorisme in de praktijk te brengen en 
een Europees digitaal platform voor 
bijstand aan slachtoffers van 
mensenhandel, identiteitsdiefstal en 
identiteitsfraude in het leven te roepen;

Or. en

Amendement 200
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie een 
onderzoek uit te voeren naar de recht- en 
doelmatigheid van de maatregelen die in 
diverse lidstaten zijn uitgevaardigd om 
paal en perk te stellen aan de verspreiding 
en uitwisseling van malicieuze gegevens, 
zoals online spelletjes of beelden die 
geweld tegen uitermate kwetsbare mensen 
(vrouwen en kinderen), terrorisme en 
pedofilie verheerlijken;

Or. en
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Amendement 201
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept het belang van de 
elektronische handtekening en de private 
sleutelinfrastructuur (PKI) voor pan-
Europese, veilige e-overheidsdiensten en 
verzoekt de Commissie een gateway voor 
Europese valideringsinstanties op te 
zetten om de grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van elektronische 
handtekeningen te waarborgen;

Or. en

Amendement 202
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten maatregelen 
te nemen om ervoor te zorgen dat alle 
burgers in Europa over een veilige 
elektronische identificatie beschikken;

Or. es

Amendement 203
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept dat een brede en 
participerende omvattende aanpak van de 
digitale agenda van de Europese Unie 
sterk afhankelijk zal zijn van de vrije 
toegankelijkheid voor alle burgers tot 
digitale dienstverlening en het vermogen 
tot uitwisselbaarheid van de verschillende 
systemen die daarbij worden gebruikt;

Or. fr


