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Amendement 204
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van 
hun keuze; verzoekt de Commissie, het 
orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie 
(BEREC) en de nationale regelgevende 
instanties (NRI's) de geharmoniseerde 
uitvoering van de bepalingen inzake 
"netneutraliteit" nauwlettend te controleren 
en te handhaven;

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar alle gebruikers en 
aanbieders de mogelijkheid hebben om via 
deelnetwerken van derden, ongeacht 
ontvanger, afzender of inhoud van de 
gegevens, neutraal en met dezelfde 
rechten informatie door te zenden; 
verzoekt de Commissie, het orgaan van 
Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit" 
nauwlettend te controleren en te 
handhaven;

Or. de

Amendement 205
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit" 
nauwlettend te controleren en te 

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit" van 
het herziene telecom-pakket nauwlettend 
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handhaven; te controleren en te handhaven; verzoekt de 
Commissie snel een wetgevingsvoorstel 
voor te leggen met richtsnoeren inzake 
"netneutraliteit" voor beheerders van 
zowel vaste als draadloze 
internetverbindingen en te handelen in 
overeenstemming met het beleid inzake 
roaming en de ontvlechting van de local 
loop;

Or. en

Amendement 206
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit"
nauwlettend te controleren en te 
handhaven;

14. benadrukt het belang van een open 
internet, waar burgers het recht hebben 
informatie te zoeken en te verspreiden of 
gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de nieuwe bepalingen in het nieuwe 
regelgevingskader nauwlettend te 
controleren, daarbij indien nodig gebruik 
makend van de nieuwe bevoegdheden;

Or. en

Amendement 207
Sajjad Karim

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit"
nauwlettend te controleren en te 
handhaven;

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers, door een 
concurrerende keuze uit aanbieders van 
diensten, het recht hebben legale
informatie te zoeken en te verspreiden of 
gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de nieuwe bepalingen in het nieuwe 
regelgevingskader nauwlettend te 
controleren, daarbij indien nodig gebruik 
makend van de nieuwe bevoegdheden;

Or. en

Amendement 208
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit" 
nauwlettend te controleren en te 
handhaven;

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers en zakelijke 
gebruikers in staat zijn informatie te 
zoeken en te verspreiden of gebruik te 
maken van computerprogramma's en 
diensten van hun keuze; verzoekt de 
Commissie, het orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie (BEREC) en de nationale 
regelgevende instanties (NRI's) de 
geharmoniseerde uitvoering van de 
bepalingen inzake "netneutraliteit" en de 
implementatie van de relevante 
maatregelen in de groothandel die 
bepalend kunnen zijn voor de keuzes in de 
detailhandel nauwlettend te controleren en 
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te handhaven;

Or. en

Amendement 209
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit"
nauwlettend te controleren en te 
handhaven;

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers en het 
bedrijfsleven het recht hebben informatie 
te zoeken en te verspreiden of gebruik te 
maken van computerprogramma's en 
diensten van hun keuze, zoals voorzien in 
het nieuwe regelgevingskader; verzoekt de 
Commissie, het orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie (BEREC) en de nationale 
regelgevende instanties (NRI's) de 
marktontwikkelingen nauwlettend te 
controleren, de geharmoniseerde 
uitvoering van de bepalingen inzake 
"netneutraliteit" te handhaven en verslag 
uit te brengen aan het Europees 
Parlement; hecht in dit verband veel 
waarde aan de evaluatie van de 
implementatie van de relevante 
maatregelen in de groothandel die 
bepalend kunnen zijn voor de keuzes in de 
detailhandel;

Or. en

Amendement 210
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit" 
nauwlettend te controleren en te 
handhaven;

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben en zakelijke gebruikers in staat
zijn informatie te zoeken en te verspreiden 
of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze, zoals voorzien in het nieuwe 
regelgevingskader; verzoekt de 
Commissie, het orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie (BEREC) en de nationale 
regelgevende instanties (NRI's) de 
marktontwikkelingen en de 
geharmoniseerde uitvoering van de 
bepalingen inzake "netneutraliteit" 
nauwlettend te controleren en voor eind 
2010 verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 211
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties 
voor elektronische communicatie 
(BEREC) en de nationale regelgevende 
instanties (NRI's) de geharmoniseerde 
uitvoering van de bepalingen inzake 
"netneutraliteit" nauwlettend te controleren 
en te handhaven;

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze, zoals voorzien in het nieuwe 
regelgevingskader; verzoekt de Commissie 
de marktontwikkelingen en de 
geharmoniseerde uitvoering van de 
bepalingen inzake "netneutraliteit" 
nauwlettend te controleren en voor eind 
2010 verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement;
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Or. en

Amendement 212
Angelika Niebler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit" 
nauwlettend te controleren en te 
handhaven;

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
de bepalingen inzake "netneutraliteit" 
nauwlettend te controleren en te handhaven 
en voor eind 2010 verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 213
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 

14. dringt aan op waarborging van een 
open internet, waar burgers het recht 
hebben informatie te zoeken en te 
verspreiden of gebruik te maken van 
computerprogramma's en diensten van hun 
keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan 
van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en 
de nationale regelgevende instanties 
(NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van 
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de bepalingen inzake "netneutraliteit" 
nauwlettend te controleren en te
handhaven;

de bepalingen van het herziene telecom-
pakket inzake "netneutraliteit" nauwlettend 
te controleren en te handhaven;

Or. en

Amendement 214
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat een open, niet-
discriminatoire toegang tot en effectieve 
interoperabiliteit van diensten en 
toepassingen voor alle burgers essentieel 
zijn voor een inclusieve invulling van EU 
Digitale Agenda;

Or. nl

Amendement 215
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie voor 2013 een 
langetermijnoplossing voor het probleem 
van roaming voor te stellen;

15. verzoekt de Commissie voor 2013 een 
langetermijnoplossing voor het probleem 
van roaming voor te stellen, waardoor de 
roaming-prijs van gegevens, sms, mms en 
spraaktelefonie sterk zou dalen;

Or. en
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Amendement 216
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat de Commissie 
BEREC zou moeten verzoeken een 
benchmark-onderzoek uit te voeren naar 
het verlagen van de groothandelsprijs van 
roaming tot dicht bij de werkelijke 
kostprijs;

Or. en

Amendement 217
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie BEREC 
(het orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatie) te vragen voor eind 2010 
een systemische aanpak voor te stellen om 
een concurrerende markt tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 218
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie meer 
aandacht te besteden aan een derde 
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roaming-verordening, en daarbij de 
nadruk te leggen op de effectbeoordeling 
van een nultarief voor inkomende
oproepen;

Or. en

Amendement 219
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om een onderzoek in te stellen naar de 
belemmeringen voor toetreding tot de 
telecommunicatiemarkt, met als doel te 
komen tot lagere roamingtarieven;

Or. sv

Amendement 220
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. dringt erop aan dat een onderzoek
wordt ingesteld naar geharmoniseerde 
regels binnen de EU teneinde een 
gemeenschappelijke markt voor op 
netwerken gebaseerde diensten ("cloud 
computing") en voor de elektronische 
handel te bevorderen;

Or. sv
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Amendement 221
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. dringt er bij de Commissie op 
aan om voorstellen te ontwikkelen voor 
een manier om een goed evenwicht te 
vinden tussen enerzijds het recht van 
auteurs op de vruchten van hun eigen 
arbeid en anderzijds de fundamentele 
burgerrechten en mensenrechten op 
internet, zonder de laatstgenoemde op 
enigerlei wijze te beperken;

Or. sv

Amendement 222
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. bevestigt dat digitale diensten er 
toe kunnen bijdragen dat Europa de 
interne markt en de bijbehorende kansen 
volledig benut;

Or. en

Amendement 223
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende 
internettransacties op te lossen; verzoekt de
Commissie het acquis communautaire dat 
van invloed is op de online binnenmarkt 
te herzien en gerichte 
wetgevingsmaatregelen inzake belangrijke 
belemmeringen voor te stellen;

16. onderstreept de noodzaak om de 
digitale agenda te koppelen aan het 
verstrekken van nieuwe diensten zoals e-
handel, e-gezondheid, e-leren, e-
bankieren en e-bestuur; verzoekt de EU-
instellingen voor 2015 de belangrijkste 
regelgevingsobstakels voor 
grensoverschrijdende internettransacties op 
te lossen; pleit voor het creëren in iedere 
lidstaat van een “één loket-systeem” voor 
de btw om grensoverschrijdende e-handel 
voor KMO’s en voor ondernemers te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 224
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende 
internettransacties op te lossen; verzoekt 
de Commissie het acquis communautaire 
dat van invloed is op de online
binnenmarkt te herzien en gerichte 
wetgevingsmaatregelen inzake belangrijke 
belemmeringen voor te stellen;

16. benadrukt dat een geslaagde invoering 
van e-handel een efficiënte distributie van 
producten en goederen vereist; vestigt de 
aandacht op het feit dat de derde Richtlijn 
inzake postdiensten (2008/6/EG) snel 
dient te worden geïmplementeerd;
verzoekt de Commissie het acquis 
communautaire dat van invloed is op de 
digitale binnenmarkt te herzien en gerichte 
wetgevingsmaatregelen inzake belangrijke 
belemmeringen voor te stellen;

Or. en
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Amendement 225
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende 
internettransacties op te lossen; verzoekt de 
Commissie het acquis communautaire dat 
van invloed is op de online binnenmarkt te 
herzien en gerichte wetgevingsmaatregelen 
inzake belangrijke belemmeringen voor te 
stellen;

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende communicatie 
en internettransacties op te lossen; verzoekt 
de Commissie het acquis communautaire 
dat van invloed is op de online 
binnenmarkt te herzien en gerichte 
wetgevingsmaatregelen inzake belangrijke 
belemmeringen voor te stellen;

Or. en

Amendement 226
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende 
internettransacties op te lossen; verzoekt de 
Commissie het acquis communautaire dat 
van invloed is op de online binnenmarkt te 
herzien en gerichte wetgevingsmaatregelen 
inzake belangrijke belemmeringen voor te 
stellen;

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende communicatie 
en internettransacties op te lossen; verzoekt 
de Commissie het acquis communautaire 
dat van invloed is op de online 
binnenmarkt te herzien en gerichte 
wetgevingsmaatregelen inzake belangrijke 
belemmeringen voor te stellen;

Or. en
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Amendement 227
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende 
internettransacties op te lossen; verzoekt de 
Commissie het acquis communautaire dat 
van invloed is op de online binnenmarkt te 
herzien en gerichte wetgevingsmaatregelen 
inzake belangrijke belemmeringen voor te 
stellen;

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende communicatie 
en internettransacties op te lossen; verzoekt 
de Commissie het acquis communautaire 
dat van invloed is op de online 
binnenmarkt te herzien en gerichte 
wetgevingsmaatregelen inzake belangrijke 
belemmeringen voor te stellen;

Or. en

Amendement 228
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende 
internettransacties op te lossen; verzoekt de 
Commissie het acquis communautaire dat 
van invloed is op de online binnenmarkt te 
herzien en gerichte wetgevingsmaatregelen 
inzake belangrijke belemmeringen voor te 
stellen;

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende communicatie 
en internettransacties op te lossen; verzoekt 
de Commissie het acquis communautaire 
dat van invloed is op de online 
binnenmarkt te herzien en gerichte 
wetgevingsmaatregelen inzake belangrijke 
belemmeringen voor te stellen;

Or. en
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Amendement 229
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende 
internettransacties op te lossen; verzoekt de 
Commissie het acquis communautaire dat 
van invloed is op de online binnenmarkt te 
herzien en gerichte wetgevingsmaatregelen 
inzake belangrijke belemmeringen voor te 
stellen;

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2013
de belangrijkste regelgevingsobstakels 
voor grensoverschrijdende 
internettransacties op te lossen; verzoekt de 
Commissie het acquis communautaire dat 
van invloed is op de online binnenmarkt te 
herzien en gerichte wetgevingsmaatregelen 
inzake belangrijke belemmeringen voor te 
stellen;

Or. en

Amendement 230
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. waarschuwt dat een "one size fits 
all" model niet de oplossing kan zijn en 
dat de rechthouders in staat moeten 
blijven het best passend distributiemodel 
te kunnen kiezen;

Or. nl

Amendement 231
Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. stelt vast dat naast het wegnemen
van regelgevings- en administratieve 
obstakels voor grensoverschrijdende 
online handel ook de zekerheid en het 
vertrouwen in online diensten dienen te 
worden verbeterd; verzoekt de Commissie 
maatregelen te overwegen om de 
transparantie van de handelsvoorwaarden 
en de doelmatigheid van 
grensoverschrijdende handhaving en 
verhaal verder te vergroten;

Or. en

Amendement 232
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de lidstaten 
moeten zorgen voor de noodzakelijke
digitale omgeving  voor bedrijven, met 
name KMO's, om ze in staat te stellen hun 
financiële voordelen te maximaliseren 
door de toegang tot de digitale interne 
markt, maar ook tot een goedkoper en 
gebruikersvriendelijker e-bestuur;

Or. en

Amendement 233
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten er voor te zorgen dat voor 2015 
minstens 50% van alle 
overheidsopdrachten elektronisch worden 
aanbesteed, zoals bepaald in het actieplan 
waarover de ministerconferentie over e-
bestuur het in 2005 in Manchester eens is 
geworden;

Or. en

Amendement 234
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de Commissie 
maatregelen voor te stellen ter 
ondersteuning van het initiatief inzake e-
facturen, om voor 2020 in heel Europa 
het gebruik van elektronische facturen te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 235
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen en de 

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen, de richtlijn 
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richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar 
na hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden;

elektronische handel en de richtlijn inzake 
de handhaving van IPR) niet meer 
aansluiten bij de omstandigheden en 
kansen van de digitale samenleving van 
vandaag, en derhalve dienen te worden 
herzien en gemoderniseerd; benadrukt het 
feit dat in het auteursrecht een evenwicht 
moet worden gevonden tussen het 
beschermen van de rechten van schrijvers 
en kunstenaars en de aanpassing aan de 
situatie in de digitale samenleving van 
vandaag;

Or. en

Amendement 236
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen en de 
richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar 
na hun goedkeuring achterhaald lijken
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden;

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen, de richtlijn 
elektronische handel en de richtlijn inzake 
het hergebruik van overheidsinformatie) 
zo'n 10 jaar na hun goedkeuring aan 
herziening toe zijn teneinde ze eventueel 
aan te passen en te verbeteren, zulks
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën;

Or. es
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Amendement 237
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de richtlijnen voor
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen en de 
richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar 
na hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden;

17. is van mening dat de richtlijnen die het 
juridische kader vormen voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen, de richtlijn 
elektronische handel) zo'n 10 jaar na hun 
goedkeuring verzwakt lijken door de 
grotere complexiteit van de 
internetomgeving, de invoering van nieuwe 
technologieën en het feit dat de gegevens 
van de burgers van de EU al vaker buiten 
de EU worden verwerkt; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden en dat de 
goedkeuring van een internationaal kader 
voor de gegevensbescherming dient te 
worden bevorderd; is van mening dat de 
wetgeving van de EU de 'mere conduit' -
bepaling moet handhaven, als een 
cruciale manier om de netneutraliteit en 
de mededinging op de digitale markt 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 238
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
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informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen en de 
richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar 
na hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden;

informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen, de richtlijn 
elektronische handel en de richtlijnen 
inzake de handhaving van IP) zo'n 10 jaar 
na hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden; benadrukt het 
grote belang van de 'mere conduit'-
bepaling, als een cruciale manier om de 
netneutraliteit en de mededinging op de 
digitale markt mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 239
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen en de 
richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar 
na hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden;

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij zo'n 10 jaar na hun 
goedkeuring achterhaald lijken vanwege de 
grotere complexiteit van de 
internetomgeving, de invoering van nieuwe 
technologieën en het feit dat de gegevens 
van de burgers van de EU al vaker buiten 
de EU worden verwerkt; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden en dat de 
goedkeuring van een internationaal kader 
voor de gegevensbescherming dient te 
worden bevorderd;
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Or. en

Amendement 240
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de richtlijnen voor
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen en de 
richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar
na hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden;

17. is van mening dat de richtlijnen die het 
juridische kader vormen voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen, de richtlijn 
elektronische handel) zo'n 10 jaar na hun 
goedkeuring verzwakt lijken door de 
grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen van sommige 
richtlijnen opgelost kunnen worden via een 
periodieke aanpassing, maar dat andere 
richtlijnen grondiger herzien moeten 
worden en dat de goedkeuring van een 
internationaal kader voor de 
gegevensbescherming dient te worden 
bevorderd;

Or. en

Amendement 241
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen en de 
richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar 

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen en de 
richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar 
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na hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden;

na hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden; is van mening dat 
de wetgeving van de EU de 'mere 
conduit'-bepaling moet handhaven, als 
een cruciale manier om de netneutraliteit 
en de mededinging op de digitale markt 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 242
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen en de 
richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar 
na hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden;

17. is van mening dat de richtlijnen voor 
het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn 
gegevensbescherming, de richtlijn 
elektronische handtekeningen, de richtlijn 
elektronische handel en de richtlijn inzake 
de handhaving van IPR) zo'n 10 jaar na 
hun goedkeuring achterhaald lijken 
vanwege de grotere complexiteit van de 
internetomgeving en de invoering van 
nieuwe technologieën; meent dat de 
juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen 
worden via een periodieke aanpassing, 
maar dat andere richtlijnen grondiger 
herzien moeten worden;

Or. en
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Amendement 243
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat de Commissie een 
grondigere herziening niet in de weg mag 
laten staan aan de permanente 
beoordeling van het huidige juridisch 
kader voor de informatiemaatschappij, 
waarbij het bestaande evenwicht tussen de 
belangen in stand dient te blijven, om dat 
kader aan te passen aan de 
ontwikkelingen van de technologie, de 
wensen van de consument en de 
grensoverschrijdende handel;

Or. en

Amendement 244
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie haar 
permanente evaluatie van het huidige 
juridisch kader voor de 
informatiemaatschappij te versterken om 
te waarborgen dat het de technologische 
ontwikkelingen volgt en tegelijkertijd de 
belemmeringen voor 
grensoverschrijdende handel wegneemt,
alsmede kansen voor innovatieve 
bedrijfsmodellen en meer keuze voor de 
consument biedt;

Or. en
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Amendement 245
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling 
van overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling 
van overheidsdiensten op grond van open 
standaarden, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;
moedigt de lidstaten ertoe aan diensten op 
het gebied van elektronische overheid (e-
government), elektronische democratie (e-
democracy), elektronisch onderwijs (e-
learning) en elektronische gezondheid (e-
health) te ontwikkelen; roept de lidstaten 
op om meer vaart te zetten achter de 
toepassing van de richtlijnen inzake de 
toegang van het publiek en het 
bedrijfsleven tot overheidsgegevens; 

Or. el

Amendement 246
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling 

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling 
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van overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

van overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen; 
onderstreept dat de nadruk moet worden 
gelegd op een verschuiving van het model 
van e-bestuur in de richting van
empowerment van de burgers, en op 
diensten die de burger centraal stellen, die 
transparant en betrouwbaar zijn, waarin 
door velen wordt geparticipeerd, die de 
participatie van sociaaleconomisch 
zwakkere bevolkingsgroepen 
aanmoedigen, die het bewustzijn van 
mogelijke gebruikers bevorderen en 
vertrouwen en zekerheid versterken;

Or. en

Amendement 247
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling 
van overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten het optimaal gebruik 
van het digitaal dividend te waarborgen 
en nationale plannen uit te werken voor de 
digitale omschakeling van 
overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

Or. en
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Amendement 248
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling 
van overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten, die 
zal zorgen voor een efficiëntere en 
persoonlijke dienstverlening aan burgers; 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling 
van overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

Or. it

Amendement 249
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling 
van overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling 
van overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen,
door middel van oplossingen waarbij 
verschillende kanalen worden gebruikt of 
door middel van ondersteuning en 
bijstand;
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Or. es

Amendement 250
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitale omschakeling
van overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

18. wijst op de potentiële waarde voor 
burgers en bedrijven van de digitale 
omschakeling van overheidsdiensten en 
verzoekt de lidstaten nationale plannen uit 
te werken voor de digitalisering van 
overheidsdiensten, die streefdoelen en 
maatregelen inhouden om alle 
overheidsdiensten voor 2015 online, en op 
voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

Or. en

Amendement 251
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept de noodzaak om de 
relatie tussen de overheidsdiensten en de 
burgers opnieuw te definiëren aan de 
hand van het concept van “open 
overheid” dat gebaseerd is op de 
beginselen van openheid, participatie en 
samenwerking; onderstreept dat deze 
nieuwe benadering in de eerste plaats een 
cultuuromslag inhoudt ten aanzien van de 
relatie en wisselwerking tussen de burgers 
en de overheden, zodat de burgers een 
actievere rol kunnen spelen in een meer 
participatieve democratie; is van oordeel 
dat het bevorderen van de elektronische 
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identificatie voor iedereen de sleutel is 
voor de definitieve instelling van een 
“open overheid”;

Or. es

Amendement 252
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. stelt voor een strategie uit te 
werken om het potentieel van 
interoperabele en toegankelijke high 
impact-diensten op plaatselijk niveau te 
kunnen benutten, met name op gebieden 
als onderwijs en sociale zorg; is van 
mening dat een open source-aanpak dient 
te worden ondersteund om de 
installatiekosten te verlagen en de 
innovatie te bevorderen;

Or. en

Amendement 253
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst er op dat breedband de 
bescherming van de Europese burgers 
kan verbeteren door het toegankelijk 
maken ofwel bevorderen van informatie 
over de openbare veiligheid, de 
procedures, de reactie op rampen en het 
herstel;

Or. en
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Amendement 254
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat de informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) 
bijzonder belangrijk zijn voor personen 
met een handicap omdat zij bij hun 
dagelijkse activiteiten in het algemeen 
meer technologische hulp behoeven dan 
andere mensen; is van oordeel dat 
personen met een handicap het recht 
hebben om, onder gelijke voorwaarden, 
deel te nemen aan een snelle ontwikkeling 
van de producten en diensten die 
voortvloeien uit de nieuwe technologieën 
teneinde profijt te kunnen halen uit een 
inclusieve informatiemaatschappij zonder 
grenzen;

Or. pt

Amendement 255
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten en 
het bedrijfsleven rechtszekerheid geeft en 
zorgt voor solide, evenwichtige 
oplossingen die aantrekkelijk zijn voor 
gebruikers en houders van rechten; 
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debat over het auteursrecht te versnellen en
voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

verzoekt de EU met klem het debat over 
het auteursrecht te versnellen, om een 
modernisering van het bestaande EU 
auteursrecht voor te stellen dat rekening 
houdt met de verschillende soorten van 
digitale inhoud en de karakteristieken van 
elke sector en om in consultatie met 
belanghebbende te onderzoeken of een 
Europese titel voor de bescherming van het 
auteursrecht krachtens artikel 118 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie zinvol kan zijn;

Or. nl

Amendement 256
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
een verbeterd, efficiënter, consistenter en 
transparant stelsel voor het beheren en
verwerven van rechten op muziek en 
audiovisuele werken in te voeren dat alle 
marktdeelnemers zou helpen om hun 
transactie- en beheerskosten te verlagen; 
is van mening dat een hogere mate van 
transparantie en concurrentie tussen de 
collectieve rechtenbeheersorganisaties 
(CRMO’s) de sleutel tot dit nieuwe 
systeem is en een impuls voor de digitale 
interne markt zou zijn; wijst er op dat de
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invoering voor 2013 van een Europese titel 
voor de bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie ook zou kunnen bijdragen tot het 
ontstaan van een interne markt voor 
auteursrechten en naburige rechten, 
zowel online als offline;

Or. en

Amendement 257
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
voor 2013 een Europese titel voor de
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
een verbeterd, efficiënter, consistenter en 
transparant stelsel voor het beheren en
verwerven van rechten op muziek en 
audiovisuele werken in te voeren dat alle 
marktdeelnemers zou helpen om hun 
transactie- en beheerskosten te verlagen; 
is van mening dat een hogere mate van 
transparantie en concurrentie tussen de 
collectieve rechtenbeheersorganisaties 
(CRMO’s) de sleutel tot dit nieuwe 
systeem is en een impuls voor de digitale 
interne markt zou zijn; wijst er op dat de
invoering voor 2013 van een Europese titel 
voor de bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
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Unie ook zou kunnen bijdragen tot het 
ontstaan van een interne markt voor 
auteursrechten en naburige rechten, 
zowel online als offline;

Or. en

Amendement 258
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
een verbeterd, efficiënter, consistenter en 
transparant stelsel voor het beheren en
verwerven van rechten op muziek en 
audiovisuele werken in te voeren dat alle 
marktdeelnemers zou helpen om hun 
transactie- en beheerskosten te verlagen; 
is van mening dat een hogere mate van 
transparantie en concurrentie tussen de 
collectieve rechtenbeheersorganisaties de 
sleutel tot dit nieuwe systeem is en een 
impuls voor de digitale interne markt zou 
zijn; wijst er op dat de invoering voor 
2013 van een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie ook zou kunnen bijdragen tot het 
ontstaan van een interne markt voor 
auteursrechten en naburige rechten, 
zowel online als offline;
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Or. en

Amendement 259
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

19. onderstreept de noodzaak met het oog 
op het vrije verkeer van inhoud en kennis 
een “vijfde vrijheid” te ontwikkelen en 
voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
de mogelijkheden die het Verdrag van 
Lissabon biedt te onderzoeken om 
maatregelen te nemen voor het creëren 
van Europese intellectuele-
eigendomsrechten, om op die manier in de 
hele Unie intellectuele-eigendomsrechten 
op uniforme wijze te beschermen;

Or. en

Amendement 260
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
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inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en
voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren; 

inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en
na te gaan welke mogelijkheden het 
Verdrag biedt om maatregelen vast te 
stellen welke nodig zijn voor de invoering 
van Europese intellectuele-
eigendomsrechten, zodat de intellectuele 
eigendom in de hele Unie op dezelfde 
manier beschermd wordt;

Or. fr

Amendement 261
Amalia Sartori, Marco Scurria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen,
concrete maatregelen te nemen voor de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en de strijd tegen
piraterij op de digitale interne markt te 
voeren door het ontwikkelen van een 
legaal en duurzaam aanbod van digitale 
inhoud;

Or. en
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Amendement 262
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen
en voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van legitieme inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht voort te zetten;

Or. en

Amendement 263
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem, op 
grond van de nieuwe technologische 
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voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

ontwikkelingen, het debat over het 
auteursrecht te versnellen en voor 2013 een 
Europese titel voor de bescherming van het 
auteursrecht krachtens artikel 118 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie in te voeren, waarbij de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie van de gebruikers 
gewaarborgd blijft;

Or. de

Amendement 264
Angelika Niebler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

19. onderstreept de noodzaak de legitieme
online-markt verder te ontwikkelen om
voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten en in overeenstemming zijn met de 
regels inzake auteursrecht; verzoekt de 
EU met klem het debat over de 
handhaving van het auteursrecht te 
versnellen en voor 2013 de gevolgen te 
analyseren van een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie;

Or. en
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Amendement 265
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. onderstreept de noodzaak het vrije 
verkeer van inhoud en kennis te 
ontwikkelen en voor 2015 een eenvoudig 
consumentvriendelijk juridisch kader te 
verwezenlijken voor de toegang tot digitale 
inhoud in Europa, dat de consumenten 
rechtszekerheid geeft en zorgt voor solide, 
evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk 
zijn voor gebruikers en houders van 
rechten; verzoekt de EU met klem het 
debat over het auteursrecht te versnellen en 
voor 2013 een Europese titel voor de 
bescherming van het auteursrecht 
krachtens artikel 118 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie in te voeren;

19. onderstreept de noodzaak de brede 
verdeling van inhoud en het vrije verkeer 
van kennis te ontwikkelen en voor 2015 
een eenvoudig consumentvriendelijk 
juridisch kader te verwezenlijken voor de 
toegang tot digitale inhoud in Europa, dat 
de consumenten meer rechtszekerheid 
geeft en zorgt voor solide, evenwichtige 
oplossingen die aantrekkelijk zijn voor 
gebruikers en houders van rechten; 
verzoekt de EU met klem het debat over 
het auteursrecht te versnellen en voor 2013 
een Europese titel voor de bescherming 
van het auteursrecht krachtens artikel 118 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie in te voeren;

Or. en

Amendement 266
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de lidstaten om de nadruk 
te leggen op een aanbodbeleid dat leidt tot 
de consolidering en ontwikkeling van een 
Europese industrie voor online inhoud en
nieuwe online diensten en toepassingen,
evenals van de interoperabiliteit van de 
verschillende platforms;

Or. es
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Amendement 267
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat de EU gezien de 
nieuwe technologieën, de nieuwe digitale 
methodes van levering en het 
veranderende consumentengedrag een 
goede verdere ontwikkeling van de regels 
voor het verlenen van licenties en het 
verwerven van rechten dient te 
overwegen; verzoekt de Commissie steun 
te verlenen aan adequate oplossingen 
voor het verwerven van rechten en daarbij 
gebruik te maken van (uitgebreidere) 
stelsels van communautaire 
licentieverlening, en een kader vast te 
leggen voor transparantie en 
verantwoordingsplicht;

Or. en

Amendement 268
Angelika Niebler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt het belang voor de 
informatiemaatschappij van de 
aanbieders van creatieve inhoud als een 
snel groeiende en dynamische sector die 
bijdraagt aan groei en werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 269
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan om het digitaliseren van het 
cultureel erfgoed te bevorderen op een 
manier die de toegang tot openbare 
inhoud waarborgt; stelt vast dat een 
dergelijk digitaal erfgoed kan bijdragen 
aan de ondersteuning van de economie, 
aangezien commerciële entiteiten op basis 
van dergelijke openbare inhoud 
toegevoegde waarde kunnen creëren;

Or. en

Amendement 270
Ivailo Kalfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verplicht zich er toe zelf 
initiatieven te nemen bij de aanpak van 
kwesties die verband houden met het 
gezamenlijke toezicht op de online-inhoud 
en daarbij de beperkingen op te heffen 
voor internetdiensten, en doet een beroep 
op de andere instellingen van de EU om 
hetzelfde te doen;

Or. en
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Amendement 271
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
het fundamentele verschil te erkennen 
tussen commerciële en niet-commerciële 
schendingen van het auteursrecht; 
benadrukt het belang van uitzonderingen 
en beperkingen voor de ontwikkeling van 
de kennismaatschappij, met name 
wanneer deze personen met een handicap 
ten goede komen, of wanneer ze direct 
bijdragen tot onderzoek en onderwijs;

Or. en

Amendement 272
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept in deze geest ook dat 
het noodzakelijk is om de Europese 
burgers een aantrekkelijk online aanbod 
te bieden waarbij de promotie van 
Europese werken en culturele diversiteit 
moet worden gewaarborgd; vestigt in dat 
opzicht de aandacht van de Commissie op 
het feit dat de leveranciers van 
audiovisuele mediadiensten en 
internetoperators moeten worden 
aangemoedigd om te investeren in 
creatieve inhoud teneinde de 
beschikbaarheid ervan op het net te 
bevorderen; verzoekt de Commissie om, 
enerzijds, een constructieve dialoog tussen 
alle betrokken actoren te ondersteunen 
en, anderzijds, snel oplossingen te 
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bedenken om de digitalisering te
versnellen en het Europees erfgoed online 
toegankelijk te maken;

Or. fr

Amendement 273
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat een mondiale 
voortrekkersrol bij de ontwikkeling van 
ICT van cruciaal belang is voor de 
welvaart en de concurrentiepositie van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 274
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is van mening dat het recht van de 
EU inzake auteursrecht zou moeten 
onderkennen dat het publiek niet slechts
consument is van, maar ook deelnemer in 
de culturele economie, en dat om die 
reden het niet-commerciële delen van 
bestanden tussen individuen en niet-
commercieel hergebruik van creatieve 
werken zouden moeten worden 
toegestaan; doet een beroep op de 
Commissie om volledige gegevens voor te 
leggen over voorstellen voor 
financieringstelsels ter ondersteuning van 
creatieve prestaties die gebaseerd zijn op 
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niet-commerciële praktijken, zoals de
“creatieve bijdrage” of een “forfaitair 
percentage voor culturele doeleinden”;

Or. en

Amendement 275
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om in het kader van haar wetgevend en 
werkprogramma de mogelijkheid te 
onderzoeken om de lidstaten toe te staan 
een lagere btw te heffen op de 
verspreiding van culturele goederen 
online;

Or. fr

Amendement 276
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. benadrukt dat de Europese digitale 
agenda de productie en verspreiding van 
hoogstaande en cultureel diverse inhoud 
in de EU moet promoten om de culturele, 
sociale en maatschappelijke voordelen die 
Europese burgers van dergelijke 
technologieën kunnen ondervinden 
volledig te benutten;

Or. nl
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Amendement 277
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. uit zijn ernstige bezorgdheid over 
de toekomst van het project voor een 
Europese digitale bibliotheek, tenzij er 
een radicale verandering plaatsvindt in 
het digitale formaat van de bibliotheek, 
het bestuur, de efficiëntie, de 
praktijkgerichtheid, het nut en de brede 
ruchtbaarheid die aan het project moet 
worden gegeven;

Or. en

Amendement 278
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat naast een consistent 
gebruik van ICT het van essentieel belang 
is hoogwaardig ICT-onderzoek te 
stimuleren en openbare en particuliere 
investeringen in riskant gezamenlijk ICT-
onderzoek en innovatie te bevorderen;
benadrukt dat Europa een voortrekkersrol 
moet spelen in de ontwikkeling van 
internettechnologieën en ICT-toepassingen 
voor lage CO2-emissies; stelt voor in de 
volgende Financiële Vooruitzichten het 
EU-budget voor ICT-onderzoek te 
verdubbelen en het budget voor 
bevordering van ICT-gebruik te 
verviervoudigen;

20. is van mening dat naast een consistent 
gebruik van ICT het van essentieel belang 
is hoogwaardig ICT-onderzoek te 
stimuleren en openbare en particuliere 
investeringen in riskant gezamenlijk ICT-
onderzoek en innovatie te bevorderen; 
benadrukt dat Europa een voortrekkersrol 
moet spelen in de ontwikkeling van 
internettechnologieën en toepassingen en 
technologieën die de grenzen van de 
gangbare ICT overschrijden (lage CO2-
emissies, hardware met een hoge 
efficiëntie en een laag verbruik door 
middel van kwantumgebaseerde 
(nano)technologieën), onder meer gezien 
het feit dat door de EU gefinancierd ICT-
onderzoek een essentiële rol heeft 
gespeeld in de belangrijkste industriële 
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ontwikkelingen in Europa, zoals micro-
en nano-elektronica, de gezondheidszorg 
en de Europese strategie op het gebied 
van verkeersveiligheid, en het feit dat zeer 
geavanceerd onderzoek voor een spin-off 
in de productie heeft gezorgd en zal 
blijven zorgen;

Or. it

Amendement 279
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat naast een consistent 
gebruik van ICT het van essentieel belang 
is hoogwaardig ICT-onderzoek te 
stimuleren en openbare en particuliere 
investeringen in riskant gezamenlijk ICT-
onderzoek en innovatie te bevorderen; 
benadrukt dat Europa een voortrekkersrol 
moet spelen in de ontwikkeling van 
internettechnologieën en ICT-toepassingen 
voor lage CO2-emissies; stelt voor in de 
volgende Financiële Vooruitzichten het 
EU-budget voor ICT-onderzoek te 
verdubbelen en het budget voor 
bevordering van ICT-gebruik te 
verviervoudigen;

20. is van mening dat naast een consistent 
gebruik van ICT het van essentieel belang 
is hoogwaardig ICT-onderzoek te 
stimuleren, om het energieverbruik en de 
belasting voor het milieu door de 
productie van ICT-apparatuur en de 
verwerking van oude apparaten verder te 
verlagen en openbare en particuliere 
investeringen in gezamenlijk ICT-
onderzoek en innovatie te bevorderen; 
benadrukt dat Europa een voortrekkersrol 
moet spelen in de ontwikkeling van 
energiezuinige en milieuvriendelijke 
internettechnologieën en ICT-toepassingen 
waarbij de CO2-uitstoot gering is; stelt 
voor in de volgende Financiële 
Vooruitzichten het EU-budget voor ICT-
onderzoek te verdubbelen en het budget 
voor bevordering van ICT-gebruik te 
verviervoudigen;

Or. de
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Amendement 280
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat naast een consistent 
gebruik van ICT het van essentieel belang 
is hoogwaardig ICT-onderzoek te 
stimuleren en openbare en particuliere 
investeringen in riskant gezamenlijk ICT-
onderzoek en innovatie te bevorderen; 
benadrukt dat Europa een voortrekkersrol 
moet spelen in de ontwikkeling van 
internettechnologieën en ICT-toepassingen 
voor lage CO2-emissies; stelt voor in de 
volgende Financiële Vooruitzichten het 
EU-budget voor ICT-onderzoek te 
verdubbelen en het budget voor 
bevordering van ICT-gebruik te 
verviervoudigen;

20. is van mening dat naast een consistent 
gebruik van ICT het van essentieel belang 
is hoogwaardig ICT-onderzoek te 
stimuleren en openbare en particuliere 
investeringen in riskant gezamenlijk ICT-
onderzoek en innovatie te bevorderen; 
benadrukt dat Europa een voortrekkersrol 
moet spelen in de ontwikkeling van 
internettechnologieën, cloud computing, 
slimme omgevingen en hypercomputers
en ICT-toepassingen voor lage CO2-
emissies; stelt voor in de volgende 
Financiële Vooruitzichten het EU-budget 
voor ICT-onderzoek te verdubbelen en het 
budget voor bevordering van ICT-gebruik 
te verviervoudigen;

Or. el

Amendement 281
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vestigt in het bijzonder de 
aandacht op het feit dat er garanties 
moeten zijn zodat KMO’s niet uitgesloten 
worden van de ICT-ontwikkeling;

Or. pt
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Amendement 282
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt aan op grotere 
inspanningen om het gebruik van vrije 
software (’open source software’) binnen 
de EU te bevorderen;

Or. sv

Amendement 283
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. stelt voor in de volgende financiële 
vooruitzichten de EU-begroting voor ICT-
onderzoek te verdubbelen en de begroting
voor bevordering van ICT-gebruik te 
verviervoudigen;

Or. it

Amendement 284
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. betreurt dat Europa bij het 
aantrekken, vooruithelpen en vasthouden 
van academisch talent op het gebied van 
ICT nog steeds een achterstand heeft op 
andere leidende markten, en dat er een 
aanzienlijke braindrain plaatsvindt 
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vanwege de betere werkomstandigheden 
in de VS voor academici en onderzoekers; 
benadrukt dat Europa, net als het 
bedrijfsleven, bij de aanpak van dit 
probleem met de academische wereld 
moet samenwerken om een dynamisch 
loopbaanontwikkelingsprogramma aan te 
bieden en aldus steun te geven aan de 
essentiële rol die de wereld van 
wetenschappelijke onderzoekers speelt in 
een brede innovatiestrategie van 
wereldklasse op het gebied van ICT;

Or. en

Amendement 285
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is bezorgd over de bureaucratische 
rompslomp in het EU kaderprogramma; 
verzoekt de Commissie bureaucratische 
belemmeringen op te lossen door de 
procedures van het kaderprogramma te 
herzien en een gebruikerscomité op te 
richten;

21. is bezorgd over de bureaucratische 
rompslomp in het EU kaderprogramma; 
verzoekt de Commissie bureaucratische 
belemmeringen op te lossen door de 
procedures van het kaderprogramma te 
herzien, zonder dit programma in gevaar 
te brengen, en een gebruikerscomité op te 
richten;

Or. en

Amendement 286
Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is van oordeel dat een 
vooruitstrevende digitale agenda wars 
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moet zijn van enige commercialisering 
van kennis, onderwijs en onderzoek en 
legt de nadruk op het bevorderen van vrije 
software met een open broncode;

Or. pt

Amendement 287
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie om met de 
lidstaten te evalueren hoe de richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG inzake 
overheidsopdrachten en de omzetting 
daarvan, onderzoek en innovatie 
ondersteunen en om voor zover mogelijk 
daaruit de beste praktijken af te leiden; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
na te denken over de ontwikkeling van 
indexen met betrekking tot innovatie op 
het gebied van overheidsopdrachten;

Or. fr

Amendement 288
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. vestigt de aandacht op het feit dat 
overheidsaankopen vóór 
commercialisering bijdragen tot een 
betere kwaliteit van de overheidsdiensten 
en tot kortere 
commercialiseringstermijnen van de 
resultaten van het onderzoek, meer 
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bepaald wanneer de overheidsaankoper 
van de deelnemende bedrijven eist dat ze 
intellectuele-eigendomsrechten toekennen 
aan derden op basis van billijke en 
redelijke handelsvoorwaarden; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
gids met goede praktijken op te stellen 
voor overheidsaankopen vóór 
commercialisering en om met de lidstaten 
de regionale en lokale autoriteiten bewust 
te maken; herinnert eraan dat door de 
technologische platforms de vroegtijdige 
ontwikkeling van de markten van nieuwe 
technologieën kan worden afgestemd op 
de noden van de overheidsdiensten;

Or. fr

Amendement 289
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de agenda 2015.eu 
gericht moet zijn op het mainstreamen 
van ICT als belangrijkste bestanddeel van 
een CO2-arme economie; dringt erop aan 
dat ICT-technologieën worden benut om 
voor 2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 15% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 
name door de installatie van slimme 
meters in 50% van de woningen vóór 
2015; wijst er tevens op dat de voetafdruk 
van de ICT-sector voor 2015 met 50% 
gereduceerd moet zijn;

22. is van mening dat het de eerste 
prioriteit van de agenda 2015.eu zou 
moeten zijn om van Europa een mondiale 
leider te maken als een samenleving die 
de hulpbronnen efficiënt benut; is in dit 
verband van mening dat de implementatie 
van toepassingen zoals slimme 
hoogspanningsnetwerken, slimme meters, 
slimme mobiliteit, slim waterbeheer en e-
gezondheid als sleutelinitiatieven van 
2015.eu moeten worden beschouwd; wijst 
er tevens op dat de voetafdruk van de ICT-
sector voor 2015 met 50% gereduceerd 
moet zijn;

Or. en
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Amendement 290
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de agenda 2015.eu
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 15% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 
name door de installatie van slimme meters
in 50% van de woningen vóór 2015; wijst 
er tevens op dat de voetafdruk van de ICT-
sector voor 2015 met 50% gereduceerd 
moet zijn;

22. is van mening dat de agenda 2020.eu
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 20% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 
name door de installatie van energie-
efficiënte technologie in 50% van de 
woningen vóór 2015; wijst er tevens op dat 
de ICT-sector ernaar zou moeten streven 
om de doelstellingen van de EU voor 2020 
voor 2015 te overtreffen, na het 
ontwikkelen van methodes door het 
ICT4EE-forum in samenwerking met 
internationale normeringsinstanties;

Or. en

Amendement 291
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de agenda 2015.eu 
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 15% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 

22. is van mening dat de agenda 2015.eu 
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 20% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 
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name door de installatie van slimme meters 
in 50% van de woningen vóór 2015; wijst 
er tevens op dat de voetafdruk van de ICT-
sector voor 2015 met 50% gereduceerd
moet zijn;

name door de installatie van slimme meters 
in 50% van de woningen vóór 2015; wijst 
er tevens op dat de ICT-sector er naar zou 
moeten streven om de doelstellingen van 
de EU voor 2020 voor 2015 te overtreffen, 
na het ontwikkelen van methodes door het 
ICT4EE-forum in samenwerking met 
internationale normeringsinstanties;

Or. en

Amendement 292
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de agenda 2015.eu 
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 15% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 
name door de installatie van slimme meters 
in 50% van de woningen vóór 2015; wijst 
er tevens op dat de voetafdruk van de ICT-
sector voor 2015 met 50% gereduceerd 
moet zijn;

22. is van mening dat de agenda 2015.eu 
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 een vermindering die overeenstemt 
met een aanzienlijk deel van het streefdoel 
van 20% van CO2-emissies te bereiken (en 
aanzienlijk meer van het gewenste 
streefdoel van een vermindering met 
30%), en dat verantwoord energieverbruik
wordt bevorderd, met name door de 
installatie van slimme meters in 50% van 
de woningen vóór 2015; wijst er tevens op 
dat de voetafdruk van de ICT-sector voor 
2015 met 50% gereduceerd moet zijn;

Or. en

Amendement 293
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de agenda 2015.eu 
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 15% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 
name door de installatie van slimme meters 
in 50% van de woningen vóór 2015; wijst 
er tevens op dat de voetafdruk van de ICT-
sector voor 2015 met 50% gereduceerd 
moet zijn;

22. is van mening dat de agenda 2015.eu 
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 15% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 
name door de installatie van slimme meters 
in 50% van de woningen vóór 2015; wijst 
er tevens op dat de voetafdruk van de ICT-
sector voor 2015 met 50% gereduceerd 
moet zijn; wijst erop dat het 
papierverbruik in de overheidssector voor 
2015 met 50% gereduceerd moet zijn;

Or. el

Amendement 294
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de agenda 2015.eu 
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 15% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 
name door de installatie van slimme meters 
in 50% van de woningen vóór 2015; wijst 
er tevens op dat de voetafdruk van de ICT-
sector voor 2015 met 50% gereduceerd 

22. is van mening dat de agenda 2015.eu 
gericht moet zijn op het mainstreamen van 
ICT als belangrijkste bestanddeel van een 
CO2-arme economie; dringt erop aan dat 
ICT-technologieën worden benut om voor 
2020 in de belangrijkste sectoren een 
vermindering met 15% van CO2-emissies 
te bereiken en dat verantwoord 
energieverbruik wordt bevorderd, met 
name door de installatie van slimme meters 
en andere energetisch rendabele 
technologieën in 50% van de woningen 
vóór 2015; wijst er tevens op dat de 
voetafdruk van de ICT-sector voor 2015 
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moet zijn; met 50% gereduceerd moet zijn;

Or. el

Amendement 295
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. merkt op dat het alleen door 
middel van een gemeenschappelijke 
methode voor het meten van 
energieverbruik en koolstofuitstoot 
mogelijk is de bestaande gegevens van de 
verschillende lidstaten met elkaar te 
vergelijken en de energie-efficiëntie te 
verbeteren; wijst daarnaast op de 
noodzaak om ICT spoedig te 
standaardiseren teneinde de 
netwerkvorming van technologieën en 
diensten aan burgers en bedrijven in de 
Europese Unie te bevorderen;

Or. it

Amendement 296
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat ICT het wegvervoer 
kan verbeteren en meer kan doen voor 
veiligere, slimmere en groenere auto’s in 
Europa; doet derhalve een beroep op de 
Commissie om in de digitale agenda ook 
rekening te houden met het ecologisch 
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potentieel van slimme auto’s en slimme 
wegen, maar ook met O&O-
proefprojecten met apparaten voor V2V
en V2R, die nieuwe afzetmogelijkheden 
kunnen bieden voor Europese ICT-
bedrijven;

Or. en

Amendement 297
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat de 
internationale handel gebaseerd zou 
moeten zijn op het principe van eerlijke
handel, met als doel om een juist 
evenwicht te vinden tussen het openen 
van markten en de legitieme bescherming 
van de verschillende sectoren van de 
economie, met een speciale nadruk op de 
werk- en sociale omstandigheden;

Or. en

Amendement 298
Anni Podimata, Robert Goebbels, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat het grote potentieel 
van de digitale agenda niet alleen 
gekoppeld is aan de toekomstige 
uitdagingen voor de ICT-sector, maar veel 
breder is, en direct gekoppeld aan de 
streefdoelen van de EU voor het 
opbouwen van een kenniseconomie met 
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hoge productiviteit, het versterken van het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie door innovatieve bedrijfstakken, 
het bevorderen van de sociale en 
territoriale cohesie en universele toegang 
tot overheidsdiensten, het creëren van 
meer werkgelegenheid op de Europese 
arbeidsmarkt en op die manier het 
ontwikkelen van een volledig nieuw 
duurzaam groeimodel voor de EU;

Or. en

Amendement 299
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert eraan dat het 
toekomstige concurrentievermogen van 
Europa en zijn vermogen om zich te 
herstellen van de huidige economische 
crisis grotendeels afhangen van de mate 
waarin ervoor gezorgd wordt dat de ICT 
daadwerkelijk in alle bedrijven worden 
gebruikt; herinnert er echter aan dat 
KMO’s nog steeds ver achter lopen op de 
grote ondernemingen; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie meer 
inspanningen te leveren om het gebruik 
van de ICT in KMO’s te ondersteunen 
teneinde de productiviteit ervan te 
stimuleren;

Or. es

Amendement 300
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de 
verantwoordelijkheid van alle bestuurlijke 
niveaus (EU, nationaal en regionaal) voor 
de agenda 2015.eu, alsook politieke 
zichtbaarheid, essentiële voorwaarden zijn 
voor een effectieve uitvoering ervan; stelt 
in dit verband voor dat er periodiek een top 
over de digitale agenda wordt 
georganiseerd om de vorderingen in de EU 
en de lidstaten te evalueren en het beleid 
een nieuwe impuls te geven;

23. is van mening dat de 
verantwoordelijkheid van alle bestuurlijke 
niveaus (EU, nationaal en regionaal) in de 
geest van bestuur op verschillende 
niveaus voor de agenda 2015.eu, alsook 
politieke zichtbaarheid, essentiële 
voorwaarden zijn voor een effectieve 
uitvoering ervan; stelt in dit verband voor 
dat er periodiek een top over de digitale 
agenda wordt georganiseerd om de 
vorderingen in de EU en de lidstaten te 
evalueren en het beleid een nieuwe impuls 
te geven;

Or. en

Amendement 301
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de 
verantwoordelijkheid van alle bestuurlijke 
niveaus (EU, nationaal en regionaal) voor 
de agenda 2015.eu, alsook politieke 
zichtbaarheid, essentiële voorwaarden zijn 
voor een effectieve uitvoering ervan; stelt 
in dit verband voor dat er periodiek een top 
over de digitale agenda wordt 
georganiseerd om de vorderingen in de EU 
en de lidstaten te evalueren en het beleid 
een nieuwe impuls te geven;

23. is van mening dat de 
verantwoordelijkheid van alle bestuurlijke 
en geografische niveaus (EU, nationaal en 
regionaal) voor de agenda 2015.eu, alsook 
politieke zichtbaarheid, essentiële 
voorwaarden zijn voor een effectieve 
uitvoering ervan; stelt in dit verband voor 
dat er periodiek een top over de digitale 
agenda wordt georganiseerd om de 
vorderingen in de EU en de lidstaten te 
evalueren en het beleid een nieuwe impuls 
te geven;

Or. el
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Amendement 302
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vestigt de aandacht van de Commissie 
in het bijzonder op de noodzaak slimme 
(specifieke, meetbare, adequate, 
realistische en aan een termijn gebonden) 
doelstellingen en streefdoelen vast te 
stellen en een actieplan aan te nemen 
waarmee alle relevante EU-instrumenten 
gemobiliseerd worden: financiering, "soft 
law", handhaving en waar nodig gerichte 
wetgeving;

24. vestigt de aandacht van de Commissie 
in het bijzonder op de noodzaak slimme 
(specifieke, meetbare, adequate, 
realistische en aan een termijn gebonden) 
doelstellingen en streefdoelen vast te 
stellen en een actieplan aan te nemen 
waarmee alle relevante EU-instrumenten 
gemobiliseerd worden: financiering, "soft 
law", handhaving en waar nodig gerichte 
wetgeving op alle relevante 
beleidsterreinen (d.w.z. elektronische 
communicatie, onderwijs, onderzoek, 
innovatie, cohesiebeleid); doet een beroep 
op de Commissie en de lidstaten om te 
zorgen voor de nodige coördinatie tussen 
de EU en de nationale en regionale 
programma’s op dit vlak;

Or. en

Amendement 303
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vestigt de aandacht van de Commissie 
in het bijzonder op de noodzaak slimme 
(specifieke, meetbare, adequate, 
realistische en aan een termijn gebonden) 
doelstellingen en streefdoelen vast te 
stellen en een actieplan aan te nemen 
waarmee alle relevante EU-instrumenten 
gemobiliseerd worden: financiering, "soft 
law", handhaving en waar nodig gerichte 
wetgeving;

24. vestigt de aandacht van de Commissie 
in het bijzonder op de noodzaak slimme 
(specifieke, meetbare, adequate, 
realistische en aan een termijn gebonden) 
doelstellingen en streefdoelen vast te 
stellen en een actieplan aan te nemen 
waarmee alle relevante EU-instrumenten 
gemobiliseerd worden: financiering, "soft 
law", handhaving en waar nodig gerichte 
wetgeving; pleit, op basis van een bredere 
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reeks indicatoren, voor een regelmatige 
evaluatie van de resultaten van de 
strategie 2015.eu, om zo een kwalitatieve 
analyse van de sociale gevolgen te kunnen 
maken;

Or. en


