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Amendement 37
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel
172,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 170, 171, eerste alinea, 172 en 
174,

Or. fr

Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Telecommunicatienetwerken en 
-diensten zijn infrastructuren die steeds 
vaker op het internet zijn geënt en 
breedbandnetwerken en digitale diensten 
zijn nauw met elkaar verbonden. Het 
internet wordt het overheersende platform 
voor communicatie, diensten en 
zakendoen. Daarom is het voor de 
economische groei en de interne markt 
belangrijk dat over heel Europa snelle 
internettoegang en digitale diensten van 
openbaar belang beschikbaar zijn.

(1) Telecommunicatienetwerken en 
-diensten zijn infrastructuren die steeds 
vaker op het internet zijn geënt en 
breedbandnetwerken en digitale diensten 
zijn nauw met elkaar verbonden. Het 
internet wordt het overheersende platform 
voor communicatie, diensten, onderwijs, 
deelname aan het sociale en politieke 
leven, en zakendoen. Daarom is het voor 
de sociale en economische groei en de 
interne markt belangrijk dat over heel 
Europa snelle internettoegang en digitale 
diensten van openbaar belang beschikbaar 
zijn.

Or. en

Amendement 39
Rachida Dati
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Telecommunicatienetwerken en 
-diensten zijn infrastructuren die steeds 
vaker op het internet zijn geënt en 
breedbandnetwerken en digitale diensten 
zijn nauw met elkaar verbonden. Het 
internet wordt het overheersende platform 
voor communicatie, diensten en 
zakendoen. Daarom is het voor de 
economische groei en de interne markt 
belangrijk dat over heel Europa snelle 
internettoegang en digitale diensten van 
openbaar belang beschikbaar zijn.

(1) Telecommunicatienetwerken en 
-diensten zijn infrastructuren die steeds 
vaker op het internet zijn geënt en 
breedbandnetwerken en digitale diensten 
zijn nauw met elkaar verbonden. Het 
internet wordt het overheersende platform 
voor communicatie, diensten en 
zakendoen. Daarom is het voor de 
economische groei en de interne markt 
belangrijk dat over heel Europa brede, 
snelle en veilige internettoegang en digitale 
diensten van openbaar belang beschikbaar 
zijn.

Or. fr

Motivering

Snelle internettoegang is een prioriteit en moet gepaard gaan met een brede toegang voor 
alle burgers tot een veilig internet. De digitale middelen moeten eerst worden 
gedemocratiseerd en tegelijk moeten de structuren worden versterkt en moet de burgers 
worden bijgebracht hoe ze op een verantwoorde wijze met de digitale omgeving kunnen 
omgaan.

Amendement 40
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Telecommunicatienetwerken en 
-diensten zijn infrastructuren die steeds 
vaker op het internet zijn geënt en 
breedbandnetwerken en digitale diensten 
zijn nauw met elkaar verbonden. Het 
internet wordt het overheersende platform 
voor communicatie, diensten en 
zakendoen. Daarom is het voor de 

(1) Telecommunicatienetwerken en 
-diensten zijn infrastructuren die steeds 
vaker op het internet zijn geënt en 
breedbandnetwerken en digitale diensten 
zijn nauw met elkaar verbonden. Het 
internet wordt het overheersende platform 
voor communicatie, diensten en 
zakendoen. Daarom is het voor de 
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economische groei en de interne markt 
belangrijk dat over heel Europa snelle 
internettoegang en digitale diensten van 
openbaar belang beschikbaar zijn.

economische groei, het 
concurrentievermogen, de sociale 
integratie en de interne markt belangrijk 
dat over heel Europa snelle internettoegang 
en digitale diensten van openbaar belang 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 41
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Een Europese markt met bijna 500 
miljoen burgers die de beschikking 
hebben over een snelle 
breedbandverbinding zal als speerpunt 
dienen bij de ontwikkeling van een 
interne markt, waardoor een wereldwijd 
unieke kritische massa gebruikers 
ontstaat, alle regio's nieuwe kansen 
krijgen, elke gebruiker meerwaarde wordt 
geboden en Europa de mogelijkheid krijgt 
de meest vooraanstaande kenniseconomie 
ter wereld te worden. Een snelle aanleg 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken is cruciaal voor de 
groei van de Europese productiviteit en de 
opkomst van nieuwe en kleine 
ondernemingen die een leidende rol 
kunnen spelen in verschillende sectoren, 
zoals de gezondheidszorg, de productie en 
de dienstensector.

Or. en

Amendement 42
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De ontwikkeling van 
breedbandverkeer laat zien dat de vraag 
naar bandbreedte onverzadigbaar blijft. 
De vraag naar mobiel dataverkeer neemt 
per jaar met 50% toe en wordt vooral 
aangestuurd door toepassingen en 
diensten die meer bandbreedte vereisen, 
meer internetgebruikers en meer online-
inhoud, vooral in de vorm van beeld.

Or. en

Amendement 43
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Wil Europa meer groei, 
concurrentievermogen en productiviteit 
bereiken dan is voor deze exponentiële 
groei in breedbandverkeer ambitieus 
beleid nodig op het niveau van de Unie en 
de lidstaten, voor zowel vaste als mobiele 
breedband.

Or. en

Amendement 44
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Het radiospectrumbeleid is 
een belangrijke stap om Europa's kansen 
op het gebied van mobiele breedband te 
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vergroten en het is daarom essentieel dat 
de lidstaten de bepalingen ervan snel ten 
uitvoer leggen.

Or. en

Amendement 45
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 sexies) De gesprekken over hoe en 
wanneer de 700 MHz (694 - 790 MHz) 
voor mobiele breedband te openen, zijn 
van cruciaal belang omdat Europa snel 
zijn maximale capaciteit bereikt.

Or. en

Amendement 46
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) De resolutie van het Europees 
Parlement van 11 mei 20111 heeft 
betrekking op de behoefte aan de 
harmonisatie van extra spectrumbanden, 
zoals de 700 MHz-band.
1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Amendement 47
Catherine Trautmann
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op 26 maart 2010 verwelkomde de 
Europese Raad het voorstel van de 
Commissie om de Europa 2020-strategie te 
lanceren. Een van de drie prioriteiten van 
Europa 2020 is slimme groei door de 
ontwikkeling van een op kennis en 
innovatie gebaseerde economie. 
Investeringen in telecommunicatie, met 
name breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren, zijn een 
noodzakelijke voorwaarde voor een 
slimme maar ook duurzame en inclusieve 
economische groei van de Unie.

(2) Op 26 maart 2010 verwelkomde de 
Europese Raad het voorstel van de 
Commissie om de Europa 2020-strategie te 
lanceren. Een van de drie prioriteiten van 
Europa 2020 is slimme groei door de 
ontwikkeling van een op kennis en 
innovatie gebaseerde economie. 
Investeringen in telecommunicatie, met 
name breedband- en 
hogesnelheidsnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren, zijn een 
noodzakelijke voorwaarde voor een 
slimme maar ook duurzame en inclusieve 
economische groei van de Unie.

Or. fr

Amendement 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogde een route uit te stippelen 
om het sociale en economische potentieel 
van informatie- en 
communicatietechnologieën te 
maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 



AM\909449NL.doc 9/147 PE494.476v01-00

NL

internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. Gezien de snelle 
technologische ontwikkelingen die tot 
almaar snellere internetverbindingen 
leiden is het nu echter passend te streven 
naar internetverbindingen van meer dan 
100 Mbps voor alle EU-huishoudens of 
naar verbindingen die daar het dichtst bij 
in de buurt komen, naar het opstellen van 
een stabiel rechtskader ter bevordering van 
investeringen in een open en concurrerende 
infrastructuur voor snel internet en in 
aanverwante diensten; een echte interne 
markt voor online-inhoud en -diensten; 
actieve steun voor de digitalisering van 
Europa's rijke culturele erfgoed en de 
bevordering van toegang tot en gebruik van 
het internet door iedereen, in het bijzonder 
door verbetering van digitale vaardigheden 
en de toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

Or. en

Amendement 49
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
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agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen. De aanleg van 
internetinfrastructuren moet vooral op het 
platteland worden bevorderd en in 
dunbevolkte gebieden waar de verbinding 
traag is of geheel ontbreekt.

Or. en

Amendement 50
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa, na de vaststelling van 
"een nieuwe digitale agenda voor 
Europa: 2015.eu" door het Europees 
Parlement, en riep hij alle instellingen op 
zich in te zetten voor de volledige 
uitvoering daarvan. De Digitale agenda 
beoogt een route uit te stippelen om het 
sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps door middel van 
diverse technologieën en 50% of meer van 
de Europese huishoudens beschikken over 
een internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

Or. en



PE494.476v01-00 12/147 AM\909449NL.doc

NL

Amendement 51
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen om alle Europese burgers en 
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bedrijven ten volle te kunnen laten 
profiteren van de voordelen van 
breedbandnetwerken.

Or. en

Amendement 52
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van open breedband- en 
hogesnelheidsnetwerken, waarbij ernaar 
wordt gestreefd dat alle Europeanen tegen 
2020 toegang hebben tot internetsnelheden 
van meer dan 30 Mbps en 50% of meer van 
de Europese huishoudens beschikken over 
een internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor interoperabele 
online-inhoud en -diensten; actieve steun 
voor de digitalisering van Europa's rijke 
culturele erfgoed en de bevordering van 
toegang tot en gebruik van het internet 
door iedereen, in het bijzonder door 
verbetering van digitale vaardigheden en 
de toegankelijkheid van het internet. 
Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
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afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 53
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open 
en concurrerende infrastructuur voor snel 
internet en in aanverwante diensten; een 
echte interne markt voor online-inhoud en 
-diensten; actieve steun voor de 
digitalisering van Europa's rijke culturele 
erfgoed en de bevordering van toegang tot 
en gebruik van het internet door iedereen, 
in het bijzonder door verbetering van 
digitale vaardigheden en de 
toegankelijkheid van het internet. 

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese 
Raad zijn goedkeuring aan de Digitale 
agenda voor Europa en riep hij alle 
instellingen op zich in te zetten voor de 
volledige uitvoering daarvan. De Digitale 
agenda beoogt een route uit te stippelen om 
het sociale en economische potentieel van 
informatie- en communicatietechnologieën 
te maximaliseren, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van supersnelle 
breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot internetsnelheden van 
meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de 
Europese huishoudens beschikken over een 
internetverbinding van meer dan 
100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het 
opstellen van een stabiel rechtskader ter 
bevordering van investeringen in een open,
concurrerende en veilige infrastructuur 
voor snel internet en in aanverwante 
diensten; een echte interne markt voor 
online-inhoud en -diensten; actieve steun 
voor de digitalisering van Europa's rijke 
culturele erfgoed en de bevordering van 
toegang tot en gebruik van het internet 
door iedereen, in het bijzonder door 
verbetering van digitale vaardigheden en 
opleiding en de toegankelijkheid van het 
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Daarnaast moeten de lidstaten operationele 
nationale plannen voor snel internet ten 
uitvoer leggen en publieke middelen 
afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

internet. Daarnaast moeten de lidstaten 
operationele nationale plannen voor snel 
internet ten uitvoer leggen en publieke 
middelen afstemmen op gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen.

Or. fr

Motivering

De digitale middelen moeten eerst worden gedemocratiseerd en tegelijk moeten de structuren 
worden versterkt en moet de burgers worden bijgebracht hoe ze op een verantwoorde wijze 
met de digitale omgeving kunnen omgaan.

Amendement 54
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Terwijl de aanleg van glasvezel- en 
supersnelle breedbandverbindingen in 
Europa achterblijft, nemen andere 
economieën in de wereld, zoals China, 
Japan en Zuid-Korea, wereldwijd de 
leiding door een aanzienlijk hogere 
capaciteit te bieden en snelheden van 
1 Gbps en meer. Investeringen in 
glasvezel, zowel in huishoudens als in de 
passieve infrastructuur van het 
backhaulnetwerk, zijn cruciaal als 
Europa wil blijven meespelen op het 
gebied van innovatie, kennis en diensten.

Or. en

Amendement 55
Gunnar Hökmark



PE494.476v01-00 16/147 AM\909449NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Om het concurrentievermogen van 
de Unie te garanderen en de groei van 
Europa als leidende diensteneconomie in 
de wereld te ondersteunen, moeten de 
huidige doelstellingen van de Digitale 
agenda tegen 2015 worden gerealiseerd in 
plaats van tegen 2020.

Or. en

Amendement 56
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Willen we ervoor zorgen dat 
tegen 2020 alle Europeanen toegang 
hebben tot 100 Mbps en 50% van de EU-
huishoudens tot 1 Gbps of meer, en dat 
Europa zo de snelste breedband ter wereld 
heeft, dan moeten de doelstellingen voor 
2020 worden herzien. Projecten die uit 
hoofde van deze verordening in 
aanmerking komen voor financiële steun,
moeten minimumsnelheden opleveren van 
100 Mbps voor plattelandsgebieden en 
1 Gbps voor dichtbevolkte of stedelijke 
gebieden.

Or. en

Amendement 57
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Daarom is overheidssteun op dit gebied 
noodzakelijk maar mag de mededinging
niet worden verstoord.

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Daarom is overheidssteun op dit gebied 
noodzakelijk, waarbij met name aandacht 
moet worden besteed aan de aanleg en, 
indien van belang, toekomstige 
regionale/lokale exploitatie door de 
overheid van passieve infrastructuren, 
waarvoor doorgaans geldt dat de prikkels 
voor particuliere investeringen zwakker 
zijn, en waarvoor een maximum aan
mededinging gegarandeerd moet zijn in de 
rest van de communicatieketen, van 
actieve infrastructuren tot e-diensten.

Or. en

Motivering

Overheidssteun voor de aanleg en, indien van toepassing, toekomstige exploitatie door de 
overheid van passieve telecominfrastructuren moeten in verhouding staan tot het gebrek aan 
stimulansen van een veelheid aan particuliere investeringen om op dit gebied te interveniëren, 
om de kans op monopolistisch gedrag van enkele actoren, gebaseerd op de zeggenschap over 
de essentiële infrastructuren, te verkleinen.

Amendement 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Daarom is overheidssteun op dit gebied
noodzakelijk maar mag de mededinging 
niet worden verstoord.

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Daarom is overheidssteun die zich richt op
gebieden waar een gebrek is aan 
commerciële initiatieven om aan de 
huidige of verwachte vraag te kunnen 
voldoen, noodzakelijk. Overheidssteun in 
welke vorm dan ook mag de mededinging 
niet verstoren, de overheersende positie 
van sommige spelers in de markt niet 
versterken en particuliere investeringen 
niet ontmoedigen.

Or. en

Motivering

Benadrukt moet worden dat overheidssteun alleen mag worden toegestaan in omstandigheden 
waar privé-investeringen niet aan de orde zijn. Bovendien moet tegen de achtergrond van 
demografische veranderingen en verdere verstedelijking wat betreft de overheidssteun voor 
investeringen ook rekening worden gehouden met de toekomstige vraag.

Amendement 59
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 



AM\909449NL.doc 19/147 PE494.476v01-00

NL

het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken.
Daarom is overheidssteun op dit gebied
noodzakelijk maar mag de mededinging 
niet worden verstoord.

het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Overheidssteun voor investeringen in 
snellere netwerken kan nodig zijn, maar 
moet gericht zijn op gebieden met een 
gebrek aan stimulansen om te investeren. 
Overheidssteun voor dit gebied is daarom 
nodig, maar mag de mededinging niet
verstoren, particuliere investeringen niet 
verdringen of investeringen niet 
ontmoedigen.

Or. en

Amendement 60
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken.
Daarom is overheidssteun op dit gebied 
noodzakelijk maar mag de mededinging 
niet worden verstoord.

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken.
Overheidsinvesteringen in snelle en 
supersnelle breedbandnetwerken moeten 
zorgvuldig worden gericht op dun- en 
dichtbevolkte gebieden met een gebrek 
aan commerciële stimulansen om te 
investeren. Overheidssteun op dit gebied is
noodzakelijk maar mag de mededinging 
niet verstoren en investeringen niet 
ontmoedigen.
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Or. en

Amendement 61
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Daarom is overheidssteun op dit gebied 
noodzakelijk maar mag de mededinging 
niet worden verstoord.

(4) Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken, vooral 
in plattelands- en dunbevolkte gebieden. 
Daarom is overheidssteun op dit gebied 
noodzakelijk maar mag de mededinging 
niet worden verstoord.

Or. en

Amendement 62
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Supersnelle breedband in 
dichtbevolkte/stedelijke gebieden is van 
groot belang wil Europa profiteren van de 
aanzienlijke economische groei die een 
moderne internet-economie met zich 
meebrengt. Steden die aan kop lopen wat 
betreft breedbandsnelheid trekken 
innovaties, investeringen, kennis en 
bedrijven aan, waarvan de gehele Unie 
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profiteert. Overheidsinvesteringen kunnen 
de aanleg van breedbandnetwerken die 
snelheden bieden van 1 Gbps en die 
kunnen worden opgewaardeerd tot 
10 Gbps of meer stimuleren, vooral bij 
passieve infrastructuur met erg lange 
aanbetalingstermijnen en in situaties 
waar geen duidelijke business case bestaat 
om dergelijke hoge snelheden te leveren. 
Particuliere investeringen moeten echter 
de voornaamste aanjager blijven.

Or. en

Amendement 63
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Een 
begroting voor Europa 2020 wordt 
voorgesteld in het kader van het meerjarig 
financieel kader een financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen ("Connecting 
Europe Facility") te creëren, om de 
behoeften aan infrastructuur van de EU op 
het gebied van vervoer, energie en 
informatie- en communicatietechnologieën 
te ondervangen. Synergieën tussen deze 
sectoren en met andere 
investeringsprogramma's van de Unie zijn 
belangrijk omdat er zich soortgelijke 
uitdagingen voordoen om oplossingen te 
vinden die groei op gang brengen, 
versnippering vermijden, de samenhang 
versterken, het gebruik van innovatieve 
financiële instrumenten bevorderen en 
marktfalen tegengaan alsmede knelpunten 
wegnemen die de voltooiing van de interne 

(5) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Een 
begroting voor Europa 2020 wordt 
voorgesteld in het kader van het meerjarig 
financieel kader een financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen ("Connecting 
Europe Facility") te creëren, om de 
behoeften aan infrastructuur van de EU op 
het gebied van vervoer, energie en 
informatie- en communicatietechnologieën 
te ondervangen. Synergieën tussen deze 
sectoren en met andere 
investeringsprogramma's van de Unie zijn 
belangrijk omdat er zich soortgelijke 
uitdagingen voordoen om oplossingen te 
vinden die groei op gang brengen, 
versnippering vermijden, de samenhang 
versterken, het gebruik van innovatieve 
financiële instrumenten bevorderen en 
marktfalen tegengaan alsmede knelpunten 
wegnemen die de voltooiing van de interne 
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markt in de weg staan. markt in de weg staan.

Om de digitale interne markt te voltooien 
moet, naast de aanleg van infrastructuur 
op het gebied van energie en vervoer, 
worden gezorgd voor nauwe 
samenwerking en coördinatie van de 
activiteiten in het kader van het CEF-
programma met de nationale en regionale 
breedbandinitiatieven.

Or. en

Amendement 64
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Een 
begroting voor Europa 2020 wordt 
voorgesteld in het kader van het meerjarig 
financieel kader een financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen ("Connecting 
Europe Facility") te creëren, om de 
behoeften aan infrastructuur van de EU op 
het gebied van vervoer, energie en 
informatie- en communicatietechnologieën 
te ondervangen. Synergieën tussen deze 
sectoren en met andere 
investeringsprogramma's van de Unie zijn 
belangrijk omdat er zich soortgelijke 
uitdagingen voordoen om oplossingen te 
vinden die groei op gang brengen, 
versnippering vermijden, de samenhang 
versterken, het gebruik van innovatieve 
financiële instrumenten bevorderen en 
marktfalen tegengaan alsmede knelpunten 
wegnemen die de voltooiing van de interne 
markt in de weg staan.

(5) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Een 
begroting voor Europa 2020 wordt 
voorgesteld in het kader van het meerjarig 
financieel kader een financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen ("Connecting 
Europe Facility") te creëren, om de 
behoeften aan infrastructuur van de EU op 
het gebied van vervoer, energie en 
informatie- en communicatietechnologieën 
te ondervangen. Synergieën tussen deze 
sectoren en met andere 
investeringsprogramma's van de Unie zijn 
belangrijk omdat er zich soortgelijke 
uitdagingen voordoen om oplossingen te 
vinden die groei op gang brengen, 
versnippering vermijden, de samenhang 
versterken, het wijdverbreide gebruik van 
internet stimuleren, en het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten 
bevorderen en marktfalen tegengaan 
alsmede knelpunten wegnemen die de 
voltooiing van de interne markt in de weg 
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staan.

Or. en

Amendement 65
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Aangezien overheidsorganen 
aanspraak willen maken op subsidies, 
terwijl de innovatieve financiële 
instrumenten in de eerste plaats zijn 
bestemd voor particuliere investeerders, 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan een evenwichtige toekenning van de 
fondsen.

Or. fr

Amendement 66
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Acties op het gebied van 
breedbandnetwerken zullen sporen met de 
desbetreffende beleidslijnen, regelgeving 
en leidraden van de EU. Hiertoe behoort 
het geheel van regels en richtsnoeren voor 
de telecommunicatiemarkten, in het 
bijzonder het in 2009 goedgekeurde 
regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, dat 
een samenhangende, betrouwbare en 
flexibele aanpak biedt voor de 
reglementering van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten in 

(7) Acties op het gebied van 
breedbandnetwerken zullen sporen met de 
desbetreffende beleidslijnen, regelgeving 
en leidraden van de EU. Hiertoe behoort 
het geheel van regels en richtsnoeren voor 
de telecommunicatiemarkten, in het 
bijzonder het in 2009 goedgekeurde 
regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, dat 
een samenhangende, betrouwbare en 
flexibele aanpak biedt voor de 
reglementering van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten in 
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snel evoluerende markten. Deze regels 
worden ten uitvoer gelegd door de 
nationale regelgevende instanties en het
Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie 
(BEREC). De in 2010 vastgestelde NGA-
aanbeveling heeft tot doel de ontwikkeling 
van de eengemaakte markt te stimuleren 
door de rechtszekerheid te verbeteren en 
investeringen, concurrentie en innovatie in 
de markt voor breedbanddiensten te 
bevorderen, in het bijzonder in de 
omschakeling naar toegangsnetwerken van 
de nieuwe generatie (NGA's).

snel evoluerende markten. Deze regels 
worden ten uitvoer gelegd door de 
nationale regelgevende instanties en het 
Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie 
(BEREC). Dit geldt ook, waar relevant, 
voor de "Communautaire richtsnoeren 
voor de toepassing van de 
staatssteunregels in het kader van de 
snelle uitrol van breedbandnetwerken", 
die een koers uitzetten voor 
overheidsfinanciering van 
breedbandnetwerken en strikte criteria 
vaststellen voor de overheidsfinanciering 
en de kennisgeving van projecten die 
volgens deze richtsnoeren moeten worden 
beoordeeld. De in 2010 vastgestelde NGA-
aanbeveling heeft tot doel de ontwikkeling 
van de eengemaakte markt te stimuleren 
door de rechtszekerheid te verbeteren en 
investeringen, concurrentie en innovatie in 
de markt voor breedbanddiensten te 
bevorderen, in het bijzonder in de 
omschakeling naar toegangsnetwerken van 
de nieuwe generatie (NGA's).

Or. en

Amendement 67
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De op Unieniveau beschikbare 
financiële middelen zijn schaars; de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen zou gericht moeten zijn op 
projecten van algemeen belang die voor 
de EU de hoogste toegevoegde waarde 
opleveren. In de telecomsector zou 
financiële steun hoofdzakelijk gericht 
moeten zijn op projecten die een vraag 
creëren naar breedband, onder meer de 
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bouw van een infrastructuur voor 
Europese digitale diensten, die de 
investeringen in de aanleg van 
breedbandnetwerken weer zou 
bevorderen.

Or. en

Amendement 68
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In het kader van een stelsel van open en 
concurrerende markten is optreden van de 
Unie noodzakelijk om 
markttekortkomingen aan te pakken. Door 
financiële steun en bijkomende financiële 
draagkracht te verstrekken aan 
infrastructuurprojecten, kan de Unie 
bijdragen tot de oprichting en uitbouw van 
trans-Europese netwerken op het gebied 
van telecommunicatie en dus hogere baten 
genereren wat markteffecten, 
administratieve efficiëntie en het gebruik 
van hulpbronnen betreft.

(9) In het kader van een stelsel van open en 
concurrerende markten kan optreden van 
de Unie noodzakelijk zijn om 
markttekortkomingen aan te pakken en 
wanneer er geen business case is om in 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
snelheden te leveren van resp. 100 Mbps 
en 1 Gbps of meer. Door financiële steun 
en bijkomende financiële draagkracht te 
verstrekken aan infrastructuurprojecten, 
kan de Unie bijdragen tot de oprichting en 
uitbouw van trans-Europese netwerken op 
het gebied van telecommunicatie en dus 
hogere baten genereren wat markteffecten, 
administratieve efficiëntie en het gebruik 
van hulpbronnen betreft.

Or. en

Amendement 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In het kader van een stelsel van open en (9) In het kader van een stelsel van open en 



PE494.476v01-00 26/147 AM\909449NL.doc

NL

concurrerende markten is optreden van de 
Unie noodzakelijk om 
markttekortkomingen aan te pakken. Door 
financiële steun en bijkomende financiële
draagkracht te verstrekken aan 
infrastructuurprojecten, kan de Unie 
bijdragen tot de oprichting en uitbouw van 
trans-Europese netwerken op het gebied 
van telecommunicatie en dus hogere baten 
genereren wat markteffecten, 
administratieve efficiëntie en het gebruik 
van hulpbronnen betreft.

concurrerende markten is optreden van de 
Unie noodzakelijk om bestaande en 
verwachte markttekortkomingen aan te 
pakken. Door financiële draagkracht te 
verstrekken aan infrastructuurprojecten kan 
de Unie bijdragen tot de oprichting en 
uitbouw van trans-Europese netwerken op 
het gebied van telecommunicatie en dus 
hogere baten genereren wat markteffecten, 
administratieve efficiëntie en het gebruik 
van hulpbronnen betreft.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk niet alleen de aandacht te richten op de huidige situatie in een specifiek 
gebied, maar ook rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Als er bijvoorbeeld 
door toenemende verstedelijking voor een bepaald gebied een afname van de vraag wordt 
verwacht is overheidssteun wat betreft investeringen wellicht niet passend. Ook kan een 
stedelijk gebied dat momenteel voldoende dekking heeft in de toekomst te maken krijgen met 
een toenemende vraag waaraan alleen kan worden voldaan door nu te investeren.

Amendement 70
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In het kader van een stelsel van open en 
concurrerende markten is optreden van de 
Unie noodzakelijk om 
markttekortkomingen aan te pakken. Door 
financiële steun en bijkomende financiële 
draagkracht te verstrekken aan 
infrastructuurprojecten, kan de Unie 
bijdragen tot de oprichting en uitbouw van 
trans-Europese netwerken op het gebied 
van telecommunicatie en dus hogere baten 
genereren wat markteffecten, 
administratieve efficiëntie en het gebruik 
van hulpbronnen betreft.

(9) In het kader van een stelsel van open en 
concurrerende markten is optreden van de 
Unie noodzakelijk om 
markttekortkomingen aan te pakken. Door 
financiële steun, rechtszekerheid en 
bijkomende financiële draagkracht te 
verstrekken aan infrastructuurprojecten, 
kan de Unie bijdragen tot de oprichting en 
uitbouw van trans-Europese netwerken op 
het gebied van telecommunicatie en dus 
hogere baten genereren wat markteffecten, 
administratieve efficiëntie en het gebruik 
van hulpbronnen betreft.
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Or. en

Amendement 71
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overheidsgeld voor breedband 
moet alleen worden besteed aan 
infrastructuurprojecten die openstaan 
voor concurrentie. Alleen netwerken die 
openstaan voor concurrentie door een 
machtiging tot toegang voor een derde 
partij kunnen betaalbare concurrerende 
diensten leveren en innovatie voor 
consumenten en ondernemingen.

Or. en

Amendement 72
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lokale en regionale overheden 
spelen een sleutelrol bij het bevorderen 
van een informele dialoog met de burgers, 
het van dichtbij aanpakken van hun 
problemen en het vergemakkelijken van 
samenwerking tussen gebruikers en 
producenten van ICT-innovaties op de 
meest uiteenlopende gebieden van 
overheid en openbaar bestuur.

Or. fr
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Amendement 73
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Voor de voltooiing van de interne 
digitale markt van de Unie is het van 
groot belang dat consumenten 
gemakkelijk toegang hebben tot de 
inhoud, diensten en toepassingen van hun 
keuze en dat ze deze kunnen verspreiden 
via één enkel internetabonnement. 
Herinnert in dit verband aan de 
bevindingen van het BEREC van mei 
2012 waaruit blijkt dat minstens 20% van 
de gebruikers van mobiel internet in enige 
vorm beperkingen ondervinden bij het 
verkrijgen van toegang tot VoIP-diensten. 
Terwijl concurrentie bedoeld is om 
exploitanten bij de les te houden wordt er 
maar weinig vooruitgang geboekt en het 
mag daarom niet worden toegestaan dat 
met overheidsgeld gefinancierde 
telecommunicatienetwerken, zoals 
bedoeld in deze verordening, rechtmatige 
diensten blokkeren.

Or. en

Amendement 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De implementatie van de 
Connecting Europe Facility mag niet ten 
koste gaan van de cohesiedoelstellingen, 
de tenuitvoerlegging van de voorgestelde 
maatregelen mag niet leiden tot meer 
bureaucratie en administratieve 
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rompslomp, en er moet meer duidelijkheid 
worden verschaft over het gebruik van de 
nieuwe financiële instrumenten en het 
hefboomeffect daarvan, en de 
doeltreffendheid van deze instrumenten 
moet worden onderzocht.

Or. fr

Amendement 75
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn 
aanzienlijke economische en sociale 
voordelen verbonden, die niet kunnen 
worden vastgesteld of verrekend door 
investeerders. Snelle en supersnelle 
breedband is de sleutelinfrastructuur die 
aan de basis ligt van de ontwikkeling en 
introductie van digitale diensten, welke 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, 
de snelheid, de betrouwbaarheid en de 
veerkracht van de fysieke netwerken. 
De introductie en het gebruik van snellere 
netwerken maken de weg vrij voor 
innovatieve diensten die met hogere 
snelheden werken. Actie op het niveau van 
de Unie is noodzakelijk om de synergie en 
interactie tussen deze twee componenten 
van digitale telecommunicatienetwerken te 
maximaliseren.

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn 
aanzienlijke economische en sociale 
voordelen verbonden, die niet kunnen 
worden vastgesteld of verrekend door 
investeerders. Snelle en supersnelle 
breedband is de sleutelinfrastructuur die 
aan de basis ligt van de ontwikkeling en 
introductie van digitale diensten, welke 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, 
de snelheid, de betrouwbaarheid en de
veerkracht van de fysieke netwerken. 
De introductie en het gebruik van snellere 
netwerken maken de weg vrij voor 
innovatieve diensten die met hogere 
snelheden werken. Actie op het niveau van 
de Unie is noodzakelijk om de synergie en 
interactie tussen deze twee componenten 
van digitale telecommunicatienetwerken te 
maximaliseren en andere programma's en 
initiatieven van de EU, zoals de 
structuurfondsen en het cohesiefonds aan 
te vullen, waarbij overlapping, 
onoplettendheid, extra bureaucratie en 
administratieve rompslomp worden 
vermeden.

Or. en



PE494.476v01-00 30/147 AM\909449NL.doc

NL

Amendement 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn 
aanzienlijke economische en sociale 
voordelen verbonden, die niet kunnen 
worden vastgesteld of verrekend door 
investeerders. Snelle en supersnelle 
breedband is de sleutelinfrastructuur die 
aan de basis ligt van de ontwikkeling en 
introductie van digitale diensten, welke 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, 
de snelheid, de betrouwbaarheid en de 
veerkracht van de fysieke netwerken. 
De introductie en het gebruik van snellere 
netwerken maken de weg vrij voor 
innovatieve diensten die met hogere 
snelheden werken. Actie op het niveau van 
de Unie is noodzakelijk om de synergie en 
interactie tussen deze twee componenten 
van digitale telecommunicatienetwerken te 
maximaliseren.

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn 
aanzienlijke economische en sociale 
voordelen verbonden, die niet kunnen 
worden vastgesteld of verrekend door 
investeerders. Snelle en supersnelle 
breedband is de sleutelinfrastructuur die 
aan de basis ligt van de ontwikkeling en 
introductie van digitale diensten, welke 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, 
de snelheid, de betrouwbaarheid en de 
veerkracht van de fysieke netwerken. 
De introductie en het gebruik van snellere 
netwerken maken de weg vrij voor 
innovatieve diensten die met hogere 
snelheden werken. Actie op het niveau van 
de Unie moet gericht zijn op 
maximalisering van synergie en interactie 
tussen deze twee componenten van digitale 
telecommunicatienetwerken.

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk waarom EU-actie een eerste vereiste is voor de maximalisering van 
synergie, maar zij moet zeker gericht zijn op het vergroten van deze synergie.

Amendement 77
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Naast de acties op het gebied van 
breedbandnetwerken is het van het 
grootste belang om ook het gebruik van de 
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vraag te bevorderen, een essentiële factor 
om de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken in de hele Unie te 
vergemakkelijken en te versnellen. Acties 
waarbij zowel de vroege gebruikers van 
supersnelle diensten als de ontwikkeling 
van digitale diensten op het niveau van de 
Unie worden ondersteund zijn essentieel 
voor het bereiken van de doelstellingen 
van de Digitale agenda.

Or. en

Motivering

Het risico op marktfalen bij de introductie van supersnelle infrastructuren zit aan de 
vraagzijde, aangezien klanten niet vooruitlopen op het gebruik van toekomstige diensten, die 
pas morgen beschikbaar zijn en alleen als voldoende klanten deelnemen aan de nieuwe 
infrastructuur. Het is daarom essentieel vroege gebruikers te steunen om zo de vraag en 
innovatieve grensoverschrijdende diensten te versnellen, waardoor er een opwaartse 
dynamiek ontstaat.

Amendement 78
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Naast de acties op het gebied van 
breedbandnetwerken is het van het 
grootste belang om ook het gebruik van de 
vraag te bevorderen, een essentiële factor 
om de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken in de hele Unie te 
vergemakkelijken en te versnellen. Acties 
waarbij zowel de vroege gebruikers van 
supersnelle diensten als de ontwikkeling 
van digitale diensten op het niveau van de 
Unie worden ondersteund zijn essentieel 
voor het bereiken van de doelstellingen 
van de Digitale agenda.

Or. en
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Amendement 79
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De ontwikkeling van supersnelle 
breedband zal in het bijzonder ten goede 
komen aan het midden- en kleinbedrijf 
(MKB), dat wegens ontoereikende 
connectiviteit en snelheid van bestaande 
breedbandverbindingen vaak geen gebruik 
kan maken van webdiensten zoals "cloud 
computing". Hiermee wordt het potentieel 
voor aanzienlijke productiviteitswinst in 
het MKB ontsloten.

(11) De ontwikkeling van supersnelle 
breedband moet in het bijzonder ten goede 
komen aan het midden- en kleinbedrijf 
(mkb), dat wegens ontoereikende 
connectiviteit en snelheid van bestaande 
breedbandverbindingen vaak geen gebruik 
kan maken van webdiensten zoals "cloud 
computing". Hiermee wordt het potentieel 
voor aanzienlijke productiviteitswinst in 
het mkb ontsloten.

Or. fr

Motivering

Het mkb is de spil van de groei van de Europese Unie. De strategie van de Europese Unie 
voor digitale groei moet dus het mkb centraal stellen. Het mkb moet bijgevolg het middelpunt 
zijn van initiatieven en projecten zodat het de belangrijkste begunstigde wordt.

Amendement 80
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Door het bevorderen van 
bedrijfskansen zal de ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren het scheppen van 
banen in de Unie stimuleren. De aanleg 
van breedbandnetwerken zal ook een 
onmiddellijke weerslag hebben op de 
werkgelegenheid, in het bijzonder bij 
civieltechnische werken.

(12) Als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de ontwikkeling van 
breedbandnetwerken moet het scheppen 
van banen in de Unie worden 
gestimuleerd. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de ontwikkeling van 
de knowhow en de werkgelegenheid in de 
telecommunicatiesector (alsook bij 
civieltechnische werken). Het bieden van 
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investeringsmogelijkheden voor de 
ontwikkeling van breedband- en 
hogesnelheidsnetwerken moet gepaard 
gaan met de ontwikkeling van technische 
vaardigheden voor het beheer en 
onderhoud van deze infrastructuren.

Or. fr

Amendement 81
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Door het bevorderen van 
bedrijfskansen zal de ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren het scheppen van 
banen in de Unie stimuleren. De aanleg 
van breedbandnetwerken zal ook een 
onmiddellijke weerslag hebben op de 
werkgelegenheid, in het bijzonder bij 
civieltechnische werken.

(12) Door het bevorderen van 
bedrijfskansen zal de ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren het scheppen van 
banen in de Unie stimuleren. Hiertoe moet 
de ontwikkeling van studies en 
opleidingen met betrekking tot de digitale 
omgeving worden gestimuleerd. De aanleg 
van breedbandnetwerken zal ook een 
onmiddellijke weerslag hebben op de 
werkgelegenheid, in het bijzonder bij 
civieltechnische werken.

Or. fr

Motivering

Kennis over digitale middelen zal een onvermijdelijke vaardigheid op de arbeidsmarkt 
worden. Bovendien moet de democratisering van digitale middelen gepaard gaan met een 
uitbreiding van digitaal onderwijs naar alle burgers, zodat iedereen er met kennis van zaken 
en in alle veiligheid gebruik van kan maken.

Amendement 82
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Door de ontwikkeling van 
breedband- en hogesnelheidsnetwerken
en digitale diensten zijn technische 
normen op Europees niveau meer dan 
ooit nodig. Als de Europese Unie opnieuw 
een belangrijke rol in de 
telecommunicatiesector wil spelen, 
moeten communautaire onderzoek- en
ontwikkelingsprogramma's worden 
ontwikkeld en 
standaardiseringsprocedures nauwer 
worden gevolgd.

Or. fr

Amendement 83
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Snel internet is belangrijk is voor 
de verwezenlijking van de nieuwe 
technische infrastructuur die 
onontbeerlijk is voor het EU-leiderschap 
op het gebied van wetenschap, 
technologie en industrie, zoals cloud
computing, supercomputers en slimme 
computeromgevingen.

Or. en

Amendement 84
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Tegen 2015 moeten alle Europese 
onderzoeksinstituten en academische 
instellingen zijn aangesloten op 
supersnelle Gbps-netwerken waardoor er 
een intranet ontstaat voor de Europese 
onderzoekswereld ter bevordering van het 
netwerken bij onderzoek, het delen van 
e-infrastructuren en e-wetenschap.

Or. en

Amendement 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Door al de nieuwe mogelijkheden 
op het gebied van infrastructuur en 
nieuwe innoverende en interoperabele 
diensten zou een virtueuze cirkel tot stand 
moeten komen waarbij de vraag naar 
ultrahoge snelheid toeneemt, een vraag 
waaraan het commercieel gezien 
interessanter wordt tegemoet te komen.

Or. fr

Amendement 86
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de 

(13) De ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de
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doelstelling van de Unie om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen door 
energie-efficiënte oplossingen mogelijk te 
maken in tal van Europese 
bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal, zij 
het slechts in beperkte mate, verminderen 
door de groeiende vraag naar energie en 
hulpbronnen die hoofdzakelijk voortvloeit 
uit de aanleg van breedbandnetwerken en 
de werking van digitale-
diensteninfrastructuren.

doelstelling van de Unie om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen door 
energie-efficiënte oplossingen mogelijk te 
maken in tal van Europese 
bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal, zij 
het slechts in beperkte mate, verminderen 
door de groeiende vraag naar energie en 
hulpbronnen die hoofdzakelijk voortvloeit 
uit de aanleg van breedbandnetwerken en 
de werking van digitale-
diensteninfrastructuren. Synergie tussen de 
ontwikkeling, aanleg en het onderhoud 
van infrastructuur voor telecommunicatie 
en energie zal een cruciale rol spelen in 
het behalen van de energie-
efficiëntiedoelstellingen van de Unie.

Or. en

Amendement 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de 
doelstelling van de Unie om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen door 
energie-efficiënte oplossingen mogelijk te 
maken in tal van Europese 
bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal, zij 
het slechts in beperkte mate, verminderen 
door de groeiende vraag naar energie en 
hulpbronnen die hoofdzakelijk voortvloeit 
uit de aanleg van breedbandnetwerken en 
de werking van digitale-
diensteninfrastructuren.

(13) De ontwikkeling van 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de 
doelstelling van de Unie om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen door 
energie-efficiënte oplossingen mogelijk te 
maken in tal van Europese 
bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal
zwaarder wegen dan de groeiende vraag 
naar energie en hulpbronnen die
hoofdzakelijk voortvloeit uit de aanleg van 
breedbandnetwerken en de werking van 
digitale-diensteninfrastructuren.

Or. en
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Motivering

Onderzoek heeft aangetoond dat webdiensten zoals cloud computing energie-efficiënter zijn 
dan individuele IT-inrichtingen in bedrijven. Daarnaast zullen nieuwe diensten zoals "smart 
metering" leiden tot meer energie-efficiëntie.

Amendement 88
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De interoperabiliteit tussen de 
breedbandnetwerken en de infrastructuur 
voor digitale communicatie die aan 
energienetwerken is verbonden, maakt 
geconvergeerde communicatie voor de 
introductie van energie-efficiënte, 
betrouwbare en kosteneffectieve digitale 
netwerken mogelijk. Naast de
connectiviteit zal ook de convergentie nog 
toenemen zodat het mogelijk wordt dat 
energie- en telecomdiensten in pakketten
worden geleverd door aanbieders van
respectievelijk energie- en
telecomdiensten.

(14) Het is dringend nodig de 
interoperabiliteit tussen de 
breedbandnetwerken en de infrastructuur 
voor digitale communicatie die aan 
energienetwerken is verbonden die echte 
convergentie voor de introductie van 
digitale netwerken mogelijk maken, op een 
betrouwbare en kosten- en energie-
efficiënte wijze te bevorderen. Daarnaast 
moet de convergentie verder reiken dan 
connectiviteit zodat het mogelijk wordt dat 
energie- en telecomdiensten worden 
geleverd door aanbieders van zowel
energie- als telecomdiensten.

Or. en

Amendement 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Er moet onderzoek worden 
verricht en informatie en statistische 
gegevens worden verzameld over publieke 
infrastructuur die geheel of gedeeltelijk 
voor de realisering van de nieuwe-
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generatienetwerken kan worden benut, en 
een databank worden beheerd voor de 
monitoring van deze publieke 
infrastructuur en met het oog op de 
invoering van een Europees kadaster van 
telecommunicatienetwerken, indien 
mogelijk complementair met soortgelijke 
informatie betreffende energie- en 
vervoernetwerken.

Or. fr

Amendement 90
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Door het ontwikkelen, het 
introduceren en het aanbieden op lange 
termijn van interoperabele 
grensoverschrijdende eGovernement-
diensten wordt de werking van de interne 
markt versterkt. Van regeringen wordt 
verwacht dat zij openbare onlinediensten 
verstrekken die bijdragen tot een grotere 
efficiëntie en effectiviteit van de openbare 
en particuliere sector.

(15) Door het ontwikkelen, het 
introduceren en het aanbieden op lange 
termijn van interoperabele 
grensoverschrijdende eGovernement-
diensten wordt de werking van de interne 
markt versterkt. Van regeringen wordt 
verwacht dat zij openbare onlinediensten 
verstrekken die bijdragen tot een grotere 
efficiëntie en effectiviteit van de openbare 
en particuliere sector. Overheidssteun voor 
de verdere ontwikkeling van deze diensten 
zal niet alleen de interne markt 
aanzwengelen maar ook de 
e-vaardigheden en de vraag naar 
toegangsnetwerken van de nieuwe 
generatie (NGA's) stimuleren, wat ook 
pleit voor zowel particuliere als 
overheidsinvesteringen in 
infrastructuurprojecten op sommige 
gebieden.

Or. en



AM\909449NL.doc 39/147 PE494.476v01-00

NL

Amendement 91
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De beschikbaarheid van snelle 
infrastructuur voor telecommunicatie is 
inefficiënt als niet kan worden beschikt 
over relevante en kwalitatief 
hoogwaardige digitale content en digitale 
diensten die hiermee worden aangeboden 
en die samen een aantrekkelijk digitaal 
ecosysteem vormen voor Europese 
burgers. Het is daarom essentieel dat 
lidstaten de ontwikkeling van e-bestuur, 
e-democratie, e-leren en 
e-gezondheidsdiensten bevorderen. Dit zal 
de vraag naar breedband, de behoefte aan 
e-vaardigheden en de ontwikkeling van de 
digitale economie verhogen.

Or. en

Amendement 92
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) De rol van e-vaardigheden en het 
gebruik van ICT in onderwijs zijn 
onontbeerlijk wil de Unie haar 
beleidsdoelen halen. Technische 
geschooldheid is niet alleen een doel, 
maar ook een onmisbaar middel voor het 
bereiken van levenslang leren, sociale 
samenhang en economische groei.

Or. en
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Amendement 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het auteursrecht en de naburige rechten, zal 
er ruimte vrijkomen voor creativiteit en 
worden innovatie en ondernemerschap 
bevorderd. Onbelemmerde toegang tot 
herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal 
helpen taalbarrières neer te halen die de 
interne markt voor onlinediensten 
ondermijnen en de toegang tot kennis 
beperken.

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het auteursrecht en de naburige rechten, zal 
er ruimte vrijkomen voor creativiteit en 
worden innovatie en ondernemerschap 
bevorderd. Onbelemmerde toegang tot 
herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal 
helpen taalbarrières neer te halen die de 
interne markt voor onlinediensten 
ondermijnen en de toegang tot kennis 
beperken. Het verbeteren van de toegang 
tot elektronische onderwijsmiddelen in 
heel Europa en tegelijkertijd het 
stimuleren van samenwerking en 
partnerschap tussen educatieve 
instellingen, studenten, professoren, zou 
een kostenefficiënte manier zijn om de 
kwaliteit van onderwijs te verbeteren en 
de Europese samenhang te versterken.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gekoppeld aan een amendement in de bijlage waarin een voorstel wordt 
gedaan voor een Europees platform voor leermiddelen.

Amendement 94
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het auteursrecht en de naburige rechten, zal 
er ruimte vrijkomen voor creativiteit en 
worden innovatie en ondernemerschap 
bevorderd. Onbelemmerde toegang tot 
herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal 
helpen taalbarrières neer te halen die de 
interne markt voor onlinediensten 
ondermijnen en de toegang tot kennis 
beperken.

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het auteursrecht en de naburige rechten, zal 
er ruimte vrijkomen voor creativiteit en 
worden innovatie en ondernemerschap 
bevorderd. In dit kader moet de Europese 
digitale bibliotheek als 
vlaggenschipproject voor het behoud van 
het Europese cultureel erfgoed en het 
bevorderen van het innovatieve gebruik 
van culturele digitale middelen 
nadrukkelijk worden gesteund.
Onbelemmerde toegang tot herbruikbare 
meertalige hulpmiddelen zal helpen 
taalbarrières neer te halen die de interne 
markt voor onlinediensten ondermijnen en 
de toegang tot kennis beperken.

Or. en

Amendement 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het auteursrecht en de naburige rechten, zal 
er ruimte vrijkomen voor creativiteit en 
worden innovatie en ondernemerschap 
bevorderd. Onbelemmerde toegang tot 
herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal 
helpen taalbarrières neer te halen die de 
interne markt voor onlinediensten 

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en van 
persoonsgegevens, alsook het auteursrecht 
en de naburige rechten, zal er ruimte 
vrijkomen voor creativiteit en worden 
innovatie en ondernemerschap bevorderd. 
Onbelemmerde toegang tot herbruikbare 
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ondermijnen en de toegang tot kennis 
beperken.

meertalige hulpmiddelen zal helpen 
taalbarrières neer te halen die de interne 
markt voor onlinediensten ondermijnen en 
de toegang tot kennis beperken.

Or. fr

Amendement 96
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zal een EU-breed platform 
voor het delen van hulpbronnen, 
informatiesystemen en software voor 
onlineveiligheid ertoe bijdragen dat 
kinderen zich veiliger online kunnen 
begeven. In heel Europa zullen daardoor 
centra kunnen opereren die jaarlijks 
honderdduizenden hulp- of 
alarmoproepen kunnen behandelen.
Kritieke informatie-infrastructuren zullen
de capaciteit van de Unie verbeteren op het 
gebied van paraatheid, informatie-
uitwisseling, coördinatie en respons ten 
aanzien van bedreigingen van de 
cyberveiligheid.

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zullen kritieke informatie-
infrastructuren de capaciteit van de Unie 
verbeteren wat betreft paraatheid, 
informatie-uitwisseling, coördinatie en 
respons ten aanzien van bedreigingen van 
de cyberveiligheid.

Or. en

Amendement 97
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zal een EU-breed platform voor 

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zal een EU-breed platform voor 
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het delen van hulpbronnen, 
informatiesystemen en software voor 
onlineveiligheid ertoe bijdragen dat 
kinderen zich veiliger online kunnen 
begeven. In heel Europa zullen daardoor 
centra kunnen opereren die jaarlijks 
honderdduizenden hulp- of alarmoproepen 
kunnen behandelen. Kritieke informatie-
infrastructuren zullen de capaciteit van de 
Unie verbeteren op het gebied van 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons ten aanzien van 
bedreigingen van de cyberveiligheid.

het delen van hulpbronnen, 
informatiesystemen en software voor 
onlineveiligheid ertoe bijdragen dat 
kinderen zich veiliger online kunnen 
begeven. In heel Europa zullen daardoor 
centra kunnen opereren die jaarlijks 
honderdduizenden hulp- of alarmoproepen 
kunnen behandelen. Kritieke informatie-
infrastructuren zullen de capaciteit van de 
Unie verbeteren op het gebied van 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons ten aanzien van 
bedreigingen van de cyberveiligheid. Wat 
betreft het opbouwen van veiligheid, 
beveiliging en vertrouwen in de Europese 
digitale interne markt is de rol van het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa) 
onvervangbaar; Enisa moet worden 
versterkt zodat het lidstaten effectief kan 
ondersteunen bij de ontwikkeling van 
samenhangend beleid en sterke 
vaardigheden voor een veilig Europees 
digitaal domein.

Or. en

Amendement 98
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zal een EU-breed platform voor 
het delen van hulpbronnen, 
informatiesystemen en software voor 
onlineveiligheid ertoe bijdragen dat 
kinderen zich veiliger online kunnen 
begeven. In heel Europa zullen daardoor 
centra kunnen opereren die jaarlijks 
honderdduizenden hulp- of alarmoproepen 
kunnen behandelen. Kritieke informatie-
infrastructuren zullen de capaciteit van de 

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zal een EU-breed platform voor 
het delen van hulpbronnen, 
informatiesystemen en software voor 
onlineveiligheid ertoe bijdragen dat 
iedereen, en met name kinderen zich 
veiliger online kunnen begeven. In heel 
Europa zullen daardoor centra kunnen 
opereren die jaarlijks honderdduizenden 
hulp- of alarmoproepen kunnen 
behandelen. Kritieke informatie-
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Unie verbeteren op het gebied van 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons ten aanzien van 
bedreigingen van de cyberveiligheid.

infrastructuren zullen de capaciteit van de 
Unie verbeteren op het gebied van 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons ten aanzien van 
bedreigingen van de cyberveiligheid. Het 
samenstellen en ontwikkelen van 
onderwijs- en 
bewustmakingsprogramma's op het 
gebied van cyberbeveiliging moet worden 
aangemoedigd.

Or. fr

Motivering

Naast het verschaffen van internettoegang aan iedereen, moeten internetgebruikers beter 
worden opgeleid over het gebruik van het internet, zodat ze zich met kennis van zaken en in 
alle veiligheid op het internet begeven.

Amendement 99
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zal een EU-breed platform voor 
het delen van hulpbronnen, 
informatiesystemen en software voor 
onlineveiligheid ertoe bijdragen dat 
kinderen zich veiliger online kunnen 
begeven. In heel Europa zullen daardoor 
centra kunnen opereren die jaarlijks 
honderdduizenden hulp- of alarmoproepen 
kunnen behandelen. Kritieke informatie-
infrastructuren zullen de capaciteit van de 
Unie verbeteren op het gebied van 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons ten aanzien van 
bedreigingen van de cyberveiligheid.

(19) Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging zal een EU-breed platform voor 
het delen van hulpbronnen, 
informatiesystemen en software voor 
onlineveiligheid ertoe bijdragen dat 
kinderen zich veiliger online kunnen 
begeven. In heel Europa zullen daardoor 
centra kunnen opereren die jaarlijks 
honderdduizenden hulp- of alarmoproepen 
kunnen behandelen. Een project ten 
behoeve van kritieke informatie-
infrastructuren zal de capaciteit van de 
Unie verbeteren op het gebied van 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons ten aanzien van 
bedreigingen van de cyberveiligheid.

Or. en
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Amendement 100
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Er moeten 
veiligheidsvoorschriften worden 
vastgesteld om een zo hoog mogelijk 
niveau van bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de 
persoonsgegevens te garanderen en om te 
verhinderen dat persoonlijke informatie 
op een of andere manier zonder toelating 
wordt getraceerd en dat profielen worden 
opgemaakt, waar vervolgens van wordt 
geprofiteerd.

Or. en

Amendement 101
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Verwacht wordt dat er op de digitale-
diensteninfrastructuren innovatieve 
applicaties van commerciële aard zullen 
ontstaan. Het exploreren en het testen 
daarvan kan in aanmerking komen voor 
medefinanciering als onderdeel van 
projecten voor onderzoek en innovatie in 
het Horizon 2020-programma en de 
introductie daarvan in het cohesiebeleid.

(20) Verwacht wordt dat er op de digitale-
diensteninfrastructuren innovatieve 
applicaties van commerciële, sociale en 
educatieve aard zullen ontstaan. Het 
exploreren en het testen daarvan kan in 
aanmerking komen voor medefinanciering 
als onderdeel van projecten voor onderzoek 
en innovatie in het Horizon 2020-
programma en de introductie daarvan in 
het cohesiebeleid.

Or. en
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Amendement 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De criteria voor de aanwijzing 
van projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten constant en gedetailleerd 
zijn en de technologische neutraliteit van 
de oplossingen waarborgen. De financiële 
middelen moeten worden bestemd voor 
oplossingen die berusten op open 
netwerken en die zich kenmerken door 
vrije toegang die door geen enkele vorm 
van discriminatie wordt beperkt.

Or. pl

Amendement 103
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, onder meer op 
deskundigenniveau. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, onder meer op 
deskundigenniveau. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
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waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
vooraf bepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
vooraf bepaalde, duidelijke en transparante 
criteria. Deze acties mogen echter de 
rechtszekerheid en de 
investeringszekerheid op deze markt niet 
in gevaar brengen door projecten op korte 
termijn te wijzigen of stop te zetten. Indien 
de Commissie projecten van 
gemeenschappelijk belang wil toevoegen 
of verwijderen, dient zij het Europees 
Parlement hier van tevoren over in te 
lichten.

Or. en

Amendement 104
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
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raadplegingen houdt, onder meer op 
deskundigenniveau. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
vooraf bepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

raadplegingen houdt, onder meer op 
deskundigenniveau. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
vooraf bepaalde, duidelijke en transparante 
criteria, en bijgevolg de rechtszekerheid en 
de investeringszekerheid garanderend.

Or. en

Amendement 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, onder meer op 
deskundigenniveau. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, onder meer op 
deskundigenniveau. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
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antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
vooraf bepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
vooraf bepaalde, duidelijke en transparante 
criteria, rekening houdend met de 
investeringszekerheid voor marktactoren.

Or. en

Amendement 106
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens al haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen uitvoert, ook op het niveau 
van deskundigen. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens al haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen uitvoert, ook op het niveau 
van deskundigen. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
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opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
voorafbepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder met de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
voorafbepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

Or. fr

Amendement 107
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

(22) De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende informatie tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. en

Amendement 108
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden richtsnoeren 
vastgesteld tot aanwijzing van die trans-

In deze verordening worden richtsnoeren 
vastgesteld tot aanwijzing van die trans-
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Europese telecommunicatienetwerken 
waarvan de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging, introductie, 
interconnectie en interoperabiliteit worden 
ondersteund overeenkomstig Verordening 
XXX (de CEF-verordening).

Europese telecommunicatienetwerken 
waarvan de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging, introductie, 
interconnectie en interoperabiliteit worden 
ondersteund overeenkomstig Verordening 
XXX (de CEF-verordening).

Dergelijke steun richt zich op acties die 
nodig zijn om marktfalen te vermijden en 
is in overeenstemming met beleid, 
verordeningen en richtsnoeren van de 
Unie op dat gebied, zoals de 
Communautaire richtsnoeren voor de 
toepassing van de staatssteunregels op 
breedbandnetwerken.

Or. en

Motivering

Er moet worden herinnerd aan het beginsel dat staatssteun moet worden beschouwd als een 
aanvulling op particuliere initiatieven die particuliere investeringen derhalve niet mag 
verdringen, met name wanneer het gaat om de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken.

Amendement 109
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 
interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale telecommunicatienetwerken en
toegang tot deze netwerken;

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 
breedbandnetwerken, interconnectie en 
interoperabiliteit van plaatselijke, 
regionale en nationale 
telecommunicatienetwerken, evenals niet-
discriminatoire toegang tot deze 
netwerken en digitale integratie;

Or. ro

Amendement 110
Teresa Riera Madurell
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 
interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale telecommunicatienetwerken en 
toegang tot deze netwerken.

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 
interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale telecommunicatienetwerken en 
een open en niet-discriminerende toegang 
tot deze netwerken.

Or. en

Amendement 111
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 
interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale telecommunicatienetwerken en 
toegang tot deze netwerken.

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 
interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale, regionale en lokale
telecommunicatienetwerken en toegang tot 
deze netwerken.

Or. en

Amendement 112
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken in overeenstemming 
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ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen.

met het beginsel van technologische 
neutraliteit, met behulp van die
technologieën waarmee de doelstellingen 
van de Digitale agenda het beste kunnen 
worden bereikt, die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie zal bevorderen.

Or. en

Amendement 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen.

(3) stimuleren de ontwikkeling en 
introductie van trans-Europese digitale 
diensten, waarbij het beginsel van 
technologische neutraliteit wordt 
geëerbiedigd en die op hun beurt ook 
vraag zullen creëren naar de Europa-
wijde introductie van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken.

Or. en

Motivering

Vraaggenererende projecten moeten de aanjager zijn voor de introductie van breedband. Er 
zou daarom prioriteit moeten worden gegeven aan het opzetten van een digitale-
diensteninfrastructuur voor de EU, trans-Europese hogesnelheidsverbindingen in de 
backbone voor overheidsadministraties, grensoverschrijdende levering van eGovernment-
diensten, het toegankelijk maken van overheidsinformatie, waaronder digitale 
informatiebronnen van het Europese erfgoed, en slimme energiediensten. 
Overheidsfinanciering moet technologisch neutraal zijn en mag niet bepaalde technologieën 
bevoordelen. Ten slotte moeten markten uitmaken welke de beste, kostenefficiëntste 
technologieën zijn om aan de vraag te voldoen.
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Amendement 114
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen.

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen, met 
name in plattelands- en dunbevolkte 
gebieden, waar particuliere investeringen 
niet commercieel levensvatbaar zijn.

Or. en

Amendement 115
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen.

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken, in overeenstemming 
met het beginsel van technologische 
neutraliteit, die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen.

Or. en

Amendement 116
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen.

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken, in overeenstemming 
met het beginsel van technologische 
neutraliteit, die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen.

Or. en

Amendement 117
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen;

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van open snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen;

Or. fr

Amendement 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) bevorderen de duurzame introductie 
van trans-Europese digitale-
diensteninfrastructuren, de 
interoperabiliteit en coördinatie daarvan op 
Europees niveau, de exploitatie, het 
onderhoud en de opwaardering daarvan;

(4) bevorderen de duurzame introductie 
van trans-Europese digitale-
diensteninfrastructuren, de 
interoperabiliteit en coördinatie daarvan op 
Europees niveau, de exploitatie, het 
onderhoud en de opwaardering daarvan, 
alsook de ontwikkeling van synergieën 
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met andere infrastructuren voor energie 
of vervoer om de totale 
infrastructuurkosten te beperken;

Or. fr

Amendement 119
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) bevorderen de duurzame introductie 
van trans-Europese digitale-
diensteninfrastructuren, de 
interoperabiliteit en coördinatie daarvan op 
Europees niveau, de exploitatie, het 
onderhoud en de opwaardering daarvan.

(4) garanderen de duurzame introductie 
van trans-Europese digitale-
diensteninfrastructuren, de 
interoperabiliteit en coördinatie daarvan op 
Europees niveau, de exploitatie, het 
onderhoud en de opwaardering daarvan.

Or. en

Amendement 120
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) verzekeren dat alle Europese 
burgers, ongeacht waar in de Europese 
Unie zij zich bevinden, gelijke kansen 
hebben op het gebied van toegang, aan 
een tarief dat overeenkomt met de 
gemiddelde marktprijzen, tot trans-
Europese telecommunicatienetwerken;

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk te benadrukken dat de Unie, overeenkomstig artikel 174, tweede alinea, van 
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het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), zich als doel moet stellen 
de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de diverse regio's en de achterstand van de 
minst begunstigde regio's te verkleinen.

Amendement 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) dragen bij tot het scheppen van 
hooggekwalificeerde banen op het gebied 
van het ontwikkelen, bouwen, beheren en 
onderhouden van netwerken, alsook het 
ontwikkelen van digitale diensten, ten 
gunste van het Europese bedrijfsleven.

Or. fr

Amendement 122
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) bevorderen daarbij de 
interoperabiliteit tussen verschillende 
Europese netwerken.

Or. en

Amendement 123
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Artikel 4

Or. en

Motivering

Artikel 3 en artikel 4 omdraaien om de prioriteiten vóór de definities te plaatsen.

Amendement 124
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "telecommunicatienetwerken": 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 125
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos
(waaronder satellietnetwerken),
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen
zeer hoge snelheden kunnen leveren.

2. "breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos
(waaronder satellietnetwerken), met 
gekoppelde infrastructuren die zeer hoge 
snelheden kunnen leveren.

Or. en
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Amendement 126
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos
(waaronder satellietnetwerken), 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen zeer 
hoge snelheden kunnen leveren;

2. "breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos
(waaronder satellietnetwerken), 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen
hoge en zeer hoge snelheden kunnen 
leveren;

Or. ro

Amendement 127
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos 
(waaronder satellietnetwerken), 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen zeer
hoge snelheden kunnen leveren;

2. "breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos 
(waaronder satellietnetwerken), 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen 
hoge snelheden kunnen leveren;

Or. fr

Amendement 128
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "breedbandnetwerken": 2. "snelle breedbandnetwerken": 
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toegangsnetwerken via draad of draadloos
(waaronder satellietnetwerken), 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen zeer 
hoge snelheden kunnen leveren.

toegangsnetwerken via draad of draadloos
(waaronder satellietnetwerken), 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen zeer 
hoge snelheden kunnen leveren, van ten 
minste 100 Mbps per klant.

Or. en

Amendement 129
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis."supersnelle breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos 
(waaronder satellietnetwerken), 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen 
zeer hoge snelheden kunnen leveren, van 
ten minste 1 Gbps per klant.

Or. en

Amendement 130
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "digitale-diensteninfrastructuur": 
diensten op netwerken die elektronisch, 
meestal via het internet, worden geleverd, 
die trans-Europese interoperabele 
dienstverlening in het openbaar belang
aanbieden en die ontsluitend van aard zijn 
voor burgers, bedrijven en/of regeringen.

3. "infrastructuur": alle soorten 
apparatuur of diensten voor alle niveaus 
van de waardeketen die nodig zijn om
trans-Europese interoperabele 
dienstverlening in het openbaar belang te 
creëren en te leveren die een positief effect 
hebben op bedrijven, burgers en/of
overheden.
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Or. en

Amendement 131
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. "open toegang": algemene toegang 
tot breedbandinfrastructuur voor alle 
exploitanten van elektronische 
communicatie, op gelijke en niet-
discriminerende voorwaarden die het hun 
mogelijk maakt ten volle te concurreren 
met de eigenaar of beheerder van de 
infrastructuur, waardoor de 
keuzemogelijkheden en de 
concurrentiepositie van de gebruikers 
worden verbeterd.

Or. en

Amendement 132
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. "toegang": het beschikbaar maken 
van faciliteiten en/of diensten die verband 
houden met breedbandnetwerken, zoals 
verder omschreven in artikel 2, lid a, van 
Richtlijn 2009/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de toegang tot en interconnectie 
van elektronische-
communicatienetwerken en bijbehorende 
faciliteiten (Toegangsrichtlijn).

Or. en
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Amendement 133
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. "digitale diensten": diensten die 
digitaal via een infrastructuur worden 
geleverd, meestal via internet.

Or. en

Amendement 134
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. "actieve infrastructuur": 
infrastructuur die signalen opwekt of 
verwerkt met behulp van passieve 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 135
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. "passieve infrastructuur": 
masten, kanalisatie, glasvezel, gebouwen 
of andere faciliteiten die signalen niet 
verwerken of opwekken.
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Or. en

Amendement 136
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. "informatie-
infrastructuur": actieve infrastructuur die 
speciaal voor de afhandeling van digitale 
diensten is gecreëerd.

Or. en

Amendement 137
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. "open netwerken": netwerken 
die zijn ontworpen voor algemene toegang 
tot breedbandinfrastructuur voor alle 
exploitanten van elektronische 
communicatie, op gelijke en niet-
discriminerende voorwaarden die het 
algemene gebruikers mogelijk maken de 
diensten van hun keuze te leveren en te 
concurreren met de eigenaar of de 
beheerder van het netwerk waardoor de 
keuzemogelijkheden en de 
concurrentiepositie van de eindgebruikers 
worden verbeterd. De algemene toegang 
zal zodanig zijn geprijsd dat het project 
economisch haalbaar is voor de 
investeerder, uitholling van de marges 
wordt voorkomen en een maximale 
afname door de gebruikers wordt 
gegarandeerd.
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Or. en

Amendement 138
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps 
en meer;

(a) stimuleren en opwekken van de vraag 
naar breedband door het bevorderen van 
de interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale overheidsdiensten online 
alsmede de toegang tot dergelijke 
netwerken;

Or. en

Motivering

Vraaggenererende projecten moeten de aanjager zijn voor de introductie van breedband. Er 
zou daarom prioriteit moeten worden gegeven aan het opzetten van een digitale-
diensteninfrastructuur voor de EU, trans-Europese hogesnelheidsverbindingen in de 
backbone voor overheidsadministraties, grensoverschrijdende levering van eGovernment-
diensten, het toegankelijk maken van overheidsinformatie, waaronder digitale 
informatiebronnen van het Europese erfgoed, en slimme energiediensten. De vraag moet de 
investeringen in de introductie van breedbandnetwerken bevorderen.

Amendement 139
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer, wanneer er vraag is of deze in de 
toekomst wordt verwacht;

Or. en



AM\909449NL.doc 65/147 PE494.476v01-00

NL

Motivering

Aangezien publieke en particuliere financiële middelen beperkt zijn, moeten er voorspellingen 
worden gedaan over de toekomstige vraag alvorens investeringen worden gedaan. 
Demografische veranderingen en verdere verstedelijking zouden investeringen in 
infrastructuur onnodig kunnen maken of voor sommige gebieden minder kostbare, tijdelijke 
oplossingen kunnen rechtvaardigen indien door toekomstige vraag toch opnieuw 
investeringen nodig zijn.

Amendement 140
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer, om in te spelen op de mogelijke 
vraag naar een ultrasnel internet;

Or. en

Amendement 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de introductie van supersnelle
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

(a) de introductie van breedbandnetwerken 
met datatransmissiesnelheden van 
100 Mbps en meer, als bedoeld in de 
sectorspecifieke doelstellingen op het 
gebied van telecommunicatienetwerken 
vastgelegd in artikel 4, lid 1, letter c, 
onder i, van Verordening (EU) nr. 
xxxx/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen1;
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__________________
1 PB L (...).

Or. en

Amendement 142
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 1 Gbps en 
meer;

Or. en

Amendement 143
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 — letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

(a) de introductie van open supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

Or. fr

Amendement 144
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's 
van de Unie te verbinden, waarbij ervoor 
wordt gezorgd dat de 
datatransmissiesnelheden in deze regio's 
toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

(b) het versnellen van de introductie en het 
gebruik van snelle en supersnelle
breedbandnetwerken om te kunnen 
voldoen aan de bestaande en toekomstige 
vraag, ook door het midden- en 
kleinbedrijf (mkb);

Or. en

Amendement 145
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's 
van de Unie te verbinden, waarbij ervoor 
wordt gezorgd dat de 
datatransmissiesnelheden in deze regio's 
toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

(b) indien een datatransmissiesnelheid 
van 100 Mbps niet haalbaar is, de 
introductie van breedbandnetwerken met 
de hoogst mogelijke 
datatransmissiesnelheid;

Or. en

Amendement 146
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken (b) de introductie van breedbandnetwerken 
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om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken, om in te spelen 
op de mogelijke vraag naar een ultrasnel 
internet, en, op basis van technologische 
neutraliteit, gebruikmakend van die 
technologieën waarmee de doelstellingen 
het beste kunnen worden bereikt;

Or. en

Amendement 147
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
met hoge snelheden om rurale, afgelegen 
of dunbevolkte regio's en insulaire, niet 
aan zee grenzende en perifere regio's met 
de centrale regio's van de Unie te 
verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd 
dat de datatransmissiesnelheden in deze 
regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

Or. ro

Amendement 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere, zwakker ontwikkelde regio's van 
de Unie met de centrale regio's van de 
Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

Or. pl

Amendement 149
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
in plattelands- en dunbevolkte gebieden
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 150
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken (b) de introductie van breedbandnetwerken 



PE494.476v01-00 70/147 AM\909449NL.doc

NL

om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken, wanneer daar 
vraag naar is en/of toekomstige vraag 
wordt verwacht;

Or. en

Motivering

Aangezien publieke en private financiële middelen beperkt zijn, moeten er voorspellingen 
worden gedaan over de toekomstige vraag alvorens wordt overgegaan tot investeringen. 
Demografische veranderingen en verdere verstedelijking zouden investeringen in 
infrastructuur onnodig kunnen maken of voor sommige gebieden minder kostbare, tijdelijke 
oplossingen kunnen rechtvaardigen indien door toekomstige vraag toch opnieuw 
investeringen nodig zijn.

Amendement 151
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, bergachtige en afgelegen
gebieden en niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 152
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van snelle
breedbandnetwerken om insulaire, niet aan 
zee grenzende en perifere regio's met de 
centrale regio's van de Unie te verbinden, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat de 
datatransmissiesnelheden in deze regio's 
toereikend zijn om breedbandverbindingen 
van 100 Mbps en meer mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 153
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ondersteuning van centrale 
dienstenplatforms op het gebied van 
digitale-diensteninfrastructuren;

(c) ondersteuning van centrale 
dienstenplatforms op het gebied van 
digitale-diensteninfrastructuren en de 
ontwikkeling van middelen en van studies 
en opleidingen, zodat iedereen met kennis 
van zaken en in alle veiligheid van het 
internet gebruik kan maken;

Or. fr

Motivering

Kennis over digitale middelen zal een onvermijdelijke vaardigheid op de arbeidsmarkt 
worden. Bovendien moet de democratisering van digitale middelen gepaard gaan met een 
uitbreiding van digitaal onderwijs naar alle burgers, zodat iedereen er met kennis van zaken 
en in alle veiligheid gebruik van kan maken.

Amendement 154
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) acties die synergieën en 
interoperabiliteit tot stand kunnen brengen 
tussen verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie, tussen projecten van 
gemeenschappelijk belang betreffende 
verschillende soorten infrastructuur, 
waaronder vervoer en energie, tussen 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van telecommunicatie en 
door de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds ondersteunde projecten, 
alsmede desbetreffende 
onderzoeksinfrastructuren.

(d) acties die gecoördineerde synergieën 
en interoperabiliteit tot stand kunnen 
brengen tussen verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie, tussen projecten van 
gemeenschappelijk belang betreffende 
verschillende soorten infrastructuur, 
waaronder vervoer en energie, tussen 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van telecommunicatie en 
door de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds ondersteunde projecten, 
alsmede desbetreffende 
onderzoeksinfrastructuren, en tussen 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van telecommunicatie en 
bestaande en geplande infrastructuren, 
ook in transport en energie.

Or. en

Motivering

Het onderzoeken en voorstellen van synergieën tussen projecten van gemeenschappelijk 
belang in telecommunicatie met bestaande of geplande infrastructuren die niet 
noodzakelijkerwijs binnen de algemene TEN-richtsnoeren vallen, onder meer in transport en 
energie, moet prioriteit hebben om optimale kostenefficiëntie te bereiken.

Amendement 155
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) acties die synergieën en 
interoperabiliteit tot stand kunnen brengen 
tussen verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie, tussen projecten van 

(d) acties die synergieën en 
interoperabiliteit tot stand kunnen brengen 
tussen verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie, tussen projecten van 
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gemeenschappelijk belang betreffende 
verschillende soorten infrastructuur, 
waaronder vervoer en energie, tussen 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van telecommunicatie en 
door de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds ondersteunde projecten, 
alsmede desbetreffende 
onderzoeksinfrastructuren.

gemeenschappelijk belang betreffende 
verschillende soorten infrastructuur, zoals 
slimme netwerken, tussen projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie en door de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds 
ondersteunde projecten en andere 
initiatieven, waarbij overlapping en 
onoplettendheid moeten worden 
vermeden, alsmede desbetreffende 
onderzoeksinfrastructuren.

Or. en

Amendement 156
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) acties die synergieën en 
interoperabiliteit tot stand kunnen brengen 
tussen verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie, tussen projecten van 
gemeenschappelijk belang betreffende 
verschillende soorten infrastructuur, 
waaronder vervoer en energie, tussen 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van telecommunicatie en 
door de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds ondersteunde projecten, 
alsmede desbetreffende 
onderzoeksinfrastructuren.

(d) acties die synergieën en 
interoperabiliteit tot stand kunnen brengen 
tussen verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie, complementariteit
tussen projecten van gemeenschappelijk 
belang betreffende verschillende soorten 
infrastructuur, waaronder vervoer en 
energie, tussen projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie en door de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds 
ondersteunde projecten en andere 
initiatieven, waarbij overlapping en 
onoplettendheid moeten worden 
vermeden, alsmede desbetreffende 
onderzoeksinfrastructuren.

Or. en

Amendement 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) acties die synergieën en 
interoperabiliteit tot stand kunnen brengen 
tussen verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie, tussen projecten van 
gemeenschappelijk belang betreffende 
verschillende soorten infrastructuur, 
waaronder vervoer en energie, tussen 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van telecommunicatie en 
door de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds ondersteunde projecten, 
alsmede desbetreffende 
onderzoeksinfrastructuren.

(d) acties die synergieën en 
interoperabiliteit tot stand kunnen brengen 
tussen verschillende projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van telecommunicatie, tussen projecten van 
gemeenschappelijk belang betreffende 
verschillende soorten infrastructuur, 
waaronder vervoer en energie, tussen 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van telecommunicatie en 
door de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds ondersteunde projecten, 
alsmede desbetreffende 
onderzoeksinfrastructuren, waarbij een 
onnodige verdubbeling van 
administratieve lasten moet worden 
vermeden.

Or. en

Amendement 158
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) acties met de beste verhouding 
tussen de allernieuwste technologieën wat 
betreft de capaciteit en de veiligheid van 
de gegevensoverdracht, de veerkracht van 
het netwerk en de kostenefficiëntie.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat de EU het raamwerk verschaft om publieke en private belanghebbenden 
te stimuleren in de toepassingsfase naar uitmuntendheid te streven, door dit algemene en tot 
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wedijver uitnodigende "richtsnoer" vast te stellen.

Amendement 159
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de impact op het Europees 
technologisch leiderschap en de gevolgen 
voor de werkgelegenheid in de lidstaten.

Or. fr

Amendement 160
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) de groei in de sector van 
informatie- en 
communicatietechnologieën in de Unie 
door te steunen op de vraag naar nieuwe 
uitrusting en diensten.

Or. fr

Amendement 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d quater) maatregelen ter stimulering 
van de vraag naar grotere snelheden, 
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enerzijds door de ontwikkeling en levering 
van innoverende, interoperabele digitale 
diensten en anderzijds door een betere 
toegang via een betere digitale 
geletterdheid van de minst begunstigde 
bevolkingsgroepen, zodat alle burgers van 
de Unie baat hebben bij deze projecten 
van gemeenschappelijk belang.

Or. fr

Amendement 162
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de bijlage omschreven projecten 
van gemeenschappelijk belang dragen bij 
tot de verwezenlijking van de in artikel 2 
genoemde doelstellingen.

1. De in de bijlage omschreven projecten 
van gemeenschappelijk belang dragen bij 
tot de verwezenlijking van de in artikel 2 
genoemde doelstellingen, beantwoorden 
aan de in artikel 3 genoemde prioriteiten 
en zijn gebaseerd op volwassen 
technologieën die direct kunnen worden 
toegepast en Europese toegevoegde 
waarde laten zien.

Or. en

Amendement 163
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de bijlage omschreven projecten 
van gemeenschappelijk belang dragen bij 
tot de verwezenlijking van de in artikel 2 
genoemde doelstellingen.

1. De in de bijlage omschreven projecten 
van gemeenschappelijk belang dragen bij 
tot de verwezenlijking van de in artikel 2 
genoemde doelstellingen en houden 
rekening met de in artikel 4 genoemde 
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prioriteiten.

Or. fr

Amendement 164
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de bijlage omschreven projecten 
van gemeenschappelijk belang dragen bij 
tot de verwezenlijking van de in artikel 2 
genoemde doelstellingen.

1. De in de bijlage omschreven projecten 
van gemeenschappelijk belang dragen bij 
tot de verwezenlijking van de in artikel 2 
genoemde doelstellingen en houden 
verband met de doelstellingen van de 
lidstaten.

Or. fr

Amendement 165
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een project van gemeenschappelijk 
belang kan de volledige cyclus daarvan 
omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, 
tenuitvoerlegging, permanente exploitatie, 
coördinatie en evaluatie.

2. Een project van gemeenschappelijk 
belang kan de volledige cyclus daarvan 
omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, 
tenuitvoerlegging van technische 
projecten, permanente exploitatie, 
coördinatie en evaluatie.

Or. ro

Amendement 166
Evžen Tošenovský



PE494.476v01-00 78/147 AM\909449NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten en/of andere instanties die 
belast zijn met de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang of 
die tot de tenuitvoerlegging daarvan 
bijdragen, nemen de nodige wettelijke, 
bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening.

3. Lidstaten en/of andere instanties, met 
inbegrip van lokale en regionale 
overheden, die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang of die tot de 
tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, 
nemen de nodige wettelijke, 
bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening en wanneer van 
toepassing met de Communautaire 
richtsnoeren voor de toepassing van de 
staatssteunregels in het kader van de 
snelle uitrol van breedbandnetwerken. De 
tenuitvoerlegging moet meer in het 
bijzonder berusten op een omvattende 
projectbeoordeling. Deze 
projectbeoordeling bestrijkt onder meer de 
marktomstandigheden, inclusief 
informatie over de bestaande 
infrastructuur, 
regelgevingsverplichtingen betreffende 
projectontwikkelaars en commerciële en 
marketingstrategieën.

Or. en

Amendement 167
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten en/of andere instanties die 
belast zijn met de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang of 
die tot de tenuitvoerlegging daarvan 
bijdragen, nemen de nodige wettelijke, 

3. Lidstaten en/of andere instanties, 
waaronder lokale en regionale 
autoriteiten, die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang of die tot de 
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bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening.

tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, 
nemen de nodige wettelijke, 
bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening. De tenuitvoerlegging zal 
gebaseerd zijn op een uitgebreide 
projectbeoordeling die onder meer de 
marktomstandigheden bestrijkt, inclusief 
informatie over de bestaande 
infrastructuur, 
regelgevingsverplichtingen betreffende 
projectontwikkelaars en commerciële en 
marketingstrategieën.

Or. en

Amendement 168
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten en/of andere instanties die 
belast zijn met de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang of 
die tot de tenuitvoerlegging daarvan 
bijdragen, nemen de nodige wettelijke, 
bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening.

3. Lidstaten en/of andere instanties,
waaronder plaatselijke of regionale 
autoriteiten, die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang of die tot de 
tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, 
nemen de nodige wettelijke, 
bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening.

Or. ro

Amendement 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De te financieren projecten moeten 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
en rigueur worden geselecteerd, om zo de 
connectiviteit op trans-Europees niveau te 
kunnen waarborgen, de toegang van de 
kmo's tot de digitale economie te steunen 
en de sociale cohesie te vergroten.

Or. pl

Amendement 170
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Unie kan de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
bevorderen door middel van regelgevende 
maatregelen waar passend, door 
coördinatie, steunmaatregelen en financiële 
ondersteuning om de introductie en het 
gebruik ervan te stimuleren, alsmede door 
openbare en particuliere investeringen.

4. De Unie kan de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
bevorderen door middel van regelgevende 
maatregelen waar passend, door 
coördinatie, steunmaatregelen en financiële 
ondersteuning om de introductie en het 
gebruik ervan te stimuleren, alsmede door 
openbare en particuliere investeringen en 
moet, indien van toepassing, daarbij de 
Communautaire richtsnoeren voor de 
toepassing van de staatssteunregels in het 
kader van de snelle introductie van 
breedbandnetwerken naleven.

Or. en

Amendement 171
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Unie kan de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
bevorderen door middel van regelgevende 
maatregelen waar passend, door 
coördinatie, steunmaatregelen en financiële 
ondersteuning om de introductie en het 
gebruik ervan te stimuleren, alsmede door 
openbare en particuliere investeringen.

4. De Unie zou zo veel mogelijk de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang moeten 
bevorderen door middel van regelgevende 
maatregelen waar passend, door 
coördinatie, steunmaatregelen en financiële 
ondersteuning om de introductie en het 
gebruik ervan te stimuleren, alsmede door 
openbare en particuliere investeringen.

Or. fr

Amendement 172
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang komen in 
aanmerking voor financiële steun van de 
EU op basis van de voorwaarden en de 
instrumenten die beschikbaar worden 
gesteld krachtens de verordening tot 
invoering van de Connecting Europe 
Facility. Financiële steun wordt verstrekt 
overeenkomstig de door de Unie 
vastgestelde toepasselijke regels en 
procedures, de financieringsprioriteiten en 
de beschikbaarheid van middelen.

5. Acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang komen in 
aanmerking voor financiële steun van de 
EU op basis van de voorwaarden en de 
instrumenten die beschikbaar worden 
gesteld krachtens de verordening tot 
invoering van de Connecting Europe 
Facility. Financiële steun wordt verstrekt 
overeenkomstig de door de Unie 
vastgestelde toepasselijke regels en 
procedures, de financieringsprioriteiten en 
de beschikbaarheid van middelen. Om 
projecten van gemeenschappelijk belang 
te financieren, mag de Commissie 
overeenkomstig artikel 311 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie eigen middelen 
voorstellen, zoals een verplichte bijdrage 
van de gebruikers van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

Or. fr
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Amendement 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang komen in 
aanmerking voor financiële steun van de 
EU op basis van de voorwaarden en de 
instrumenten die beschikbaar worden 
gesteld krachtens de verordening tot 
invoering van de Connecting Europe 
Facility. Financiële steun wordt verstrekt 
overeenkomstig de door de Unie 
vastgestelde toepasselijke regels en 
procedures, de financieringsprioriteiten en 
de beschikbaarheid van middelen.

5. Acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang komen in 
aanmerking voor financiële steun van de 
EU op basis van de voorwaarden en de 
instrumenten die beschikbaar worden 
gesteld krachtens de verordening tot 
invoering van de Connecting Europe 
Facility. Financiële steun wordt verstrekt 
overeenkomstig de door de Unie 
vastgestelde toepasselijke regels en 
procedures, de financieringsprioriteiten en 
de beschikbaarheid van middelen. De 
Europese Commissie dient een tussentijds 
verslag op te stellen over de aanwending 
van de financiële middelen door de EU.

Or. pl

Amendement 174
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De financieringen worden 
toegekend op basis van de specifieke 
behoeften van de begunstigden, waarbij 
met name de middelen evenwichtig 
worden verdeeld tussen subsidies en 
innoverende financiële instrumenten.

Or. fr
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Amendement 175
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de wijziging van de 
omschrijving van de in de bijlage 
vastgestelde projecten van 
gemeenschappelijk belang, door in 
overeenstemming met de leden 7, 8 en 9 
hieronder en overeenkomstig artikel 8 
nieuwe projecten van gemeenschappelijk 
belang aan de bijlage toe te voegen of 
verouderde projecten van 
gemeenschappelijk belang uit de bijlage te 
verwijderen.

6. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de wijziging van de 
omschrijving van de in de bijlage 
vastgestelde projecten van 
gemeenschappelijk belang, door in 
overeenstemming met de leden 7, 8 en 9 
hieronder en overeenkomstig artikel 8 
nieuwe projecten van gemeenschappelijk 
belang aan de bijlage toe te voegen of 
verouderde projecten van 
gemeenschappelijk belang uit de bijlage te 
verwijderen. Het Europees Parlement 
wordt hoe dan ook ingelicht omtrent 
wijzigingen in de lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang.

Or. en

Amendement 176
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de wijziging van de 
omschrijving van de in de bijlage 
vastgestelde projecten van 
gemeenschappelijk belang, door in 
overeenstemming met de leden 7, 8 en 9 
hieronder en overeenkomstig artikel 8 
nieuwe projecten van gemeenschappelijk 
belang aan de bijlage toe te voegen of 
verouderde projecten van 

6. Overeenkomstig het tweede lid van 
artikel 172 VWEU, wordt de Commissie 
gemachtigd om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de omschrijving van de in de 
bijlage vastgestelde projecten van 
gemeenschappelijk belang, door in 
overeenstemming met de leden 7, 8 en 9 
hieronder en overeenkomstig artikel 8 
nieuwe projecten van gemeenschappelijk 
belang aan de bijlage toe te voegen of 



PE494.476v01-00 84/147 AM\909449NL.doc

NL

gemeenschappelijk belang uit de bijlage te 
verwijderen.

verouderde projecten van 
gemeenschappelijk belang uit de bijlage te 
verwijderen.

Or. en

Amendement 177
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) nieuwe technologische en 
marktontwikkelingen; of

(a) nieuwe technologische en 
marktontwikkelingen en innovaties; of

Or. en

Amendement 178
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 — letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) nieuwe technologische en 
marktontwikkelingen;

(a) nieuwe technologische of 
marktontwikkelingen;

Or. fr

Amendement 179
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het verloop en de resultaten van 
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een project in uitvoering;

Or. fr

Amendement 180
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opkomende politieke prioriteiten; of Schrappen

Or. en

Amendement 181
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opkomende politieke prioriteiten; of Schrappen

Or. fr

Amendement 182
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie waakt erover dat deze 
wijzigingen geen rechtsonzekerheid 
teweegbrengen voor de actoren die bij de 
uitvoering van het betreffende project zijn 
betrokken.
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Or. fr

Amendement 183
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het draagt bij tot de in artikel 2 
genoemde doelstellingen;

(a) het draagt bij tot de in artikel 2 
genoemde doelstellingen en komt overeen 
met de in artikel 3 genoemde prioriteiten;

Or. en

Amendement 184
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8 — letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het draagt bij tot de in artikel 2 
genoemde doelstellingen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 185
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Wanneer de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt waarbij 
een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang uit de bijlage 
wordt verwijderd, beoordeelt zij of dit 

9. Wanneer de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt waarbij 
een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang uit de bijlage 
wordt verwijderd, beoordeelt zij of dit 
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project niet langer voldoet aan de in lid 7 
vastgestelde behoeften en of het niet langer 
voldoet aan de in lid 8 vastgestelde criteria.

project niet langer voldoet aan de in lid 7 
vastgestelde behoeften en of het niet langer 
voldoet aan de in lid 8 vastgestelde criteria 
en informeert zij het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 186
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de informatie die zij 
ontvangen overeenkomstig artikel 21 van 
Verordening XXX tot invoering van de 
Connecting Europe Facility, wisselen de 
lidstaten en de Commissie informatie uit 
over de voortgang in de tenuitvoerlegging 
van deze richtsnoeren.

1. Op basis van de informatie die zij 
ontvangen overeenkomstig artikel 21 van 
Verordening XXX tot invoering van de 
Connecting Europe Facility, wisselen de 
lidstaten en de Commissie informatie uit 
over de voortgang in de tenuitvoerlegging 
van deze richtsnoeren. Een jaarlijkse 
samenvatting van deze informatie wordt 
aan het Europees Parlement overgelegd.

Or. fr

Amendement 187
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de informatie die zij 
ontvangen overeenkomstig artikel 21 van 
Verordening XXX tot invoering van de 
Connecting Europe Facility, wisselen de 
lidstaten en de Commissie informatie uit 
over de voortgang in de tenuitvoerlegging 
van deze richtsnoeren.

1. Op basis van de informatie die zij 
ontvangen overeenkomstig artikel 21 van 
Verordening XXX tot invoering van de 
Connecting Europe Facility, wisselen de 
lidstaten, de Commissie en het Europees 
Parlement informatie uit over de 
voortgang in de tenuitvoerlegging van deze 
richtsnoeren.
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Or. fr

Amendement 188
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt bijgestaan door 
een groep van deskundigen, bestaande uit 
een vertegenwoordiger van elke lidstaat, 
voor toezicht op de tenuitvoerlegging van 
deze richtsnoeren, ondersteuning bij de 
planning via de nationale strategieën voor 
hogesnelheidsinternet en inventarisering 
van infrastructuren, en uitwisseling van 
informatie. De groep van deskundigen kan 
zich eveneens buigen over ieder ander 
onderwerp met betrekking tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

2. De Commissie wordt bijgestaan door 
een groep van deskundigen, bestaande uit 
een vertegenwoordiger van elke lidstaat, 
voor toezicht op de tenuitvoerlegging van 
deze richtsnoeren, ondersteuning bij de 
planning via de nationale strategieën voor 
hogesnelheidsinternet en inventarisering 
van infrastructuren, en uitwisseling van 
informatie. De groep van deskundigen kan 
zich eveneens buigen over ieder ander 
onderwerp met betrekking tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

Deze groep van deskundigen zal de 
Commissie met name ondersteunen in:
voorbereidend werk voor het opstellen van 
het jaarlijkse en 
meerjarenwerkprogramma en de 
herziening daarvan als bedoeld in artikel 
17, lid 1, respectievelijk artikel 17, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. xxxx/2012 (de 
CEF-verordening) tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, de maatregelen die 
genomen moeten worden om de 
tenuitvoerlegging van het 
werkprogramma op financieel en 
technisch niveau te evalueren en 
voorbereidend werk voor het opstellen van 
de in artikel 5, lid 6, bedoelde 
gedelegeerde handelingen.
De Commissie zal de groep van 
deskundigen tijdens al zijn vergaderingen 
informeren omtrent de vooruitgang die is 
geboekt bij de tenuitvoerlegging van het 
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werkprogramma.

Or. en

Amendement 189
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt bijgestaan door 
een groep van deskundigen, bestaande uit 
een vertegenwoordiger van elke lidstaat, 
voor toezicht op de tenuitvoerlegging van 
deze richtsnoeren, ondersteuning bij de 
planning via de nationale strategieën voor 
hogesnelheidsinternet en inventarisering 
van infrastructuren, en uitwisseling van 
informatie. De groep van deskundigen kan 
zich eveneens buigen over ieder ander 
onderwerp met betrekking tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

2. De Commissie wordt bijgestaan door de 
communicatiecommissie (Cocom), 
bestaande uit een vertegenwoordiger van 
elke lidstaat, voor toezicht op de 
tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren, 
ondersteuning bij de planning via de 
nationale strategieën voor 
hogesnelheidsinternet en inventarisering 
van infrastructuren, en uitwisseling van 
informatie. De communicatiecommissie 
kan zich eveneens buigen over ieder ander 
onderwerp met betrekking tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

Or. en

Amendement 190
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt bijgestaan door 
een groep van deskundigen, bestaande uit 
een vertegenwoordiger van elke lidstaat,
voor toezicht op de tenuitvoerlegging van 
deze richtsnoeren, ondersteuning bij de 
planning via de nationale strategieën voor 
hogesnelheidsinternet en inventarisering 

2. De Commissie wordt bijgestaan door de 
in artikel 7 bis bepaalde groep van 
deskundigen voor toezicht op de 
tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren, 
ondersteuning bij de planning via de 
nationale strategieën voor 
hogesnelheidsinternet en inventarisering 
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van infrastructuren, en uitwisseling van 
informatie. De groep van deskundigen kan 
zich eveneens buigen over ieder ander 
onderwerp met betrekking tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

van infrastructuren, en uitwisseling van 
informatie. De groep van deskundigen kan 
zich eveneens buigen over ieder ander 
onderwerp met betrekking tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

Or. fr

Amendement 191
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Samen met de tussentijdse evaluatie en 
de ex-postevaluatie van Verordening XXX 
tot invoering van de Connecting Europe 
Facility en na raadpleging van de groep 
van deskundigen publiceert de Commissie 
een verslag over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren. 
Dit verslag wordt aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's voorgelegd.

3. Samen met de tussentijdse evaluatie en 
de ex-postevaluatie van Verordening XXX 
tot invoering van de Connecting Europe 
Facility en na raadpleging van de 
communicatiecommissie publiceert de 
Commissie een verslag over de voortgang 
in de tenuitvoerlegging van deze 
richtsnoeren. Dit verslag wordt aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's voorgelegd.

Or. en

Amendement 192
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In dit verslag wordt een evaluatie 
gegeven van:
(a) de vooruitgang die is geboekt bij de 
ontwikkeling, bouw/aanleg en oplevering 
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van de geselecteerde projecten van 
gemeenschappelijk belang en, wanneer 
relevant, de eventuele vertragingen bij de 
tenuitvoerlegging en de andere 
ondervonden moeilijkheden;
(b) de financiële middelen die voor 
projecten van gemeenschappelijk belang 
door de Unie zijn vastgelegd en uitgekeerd 
overeenkomstig het bepaalde in 
Verordening (EU) nr. xxxx/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Connecting Europe-
faciliteit, afgemeten aan de totale waarde 
van de gefinancierde projecten van 
gemeenschappelijk belang;

Or. en

Amendement 193
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In deze verslagen evalueert de 
Commissie eveneens of de werkingssfeer 
van de projecten van gemeenschappelijk 
belang de politieke prioriteiten, 
technologische ontwikkelingen of de 
situatie in de desbetreffende markten blijft 
weerspiegelen. Voor grote projecten 
bevatten deze verslagen een analyse van de 
milieueffecten, rekening houdend met de 
behoeften inzake aanpassing aan en 
matiging van de klimaatverandering en 
inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie 
kan eveneens op enig ander ogenblik 
worden verricht wanneer dit passend wordt 
geacht.

4. In deze verslagen evalueert de 
Commissie eveneens of de werkingssfeer 
van de projecten van gemeenschappelijk 
belang de prioriteiten van de Unie, 
technologische ontwikkelingen of de 
situatie in de desbetreffende markten blijft 
weerspiegelen. Voor grote projecten 
bevatten deze verslagen een analyse van de 
milieueffecten, rekening houdend met de 
behoeften inzake aanpassing aan en 
matiging van de klimaatverandering en 
inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie 
kan eveneens op enig ander ogenblik 
worden verricht wanneer dit passend wordt 
geacht.

Or. en
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Amendement 194
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie richt een 
infrastructuurtransparantieplatform op 
met laagdrempelige toegang voor het 
grote publiek. Dit platform biedt de 
volgende informatie:
(a) algemene, op gezette tijden 
geactualiseerde informatie, inclusief 
informatie over de aangedane gebieden, 
in verband met elk project van 
gemeenschappelijk belang;
(b) het tenuitvoerleggingsplan voor elk 
project van gemeenschappelijk belang.

Or. en

Amendement 195
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Groep van deskundigen

1. Een groep van deskundigen wordt 
krachtens onderhavige verordening 
ingesteld om de Commissie en de 
Europese Investeringsbank de projecten 
te helpen onderzoeken.
2. De groep van deskundigen is 
samengesteld uit leden van het 
Communicatiecomité en uit 
onafhankelijke deskundigen die de 
Commissie voordraagt overeenkomstig de 
procedure in artikel 8 van onderhavige 
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verordening.
3. De groep van deskundigen moet op een 
gestructureerde manier samenwerken met 
de partijen die zijn betrokken bij de 
planning, de ontwikkeling en het beheer 
van telecommunicatienetwerken en 
-diensten, zoals lokale en regionale 
overheden, nationale regelgevende 
instanties en het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie, aanbieders van 
internettoegang, beheerders van openbare 
netwerken en fabrikanten.
4. De Commissie en de Europese 
Investeringsbank houden zoveel mogelijk 
rekening met de opmerkingen van de 
groep van deskundigen en moeten zich, in 
voorkomend geval, publiekelijk 
verantwoorden waarom zij deze 
opmerkingen niet volgen.

Or. fr

Amendement 196
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 5, lid 6, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf de inwerkingtreding van 
deze verordening.

2. De in artikel 5, lid 6, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van 
deze verordening.

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de periode 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
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verzet.

Or. ro

Amendement 197
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 5, lid 6, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
termijn met twee maanden worden 
verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 5, lid 6, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van vier maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
termijn met twee maanden worden 
verlengd.

Or. en

Amendement 198
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten van gemeenschappelijk belang 
beogen knelpunten weg te nemen die de 
voltooiing van de interne markt in de weg 
staan, d.w.z. door netwerkconnectiviteit te 
verlenen alsmede toegang, waaronder 
grensoverschrijdende toegang, tot digitale-

Projecten van gemeenschappelijk belang 
beogen knelpunten weg te nemen die de 
voltooiing van de interne markt in de weg 
staan, d.w.z. door netwerkconnectiviteit te 
verlenen alsmede toegang, waaronder 
grensoverschrijdende toegang, tot digitale-
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diensteninfrastructuren. diensteninfrastructuren. Ze beogen 
eveneens het beginsel te verzekeren van 
gelijke kansen op het gebied van toegang 
tot digitale-diensteninfrastructuren voor 
alle burgers, voor een redelijke prijs, 
ongeacht waar in de Unie zij zich 
bevinden.

Or. fr

Amendement 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten van gemeenschappelijk belang 
beogen knelpunten weg te nemen die de 
voltooiing van de interne markt in de weg 
staan, d.w.z. door netwerkconnectiviteit te 
verlenen alsmede toegang, waaronder 
grensoverschrijdende toegang, tot digitale-
diensteninfrastructuren.

Projecten van gemeenschappelijk belang 
beogen knelpunten weg te nemen die de 
voltooiing van de interne markt in de weg 
staan, d.w.z. door netwerkconnectiviteit te 
verlenen alsmede toegang, waaronder 
grensoverschrijdende toegang, tot digitale-
diensteninfrastructuren, waardoor de vraag 
wordt bevorderd.

Or. en

Amendement 200
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanleg en uitbreiding van trans-
Europese telecommunicatienetwerken 
(breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer 
economische groei, helpt banen te 
scheppen en baant de weg voor een 
dynamische digitale interne markt. De 

De aanleg en uitbreiding van trans-
Europese telecommunicatienetwerken 
(breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer 
economische groei, helpt banen te 
scheppen en baant de weg voor een 
dynamische digitale interne markt. De 
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ontwikkeling van deze netwerken zal met 
name de toegang tot het internet sneller 
maken en zal door middel van 
informatietechnologie verbeteringen 
brengen in het dagelijkse leven van 
burgers, ook van kinderen en jongeren, 
bedrijven en overheden, terwijl de 
interoperabiliteit zal verhogen en het 
gemakkelijker zal worden 
gemeenschappelijke normen af te spreken 
of op elkaar af te stemmen.

ontwikkeling van deze netwerken zal met 
name de toegang tot het internet sneller 
maken en zal door middel van 
informatietechnologie verbeteringen 
brengen in het dagelijkse leven van 
burgers, ook van kinderen, jongeren, 
ouderen en personen met een handicap, 
bedrijven en overheden, met inbegrip van 
opleidingsinstituten op alle 
onderwijsniveaus, terwijl de 
interoperabiliteit zal verhogen en het 
gemakkelijker zal worden 
gemeenschappelijke normen af te spreken 
of op elkaar af te stemmen.

Or. en

Amendement 201
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanleg en uitbreiding van trans-
Europese telecommunicatienetwerken 
(breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer 
economische groei, helpt banen te 
scheppen en baant de weg voor een 
dynamische digitale interne markt. De 
ontwikkeling van deze netwerken zal met 
name de toegang tot het internet sneller 
maken en zal door middel van 
informatietechnologie verbeteringen 
brengen in het dagelijkse leven van 
burgers, ook van kinderen en jongeren, 
bedrijven en overheden, terwijl de 
interoperabiliteit zal verhogen en het 
gemakkelijker zal worden 
gemeenschappelijke normen af te spreken 
of op elkaar af te stemmen.

De aanleg en uitbreiding van trans-
Europese telecommunicatienetwerken 
(breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer 
economische groei, helpt banen te 
scheppen, stimuleert nieuwe investeringen
en baant de weg voor een dynamische 
digitale interne markt. De ontwikkeling 
van deze netwerken zal met name de 
toegang tot het internet sneller maken en 
zal door middel van informatietechnologie 
verbeteringen brengen in het dagelijkse 
leven van burgers, ook van kinderen en 
jongeren, bedrijven en overheden, terwijl 
de interoperabiliteit zal verhogen en het 
gemakkelijker zal worden 
gemeenschappelijke normen af te spreken 
of op elkaar af te stemmen.

Or. en
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Amendement 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanleg en uitbreiding van trans-
Europese telecommunicatienetwerken 
(breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer 
economische groei, helpt banen te 
scheppen en baant de weg voor een 
dynamische digitale interne markt. De 
ontwikkeling van deze netwerken zal met 
name de toegang tot het internet sneller 
maken en zal door middel van 
informatietechnologie verbeteringen 
brengen in het dagelijkse leven van 
burgers, ook van kinderen en jongeren, 
bedrijven en overheden, terwijl de 
interoperabiliteit zal verhogen en het 
gemakkelijker zal worden 
gemeenschappelijke normen af te spreken 
of op elkaar af te stemmen.

De aanleg en uitbreiding van trans-
Europese telecommunicatienetwerken 
(breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer 
economische groei, helpt banen te 
scheppen en baant de weg voor een 
dynamische digitale interne markt. De 
ontwikkeling van deze netwerken zal met 
name de toegang tot het internet sneller 
maken en zal door middel van 
informatietechnologie verbeteringen 
brengen in het dagelijkse leven van 
burgers, ook van kinderen en jongeren, 
bedrijven, universiteiten en overheden, 
terwijl de interoperabiliteit zal verhogen en 
het gemakkelijker zal worden 
gemeenschappelijke normen af te spreken 
of op elkaar af te stemmen.

Or. en

Amendement 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Innovatief beheer, inventarisering en 
diensten. Maatregelen voor technische 
bijstand, waar nodig voor introductie en 
beheer, omvatten project- en 
investeringsplanning en 
haalbaarheidsstudies, ter ondersteuning van 
investeringsmaatregelen en financiële 

(a) Innovatief beheer, inventarisering en 
diensten. Maatregelen voor technische 
bijstand, waar nodig voor introductie en 
beheer, omvatten project- en 
investeringsplanning en 
haalbaarheidsstudies, ter ondersteuning van 
investeringsmaatregelen en financiële 



PE494.476v01-00 98/147 AM\909449NL.doc

NL

instrumenten. Bij het in kaart brengen van 
pan-Europese breedbandinfrastructuur 
worden onder meer de volgende punten 
ontwikkeld: permanente gedetailleerde 
fysieke verkenning en documentatie van 
relevante sites, onderzoek van de 
doorgangsrechten, beoordeling van het 
potentieel voor het upgraden van bestaande 
faciliteiten, enz. Daarbij moeten de 
beginselen van Richtlijn 2007/2/EG 
(INSPIRE-richtlijn) en daarbij betrokken 
normaliseringsactiviteiten worden gevolgd. 
Maatregelen van technische bijstand 
kunnen ook het repliceren van succesvolle 
investerings- en introductiemodellen 
ondersteunen.

instrumenten. Bij het in kaart brengen van 
pan-Europese breedbandinfrastructuur 
worden onder meer de volgende punten 
ontwikkeld: permanente gedetailleerde 
fysieke verkenning en documentatie van 
relevante sites, onderzoek van de 
doorgangsrechten, beoordeling van het 
potentieel voor het upgraden van bestaande 
faciliteiten, enz. Daarbij kan worden 
gesteund op artikel 12, lid 4, van Richtlijn 
2002/21/EG (Regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten), en moeten de beginselen van 
Richtlijn 2007/2/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 maart 2007 
tot oprichting van een infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie in de Gemeenschap 
(INSPIRE-richtlijn) en daarbij betrokken 
normaliseringsactiviteiten worden gevolgd. 
Maatregelen van technische bijstand 
kunnen ook het repliceren van succesvolle 
investerings- en introductiemodellen 
ondersteunen.

Or. fr

Amendement 204
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Innovatief beheer, inventarisering en 
diensten. Maatregelen voor technische 
bijstand, waar nodig voor introductie en 
beheer, omvatten project- en 
investeringsplanning en 
haalbaarheidsstudies, ter ondersteuning van 
investeringsmaatregelen en financiële 
instrumenten. Bij het in kaart brengen van 
pan-Europese breedbandinfrastructuur 
worden onder meer de volgende punten 
ontwikkeld: permanente gedetailleerde 
fysieke verkenning en documentatie van 

(a) Innovatief beheer, inventarisering en 
diensten. Maatregelen voor technische 
bijstand, waar nodig voor introductie en 
beheer, omvatten project- en 
investeringsplanning en 
haalbaarheidsstudies, ter ondersteuning van 
investeringsmaatregelen en financiële 
instrumenten. Bij het in kaart brengen van 
pan-Europese breedbandinfrastructuur, 
samen met het in kaart brengen van 
bestaande en geplande infrastructuren, 
ook die voor transport en energie, worden 
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relevante sites, onderzoek van de 
doorgangsrechten, beoordeling van het 
potentieel voor het upgraden van bestaande 
faciliteiten, enz. De beginselen van 
Richtlijn 2007/2/EG (INSPIRE-richtlijn) 
moeten hierbij worden gevolgd en de 
hieraan verbonden 
standaardisatieactiviteiten. Maatregelen 
van technische bijstand kunnen ook het 
repliceren van succesvolle investerings- en 
introductiemodellen ondersteunen.

onder meer de volgende punten 
ontwikkeld: permanente gedetailleerde 
fysieke verkenning en documentatie van 
relevante sites, onderzoek van de 
doorgangsrechten, beoordeling van het 
potentieel voor het upgraden van bestaande 
faciliteiten, enz. De beginselen van 
Richtlijn 2007/2/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 maart 2007 
tot oprichting van een infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie in de Europese 
Gemeenschap (INSPIRE) moeten hierbij 
worden gevolgd en de hieraan verbonden 
standaardisatieactiviteiten. Maatregelen 
van technische bijstand kunnen ook het 
repliceren van succesvolle investerings- en 
introductiemodellen ondersteunen.

Or. en

Amendement 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze acties kunnen ook gericht zijn op 
klimaatbestendigheid om de klimaatrisico's 
te beoordelen en de rampbestendigheid van 
de infrastructuur te verzekeren, in 
overeenstemming met de desbetreffende 
vereisten van de Europese of nationale 
regelgeving.

Deze acties moeten ook gericht zijn op 
klimaatbestendigheid om de klimaatrisico's 
te beoordelen en de rampbestendigheid van 
de infrastructuur te verzekeren, in 
overeenstemming met de desbetreffende 
vereisten van de Europese of nationale 
regelgeving.

Or. en

Amendement 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 1 – alinea 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Ondersteunende acties en andere 
technische ondersteuningsmaatregelen. 
Deze acties zijn noodzakelijk ter 
voorbereiding of ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang of om de 
introductie ervan te versnellen. Op het 
gebied van digitale diensten moeten 
ondersteunende acties ook stimulerend en 
bevorderend zijn voor de introductie van 
nieuwe digitale-diensteninfrastructuren die 
noodzakelijk of nuttig kunnen blijken op 
basis van technologische ontwikkelingen, 
veranderingen in de desbetreffende 
markten of nieuwe politieke prioriteiten.

(b) Ondersteunende acties en andere 
technische ondersteuningsmaatregelen. 
Deze acties zijn noodzakelijk ter 
voorbereiding of ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang of om de 
introductie ervan te versnellen. Hieronder 
kunnen technische en financiële 
ondersteuning vallen bij de voorbereiding 
van projecten van gemeenschappelijk 
belang met als doel financiële steun te 
verkrijgen op de markt of krachtens 
Verordening (EU) nr. xxxx/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
instelling van de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen. Op het 
gebied van digitale diensten moeten 
ondersteunende acties ook stimulerend en 
bevorderend zijn voor de introductie van 
nieuwe digitale-diensteninfrastructuren die 
noodzakelijk of nuttig kunnen blijken op 
basis van technologische ontwikkelingen, 
veranderingen in de desbetreffende 
markten of nieuwe politieke prioriteiten.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de Commissie voldoende middelen beschikbaar 
stelt voor de administratieve ondersteuning en steun door middel van financiële 
instrumentering voor lidstaten om de tenuitvoerlegging van dit nieuwe mechanisme te 
ondersteunen.

Amendement 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in breedbandinfrastructuur Investeringen in breedbandinfrastructuur 
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zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. Om de doelstellingen van de 
Digitale agenda te verwezenlijken zijn 
echter investeringen nodig in gebieden 
waar er geen duidelijke business case 
bestaat of waar de business case ruimer 
dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 
gebieden worden onderscheiden:

zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. De financiële steun van de 
Unie moet gericht zijn op gebieden waar 
commerciële initiatieven anders geen 
antwoord zouden bieden op de huidige of 
verwachte vraag om ervoor te zorgen dat
de doelstellingen van de Digitale agenda 
worden gehaald. Op basis van de 
waarschijnlijkheid van investeringen 
kunnen de volgende soorten gebieden 
worden onderscheiden:

Or. en

Amendement 208
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. Om de doelstellingen van de 
Digitale agenda te verwezenlijken zijn 
echter investeringen nodig in gebieden 
waar er geen duidelijke business case 
bestaat of waar de business case ruimer 
dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 
gebieden worden onderscheiden:

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. Om de doelstellingen van de 
Digitale agenda te verwezenlijken zijn 
echter investeringen nodig in gebieden 
waar er geen duidelijke business case 
bestaat of waar de business case ruimer 
dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen en niet te vergeten dat steun 
voor ontwikkelingsprojecten in laatste 
instantie moet zijn bepaald door de 
realiteit van de betreffende regio kunnen 
de volgende soorten gebieden worden 
onderscheiden:

Or. fr
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Amendement 209
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. Om de doelstellingen van de 
Digitale agenda te verwezenlijken zijn 
echter investeringen nodig in gebieden 
waar er geen duidelijke business case 
bestaat of waar de business case ruimer 
dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 
gebieden worden onderscheiden:

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. Om de doelstellingen van de 
Digitale agenda te verwezenlijken zijn 
echter investeringen nodig in gebieden 
waar er geen duidelijke business case 
bestaat of waar de business case ruimer 
dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen of waar de 
markt gebrekkig functioneert. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 
gebieden worden onderscheiden:

Or. en

Amendement 210
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. Om de doelstellingen van de 
Digitale agenda te verwezenlijken zijn 
echter investeringen nodig in gebieden 
waar er geen duidelijke business case 
bestaat of waar de business case ruimer 
dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn sinds de liberalisering van de 
telecommunicatiemarkt hoofdzakelijk 
verricht door privé-investeerders en dit zal 
naar verwachting zo blijven. Om de 
doelstellingen van de Digitale agenda te 
verwezenlijken zijn echter investeringen 
nodig in gebieden waar er geen duidelijke 
business case bestaat of waar de business 
case ruimer dient te worden opgevat 
binnen het tijdskader van de streefdoelen. 
Op basis van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 
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gebieden worden onderscheiden: gebieden worden onderscheiden:

Or. fr

Amendement 211
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. Om de doelstellingen van de 
Digitale agenda te verwezenlijken zijn
echter investeringen nodig in gebieden 
waar er geen duidelijke business case 
bestaat of waar de business case ruimer 
dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 
gebieden worden onderscheiden:

Investeringen in breedbandinfrastructuur 
zijn hoofdzakelijk verricht door privé-
investeerders en dit zal naar verwachting 
zo blijven. Om de doelstellingen van de 
Digitale agenda te verwezenlijken kunnen
echter investeringen nodig zijn in gebieden 
waar er geen duidelijke business case 
bestaat of waar de business case ruimer 
dient te worden opgevat binnen het 
tijdskader van de streefdoelen. Op basis 
van de waarschijnlijkheid van 
investeringen kunnen de volgende soorten 
gebieden worden onderscheiden:

Or. en

Amendement 212
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid worden over het 
algemeen bediend met verbindingen met 
lage snelheden of worden zelfs helemaal 
niet bediend. De business case voor 
investeringen is waarschijnlijk niet 
levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk 
is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid worden over het 
algemeen bediend met verbindingen met 
lage snelheden of worden zelfs helemaal 
niet bediend. Het gaat ook om afgelegen 
en dunbevolkte gebieden waar de kosten 
van de investeringen zeer hoog zijn of 
waar de inkomens laag zijn. De business 
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zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op 
hogere financiële steun, door middel van 
subsidies, mogelijk gecombineerd met 
financiële instrumenten. Het gaat ook om 
afgelegen en dunbevolkte gebieden waar 
de kosten van de investeringen zeer hoog 
zijn of waar de inkomens laag zijn. De 
steun van de Connecting Europe Facility 
in deze gebieden kan wellicht een 
aanvulling zijn op beschikbare 
financiering uit het Cohesiefonds of 
afkomstig van plattelandsontwikkeling en 
andere rechtstreekse overheidssteun.

case voor investeringen is waarschijnlijk 
niet levensvatbaar en het is niet 
waarschijnlijk is dat de Europese 
streefdoelen tegen 2020 zullen worden 
bereikt. Investeringen in deze gebieden 
moeten kunnen rekenen op hogere 
financiële steun, door middel van subsidies 
uit cohesiefondsen of in het kader van 
plattelandsontwikkeling, gecombineerd 
met financiële instrumenten krachtens de 
Connecting Europe Facility.

Or. en

Amendement 213
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid worden over het 
algemeen bediend met verbindingen met 
lage snelheden of worden zelfs helemaal 
niet bediend. De business case voor 
investeringen is waarschijnlijk niet 
levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk 
is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 
zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op 
hogere financiële steun, door middel van 
subsidies, mogelijk gecombineerd met 
financiële instrumenten. Het gaat ook om 
afgelegen en dunbevolkte gebieden waar 
de kosten van de investeringen zeer hoog 
zijn of waar de inkomens laag zijn. De 
steun van de Connecting Europe Facility in 
deze gebieden kan wellicht een aanvulling 
zijn op beschikbare financiering uit het 
Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid en regio's die kampen 
met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, zoals de 
meest noordelijke regio's met een zeer 
geringe bevolkingsdichtheid, alsmede 
insulaire, grensoverschrijdende en 
berggebieden, worden over het algemeen 
bediend met verbindingen met lage 
snelheden of worden zelfs helemaal niet 
bediend. De business case voor 
investeringen is waarschijnlijk niet 
levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk 
is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 
zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op 
hogere financiële steun, door middel van 
subsidies, mogelijk gecombineerd met
financiële instrumenten. Het gaat ook om 
afgelegen en dunbevolkte gebieden waar 
de kosten van de investeringen zeer hoog 
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rechtstreekse overheidssteun. zijn of waar de inkomens laag zijn. De 
steun van de Connecting Europe Facility in 
deze gebieden kan wellicht een aanvulling 
zijn op beschikbare financiering uit het 
Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 
rechtstreekse overheidssteun.

Or. fr

Amendement 214
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid worden over het 
algemeen bediend met verbindingen met 
lage snelheden of worden zelfs helemaal 
niet bediend. De business case voor 
investeringen is waarschijnlijk niet 
levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk 
dat de Europese streefdoelen tegen 2020 
zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op 
hogere financiële steun, door middel van 
subsidies, mogelijk gecombineerd met 
financiële instrumenten. Het gaat ook om 
afgelegen en dunbevolkte gebieden waar 
de kosten van de investeringen zeer hoog 
zijn of waar de inkomens laag zijn. De 
steun van de Connecting Europe Facility in 
deze gebieden kan wellicht een aanvulling 
zijn op beschikbare financiering uit het 
Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 
rechtstreekse overheidssteun.

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid worden over het 
algemeen bediend met verbindingen met 
lage of matige snelheden of worden zelfs 
helemaal niet bediend. De business case 
voor investeringen is waarschijnlijk niet 
levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk 
dat de Europese streefdoelen tegen 2020 
zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op 
hogere financiële steun, door middel van 
subsidies, mogelijk gecombineerd met 
financiële instrumenten. Het gaat ook om 
rurale, afgelegen en dunbevolkte gebieden 
waar de kosten van de investeringen zeer 
hoog zijn of waar de inkomens laag zijn. 
De steun van de Connecting Europe 
Facility in deze gebieden kan wellicht een 
aanvulling zijn op beschikbare financiering 
uit het Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 
rechtstreekse overheidssteun.

Or. ro
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Amendement 215
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid worden over het 
algemeen bediend met verbindingen met 
lage snelheden of worden zelfs helemaal 
niet bediend. De business case voor 
investeringen is waarschijnlijk niet 
levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk 
is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 
zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op
hogere financiële steun, door middel van 
subsidies, mogelijk gecombineerd met 
financiële instrumenten. Het gaat ook om 
afgelegen en dunbevolkte gebieden waar 
de kosten van de investeringen zeer hoog 
zijn of waar de inkomens laag zijn. De 
steun van de Connecting Europe Facility in 
deze gebieden kan wellicht een aanvulling 
zijn op beschikbare financiering uit het 
Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 
rechtstreekse overheidssteun.

Rurale gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid, met name eilanden 
en bergachtige gebieden, worden over het 
algemeen bediend met verbindingen met 
lage snelheden of worden zelfs helemaal 
niet bediend. De business case voor 
investeringen is waarschijnlijk niet 
levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk 
is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 
zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op 
hogere financiële steun, door middel van 
subsidies, mogelijk gecombineerd met 
financiële instrumenten. Het gaat ook om 
afgelegen en dunbevolkte gebieden waar 
de kosten van de investeringen zeer hoog 
zijn of waar de inkomens laag zijn. De 
steun van de Connecting Europe Facility in 
deze gebieden kan wellicht een aanvulling 
zijn op beschikbare financiering uit het 
Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 
rechtstreekse overheidssteun.

Or. en

Amendement 216
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
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met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie 
beperkte marktstimulansen om te 
investeren in supersnelle netwerken zoals 
glasvezel in de huiskamer. Voor 
investeringen in stedelijke en 
dichtbevolkte gebieden die ondanks de 
eruit voortvloeiende maatschappelijke 
voordelen niet voldoende investeringen 
aantrekken, kan dan ook financiële 
ondersteuning worden overwogen op 
voorwaarde dat dit in overeenstemming is 
met de artikelen 101, 102 en 106 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en, indien van toepassing, 
met de communautaire richtsnoeren voor 
de toepassing van de staatssteunregels in 
het kader van de snelle uitrol van 
breedbandnetwerken.

met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten.

Or. fr

Amendement 217
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie 
beperkte marktstimulansen om te 
investeren in supersnelle netwerken zoals 
glasvezel in de huiskamer. Voor 
investeringen in stedelijke en 

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten.
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dichtbevolkte gebieden die ondanks de 
eruit voortvloeiende maatschappelijke 
voordelen niet voldoende investeringen 
aantrekken, kan dan ook financiële 
ondersteuning worden overwogen op 
voorwaarde dat dit in overeenstemming is 
met de artikelen 101, 102 en 106 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en, indien van toepassing, 
met de communautaire richtsnoeren voor 
de toepassing van de staatssteunregels in 
het kader van de snelle uitrol van 
breedbandnetwerken.

Or. en

Amendement 218
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie beperkte 
marktstimulansen om te investeren in 
supersnelle netwerken zoals glasvezel in de 
huiskamer. Voor investeringen in stedelijke 
en dichtbevolkte gebieden die ondanks de 
eruit voortvloeiende maatschappelijke 
voordelen niet voldoende investeringen 
aantrekken, kan dan ook financiële 
ondersteuning worden overwogen op 
voorwaarde dat dit in overeenstemming is 
met de artikelen 101, 102 en 106 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en, indien van toepassing, 
met de communautaire richtsnoeren voor 

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie beperkte 
marktstimulansen om te investeren in 
supersnelle netwerken zoals glasvezel in de 
huiskamer. In een aantal gevallen zijn met 
overheidsgeld gefinancierde stedelijke 
vezeloptische netwerken aangelegd 
waarvan veel te weinig gebruik wordt 
gemaakt en die ontoegankelijk zijn voor 
particuliere ondernemingen. Voor 
investeringen in stedelijke en dichtbevolkte 
gebieden die ondanks de eruit 
voortvloeiende maatschappelijke voordelen 
niet voldoende investeringen aantrekken, 
kan dan ook financiële ondersteuning 
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de toepassing van de staatssteunregels in 
het kader van de snelle uitrol van 
breedbandnetwerken.

worden overwogen op voorwaarde dat dit 
in overeenstemming is met de artikelen 
101, 102 en 106 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en, indien van toepassing, met de 
communautaire richtsnoeren voor de 
toepassing van de staatssteunregels in het 
kader van de snelle uitrol van 
breedbandnetwerken.

Or. en

Amendement 219
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie beperkte 
marktstimulansen om te investeren in 
supersnelle netwerken zoals glasvezel in de 
huiskamer. Voor investeringen in stedelijke 
en dichtbevolkte gebieden die ondanks de 
eruit voortvloeiende maatschappelijke 
voordelen niet voldoende investeringen 
aantrekken, kan dan ook financiële 
ondersteuning worden overwogen op 
voorwaarde dat dit in overeenstemming is 
met de artikelen 101, 102 en 106 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en, indien van toepassing, 
met de communautaire richtsnoeren voor 
de toepassing van de staatssteunregels in 
het kader van de snelle uitrol van 
breedbandnetwerken.

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie beperkte 
marktstimulansen om te investeren in 
supersnelle netwerken zoals glasvezel in de 
huiskamer. Voor investeringen in stedelijke 
en dichtbevolkte gebieden die ondanks de 
eruit voortvloeiende maatschappelijke 
voordelen niet voldoende investeringen 
aantrekken, kan dan ook financiële 
ondersteuning worden overwogen op 
voorwaarde dat dit in overeenstemming is 
met de artikelen 101, 102 en 106 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, het niet tot 
marktverstoringen leidt of tot het 
verdringen van particuliere investeringen
en, indien van toepassing, met de 
communautaire richtsnoeren voor de 
toepassing van de staatssteunregels in het 
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kader van de snelle uitrol van 
breedbandnetwerken.

Or. en

Amendement 220
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie beperkte 
marktstimulansen om te investeren in 
supersnelle netwerken zoals glasvezel in de 
huiskamer. Voor investeringen in stedelijke 
en dichtbevolkte gebieden die ondanks de 
eruit voortvloeiende maatschappelijke 
voordelen niet voldoende investeringen 
aantrekken, kan dan ook financiële 
ondersteuning worden overwogen op 
voorwaarde dat dit in overeenstemming is 
met de artikelen 101, 102 en 106 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en, indien van toepassing, 
met de communautaire richtsnoeren voor 
de toepassing van de staatssteunregels in 
het kader van de snelle uitrol van 
breedbandnetwerken.

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie beperkte 
marktstimulansen om te investeren in 
supersnelle netwerken zoals glasvezel in de 
huiskamer. Voor investeringen in stedelijke 
en dichtbevolkte gebieden die ondanks de 
eruit voortvloeiende maatschappelijke 
voordelen niet voldoende investeringen 
aantrekken, kan dan ook het gebruik van
financiële instrumenten worden 
overwogen op voorwaarde dat dit in 
overeenstemming is met de artikelen 101, 
102 en 106 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en, indien 
van toepassing, met de communautaire 
richtsnoeren voor de toepassing van de 
staatssteunregels in het kader van de snelle 
uitrol van breedbandnetwerken.

Or. en

Amendement 221
Catherine Trautmann
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie beperkte 
marktstimulansen om te investeren in 
supersnelle netwerken zoals glasvezel in de 
huiskamer. Voor investeringen in stedelijke 
en dichtbevolkte gebieden die ondanks de 
eruit voortvloeiende maatschappelijke 
voordelen niet voldoende investeringen 
aantrekken, kan dan ook financiële 
ondersteuning worden overwogen op 
voorwaarde dat dit in overeenstemming is 
met de artikelen 101, 102 en 106 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en, indien van toepassing, 
met de communautaire richtsnoeren voor 
de toepassing van de staatssteunregels in 
het kader van de snelle uitrol van 
breedbandnetwerken.

Stedelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid – met uitzondering 
van een aantal lage-inkomensgebieden –
worden over het algemeen goed bediend 
met matige of hoge snelheden en de 
verbindingen worden vaak aangeboden in 
concurrerende pakketten van kabel- en 
telecomexploitanten. Toch zijn er wegens 
deze relatief bevredigende situatie beperkte 
marktstimulansen om te investeren in 
supersnelle netwerken zoals glasvezel in de 
huiskamer. Voor investeringen in stedelijke 
en dichtbevolkte gebieden die ondanks de 
eruit voortvloeiende maatschappelijke 
voordelen niet voldoende investeringen 
aantrekken, kan dan ook financiële 
ondersteuning worden overwogen op 
voorwaarde dat dit in overeenstemming is
met de artikelen 101, 102 en 106 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en, indien van toepassing, 
met de communautaire richtsnoeren voor 
de toepassing van de staatssteunregels in 
het kader van de snelle uitrol van open 
breedbandnetwerken.

Or. fr

Amendement 222
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In minder ontwikkelde regio's moet de 
introductie van breedbandnetwerken in de 
eerste plaats worden ondersteund via de 
instrumenten van de Structuurfondsen en 
het Cohesiefonds. Subsidies en/of

In minder ontwikkelde regio's moet de 
introductie van breedbandnetwerken in de 
eerste plaats worden ondersteund via de 
instrumenten van de Structuurfondsen en 
het Cohesiefonds. Deze moeten worden 
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financiële instrumenten van de Connecting 
Europe Facility kunnen deze steun waar 
nodig aanvullen om de doelstellingen van
deze verordening te verwezenlijken. Om 
tussen de CEF-acties in deze regio's en de 
steun van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds sterkere synergieën tot 
stand te brengen, kan gebruik worden 
gemaakt van een passend 
coördinatiemechanisme.

aangevuld met financiële instrumenten van 
de Connecting Europe Facility door 
gebruik te maken van een passend 
coördinatiemechanisme.

Or. en

Amendement 223
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In minder ontwikkelde regio's moet de 
introductie van breedbandnetwerken in de 
eerste plaats worden ondersteund via de 
instrumenten van de Structuurfondsen en 
het Cohesiefonds. Subsidies en/of 
financiële instrumenten van de Connecting 
Europe Facility kunnen deze steun waar 
nodig aanvullen om de doelstellingen van 
deze verordening te verwezenlijken. Om 
tussen de CEF-acties in deze regio's en de 
steun van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds sterkere synergieën tot stand 
te brengen, kan gebruik worden gemaakt 
van een passend coördinatiemechanisme.

In minder ontwikkelde regio's moet de 
introductie van breedbandnetwerken in de 
eerste plaats worden ondersteund via 
passende eigen middelen en, indien deze 
ontbreken, via de instrumenten van de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds. 
Subsidies en/of financiële instrumenten 
van de Connecting Europe Facility kunnen 
deze steun waar nodig aanvullen om de 
doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken. Om tussen de CEF-acties 
in deze regio's en de steun van de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
sterkere synergieën tot stand te brengen, 
kan gebruik worden gemaakt van een 
passend coördinatiemechanisme.

Or. fr

Amendement 224
Teresa Riera Madurell
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In minder ontwikkelde regio's moet de 
introductie van breedbandnetwerken in de 
eerste plaats worden ondersteund via de 
instrumenten van de Structuurfondsen en 
het Cohesiefonds. Subsidies en/of 
financiële instrumenten van de Connecting 
Europe Facility kunnen deze steun waar 
nodig aanvullen om de doelstellingen van 
deze verordening te verwezenlijken. Om 
tussen de CEF-acties in deze regio's en de 
steun van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds sterkere synergieën tot stand 
te brengen, kan gebruik worden gemaakt 
van een passend coördinatiemechanisme.

In minder ontwikkelde regio's moet de 
introductie van breedbandnetwerken in de 
eerste plaats worden ondersteund via de 
instrumenten van de Structuurfondsen en 
het Cohesiefonds. Subsidies en/of 
financiële instrumenten van de Connecting 
Europe Facility kunnen deze steun waar 
nodig aanvullen om de doelstellingen van 
deze verordening te verwezenlijken. Om 
tussen de CEF-acties in deze regio's en de 
steun van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds sterkere synergieën tot stand 
te brengen, kan gebruik worden gemaakt 
van een passend coördinatiemechanisme 
en moeten overlapping en 
onoplettendheid worden voorkomen.

Or. en

Amendement 225
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onderstaande kaart toont op indicatieve 
wijze de indeling van regio's in de 
vermelde categorieën.

De onderstaande kaart toont op indicatieve 
wijze de indeling van regio's in de 
vermelde categorieën. Er dient evenwel te 
worden opgemerkt dat elke regio op zich 
kan zijn samengesteld uit gebieden met 
sterk uiteenlopende bevolkingsdichtheden.

Or. fr

Amendement 226
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties die bijdragen tot het project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken moeten
evenwichtig zijn samengesteld uit acties 
die zowel het 30 Mbps-streefdoel als het 
100 Mbps-streefdoel van de Digitale 
agenda nastreven, en betrekking hebben 
op verstedelijkte en rurale gebieden in het 
bijzonder en gebieden in heel de Europese 
Unie.

Acties die bijdragen tot het project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken moeten 
betrekking hebben op verstedelijkte en 
rurale gebieden in het bijzonder en 
gebieden in heel de Europese Unie.

Or. en

Amendement 227
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties die bijdragen tot het project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken moeten 
evenwichtig zijn samengesteld uit acties 
die zowel het 30 Mbps-streefdoel als het
100 Mbps-streefdoel van de Digitale 
agenda nastreven, en betrekking hebben op 
verstedelijkte en rurale gebieden in het 
bijzonder en gebieden in heel de Europese 
Unie.

Acties die bijdragen tot het project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken moeten 
evenwichtig zijn samengesteld uit acties 
die zowel het 100 Mbps-streefdoel als het
1 Gbps-streefdoel nastreven, en betrekking 
hebben op verstedelijkte en rurale gebieden
en steden in het bijzonder en gebieden in 
heel de Europese Unie.

Or. en

Amendement 228
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties die bijdragen tot een project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken, moeten 
ongeacht de gebruikte technologie:

Acties die bijdragen tot een project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken, moeten:

Or. en

Amendement 229
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken; 
of

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die voor alle EU-
huishoudens snelheden van 100 Mbps of 
meer kunnen bereiken en, indien dat niet
haalbaar is, de hoogst mogelijke snelheid.

Or. en

Amendement 230
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken; of

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken, of 
zelfs ambitieuzere nationale of regionale 
doelen; of

Or. en
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Amendement 231
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken; 
of

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel 
voor 2020 met betrekking tot de universele 
dekking met 100 Mbps-verbindingen
kunnen bereiken; of

Or. en

Amendement 232
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken; of

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
verbindingen van 30 Mbps-verbindingen
en meer kunnen bereiken; of

Or. en

Amendement 233
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken; of

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die ten minste het 
streefdoel van de Digitale agenda voor 
2020 met betrekking tot de universele 
dekking met 30 Mbps-verbindingen 
kunnen bereiken; of

Or. en

Amendement 234
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken; of

(a) investeringen ondersteunen in open 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken; of

Or. fr

Amendement 235
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken; of

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met 
30 Mbps-verbindingen kunnen bereiken; 
en

Or. fr
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Amendement 236
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel 
van de Digitale agenda voor 2020 kunnen 
bereiken met betrekking tot het vereiste 
dat ten minste 50% van de huishoudens 
over snelheden van 100 Mbps of meer 
kunnen beschikken;

Schrappen

Or. en

Amendement 237
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 kunnen 
bereiken met betrekking tot het vereiste dat 
ten minste 50% van de huishoudens over 
snelheden van 100 Mbps of meer kunnen 
beschikken;

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 kunnen 
bereiken, of zelfs ambitieuzere nationale 
of regionale doelen, met betrekking tot het 
vereiste dat ten minste 50% van de 
huishoudens over snelheden van 100 Mbps 
of meer kunnen beschikken;

Or. en

Amendement 238
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 kunnen 
bereiken met betrekking tot het vereiste
dat ten minste 50% van de huishoudens 
over snelheden van 100 Mbps of meer 
kunnen beschikken;

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel 
voor 2020 kunnen bereiken dat ten minste 
50% van de huishoudens over snelheden 
van meer dan 1 Gbps kunnen beschikken;

Or. en

Amendement 239
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 kunnen 
bereiken met betrekking tot het vereiste dat 
ten minste 50% van de huishoudens over 
snelheden van 100 Mbps of meer kunnen 
beschikken;

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 kunnen 
bereiken met betrekking tot het vereiste dat 
ten minste 75% van de huishoudens over 
snelheden van 100 Mbps of meer kunnen 
beschikken;

Or. fr

Motivering

Door het bekrachtigen van de ambitieuze doelstellingen van gelijke kansen, wordt het 
vertrouwen van de burgers in hun Europese regio versterkt.

Amendement 240
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 kunnen 
bereiken met betrekking tot het vereiste dat 
ten minste 50% van de huishoudens over 
snelheden van 100 Mbps of meer kunnen 
beschikken;

(b) investeringen ondersteunen in open 
hogesnelheidsnetwerken die het streefdoel 
van de Digitale agenda voor 2020 kunnen 
bereiken met betrekking tot het vereiste dat 
ten minste 50% van de huishoudens over 
snelheden van 100 Mbps of meer kunnen 
beschikken;

Or. fr

Amendement 241
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 
de Digitale agenda voor 2020 kunnen 
bereiken met betrekking tot het vereiste dat 
ten minste 50% van de huishoudens over 
snelheden van meer dan 100 Mbps kunnen 
beschikken;

(b) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die ten minste het 
streefdoel van de Digitale agenda voor 
2020 kunnen bereiken met betrekking tot 
het vereiste dat ten minste 50% van de 
huishoudens over snelheden van 100 Mbps 
kunnen beschikken;

Or. en

Amendement 242
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voldoen aan het toepasselijke recht, in 
het bijzonder het mededingingsrecht

(c) voldoen aan het toepasselijke recht, in 
het bijzonder het mededingingsrecht. 
Alleen netwerken die openstaan voor 
concurrentie (door een machtiging tot 
toegang voor een derde partij) moeten in 
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aanmerking komen voor overheidssteun 
zoals bedoeld in deze verordening,

Or. en

Amendement 243
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voldoen aan het toepasselijke recht, in 
het bijzonder het mededingingsrecht

(c) voldoen aan het toepasselijke recht, in 
het bijzonder het mededingingsrecht en 
met de verplichting toegang te garanderen 
zoals omschreven in artikel 3 bis,

Or. en

Amendement 244
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 9 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het open karakter van het internet 
ondersteunen door ervoor te zorgen dat 
het blokkeren van rechtmatige diensten 
door telecommunicatienetwerken die 
krachtens deze verordening financieel zijn 
gesteund, wordt verboden en door redelijk 
beheer van dataverkeer toe te laten 
wanneer het netwerk tijdens spitsuren 
stagneert, met inachtneming van de 
minimumeisen betreffende de 
servicekwaliteit zoals vastgelegd in artikel 
22, lid 3, van Richtlijn 2002/22/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake de universele dienst en 
gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronischecommunicatienetwerken en 
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-diensten (de universeledienstrichtlijn);

Or. en

Amendement 245
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 10 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

en moeten in het bijzonder bestaan uit een 
of meer van de volgende acties:

en moeten in het bijzonder bestaan uit de 
hieronder genoemde acties, opgesteld in 
volgorde van belangrijkheid:

Or. en

Amendement 246
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 10 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aanleg van passieve fysieke 
infrastructuur of de aanleg van een 
combinatie van elementen van passieve en 
actieve fysieke infrastructuur en 
aanvullende infrastructuur, aangevuld 
met diensten die noodzakelijk zijn om deze 
infrastructuur te exploiteren;

(a) de aanleg van passieve fysieke 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 247
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 10 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de uitrol van een combinatie van 
elementen van passieve en actieve fysieke 
infrastructuur en aanvullende 
infrastructuur, aangevuld met diensten 
die noodzakelijk zijn om deze 
infrastructuur te exploiteren;

Or. en

Amendement 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 10 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ondersteuning in de voorbereiding 
van projecten van gemeenschappelijk 
belang met als doel financiële steun te 
verkrijgen krachtens Verordening (EU) 
nr. xxxx/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad tot instelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, of in de financiële markten;

Or. en

Amendement 249
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waar nodig door 
middel van onderzeese kabels, wordt 

De introductie van breedbandnetwerken 
om rurale, afgelegen, insulaire, niet aan 
zee grenzende en perifere regio's met de 
centrale regio's van de Unie te verbinden, 
waar nodig door middel van onderzeese 
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ondersteund wanneer dit noodzakelijk is 
om geïsoleerde gemeenschappen toegang 
te verlenen tot breedbandsnelheden van 
30 Mbps en meer. Deze steun vormt een 
aanvulling op andere financiering die 
daartoe op Europees of nationaal vlak ter 
beschikking staat.

kabels, wordt ondersteund wanneer dit 
noodzakelijk is om geïsoleerde 
gemeenschappen toegang te verlenen tot 
breedbandsnelheden van 30 Mbps en meer. 
Deze steun vormt een aanvulling op andere 
financiering die daartoe op Europees of 
nationaal vlak ter beschikking staat.

Or. ro

Amendement 250
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waar nodig door 
middel van onderzeese kabels, wordt 
ondersteund wanneer dit noodzakelijk is 
om geïsoleerde gemeenschappen toegang 
te verlenen tot breedbandsnelheden van 
30 Mbps en meer. Deze steun vormt een 
aanvulling op andere financiering die 
daartoe op Europees of nationaal vlak ter 
beschikking staat.

De introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waar nodig door 
middel van onderzeese kabels, wordt 
ondersteund wanneer dit noodzakelijk is 
om geïsoleerde gemeenschappen toegang 
te verlenen tot breedbandsnelheden van 
100 Mbps en meer. Deze steun vormt een 
aanvulling op andere financiering die 
daartoe op Europees of nationaal vlak ter 
beschikking staat.

Or. en

Amendement 251
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Begunstigden van EU-steun voor een
project van gemeenschappelijk belang op 
het gebied van breedband zijn, zonder zich 
daartoe te beperken:

Begunstigden van EU-steun voor het
project van gemeenschappelijk belang op 
het gebied van breedband kan elke 
openbare entiteit in de Unie zijn of elke 
particuliere entiteit die is gevestigd in de 
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Unie en er belasting betaalt. Deze 
begunstigden kunnen onder andere zijn:

Or. en

Amendement 252
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) telecomexploitanten (gevestigde 
exploitanten, die rechtstreeks of via een 
filiaal investeren, of nieuwe toetreders) 
die investeringen verrichten in snelle en 
supersnelle breedbandnetwerken;

(a) telecomexploitanten;

Or. en

Amendement 253
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) telecomexploitanten (gevestigde 
exploitanten, die rechtstreeks of via een 
filiaal investeren, of nieuwe toetreders) die 
investeringen verrichten in snelle en 
supersnelle breedbandnetwerken;

(a) telecomexploitanten (gevestigde 
exploitanten, die rechtstreeks of via een 
filiaal investeren, of nieuwe toetreders) die 
investeringen verrichten in snelle en 
supersnelle breedbandnetwerken en die 
zorgen voor 
toegankelijkheidsvoorwaarden voor 
andere exploitanten overeenkomstig 
Richtlijn 2002/21/EG;

Or. fr
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Amendement 254
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) telecomexploitanten (gevestigde 
exploitanten, die rechtstreeks of via een 
filiaal investeren, of nieuwe toetreders) die 
investeringen verrichten in snelle en 
supersnelle breedbandnetwerken.

(a) telecomexploitanten en exploitanten 
van glasvezelnetwerken (gevestigde 
exploitanten, die rechtstreeks of via een 
filiaal investeren, of nieuwe toetreders) die 
investeringen verrichten in snelle en 
supersnelle breedbandnetwerken.

Or. en

Amendement 255
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nutsbedrijven (bv. water, riolering, 
energie, vervoer) waarvan kan worden 
verwacht dat zij alleen of in partnerschap 
met exploitanten investeren in passieve 
breedbandnetwerken.

(b) nutsbedrijven (bv. water, riolering, 
energie, vervoer)

Or. en

Amendement 256
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nutsbedrijven (bv. water, riolering, 
energie, vervoer) waarvan kan worden 
verwacht dat zij alleen of in partnerschap 

(b) nutsbedrijven (bv. stedelijke en 
gemeentelijke netwerken, water, riolering, 
energie, vervoer) waarvan kan worden 
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met exploitanten investeren in passieve 
breedbandnetwerken.

verwacht dat zij alleen of in partnerschap 
met exploitanten investeren in passieve 
breedbandnetwerken.

Or. en

Amendement 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) beleidvoerders in regionale besturen, 
waaronder gemeenten, die concessies 
kunnen verlenen voor 
breedbandinfrastructuren. Fabrikanten van
apparatuur kunnen in een dergelijke 
regeling geïnteresseerd zijn, door de 
oprichting van een speciaal daartoe 
bestemde onderneming;

(c) beleidvoerders in regionale en 
plaatselijke besturen, waaronder 
gemeenten, die concessies kunnen verlenen 
voor breedbandinfrastructuren. Fabrikanten 
van apparatuur kunnen in een dergelijke 
regeling geïnteresseerd zijn, door de 
oprichting van een speciaal daartoe 
bestemde onderneming;

Or. en

Amendement 258
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) beleidvoerders in plaatselijke besturen, 
waaronder gemeenten, die concessies 
kunnen verlenen voor 
breedbandinfrastructuren. Fabrikanten van 
apparatuur kunnen in een dergelijke 
regeling geïnteresseerd zijn, door de 
oprichting van een speciaal daartoe 
bestemde onderneming;

(c) beleidvoerders in plaatselijke en 
regionale besturen, waaronder gemeenten, 
die concessies kunnen verlenen voor 
breedbandinfrastructuren. Fabrikanten van 
apparatuur kunnen in een dergelijke 
regeling geïnteresseerd zijn, door de 
oprichting van een speciaal daartoe 
bestemde onderneming; 

Or. ro
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Amendement 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) partnerschappen tussen verschillende 
exploitanten in markten van vaste en 
draadloze verbindingen, om een nieuwe 
generatie infrastructuur te bouwen.

(d) partnerschappen tussen verschillende 
exploitanten in markten van vaste en 
draadloze verbindingen, om een nieuwe 
generatie infrastructuur te bouwen, en 
tussen exploitanten en bedrijven die zijn 
gevestigd in plattelandsgebieden, 
insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's.

Or. en

Amendement 260
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) partnerschappen tussen verschillende 
exploitanten in markten van vaste en 
draadloze verbindingen, om een nieuwe 
generatie infrastructuur te bouwen.

(d) partnerschappen tussen verschillende 
exploitanten (particuliere en openbare) in 
markten van vaste en draadloze 
verbindingen, om een nieuwe generatie 
infrastructuur te bouwen.

Or. en

Amendement 261
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 13 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) partnerschappen tussen verschillende 
exploitanten in markten van vaste en 
draadloze verbindingen, om een nieuwe 
generatie infrastructuur te bouwen.

(d) partnerschappen tussen verschillende 
exploitanten in markten van vaste en 
draadloze verbindingen, om een nieuwe 
generatie infrastructuur te bouwen en 
bestaande infrastructuur te exploiteren.

Or. en

Amendement 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de samenstelling van het portfolio moet 
rekening worden gehouden met de
investeringsbehoeften van de lidstaten, 
wat betreft het aantal met steun van de
Connecting Europe Facility aan te sluiten 
huishoudens.

Bij de samenstelling van het portfolio moet 
rekening worden gehouden met de
verwachte vraag naar toegang tot 
breedband en de voordelen voor de lokale 
economie bevorderd door de Connecting 
Europe Facility.

Or. en

Amendement 263
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast worden ook 
hogesnelheidsverbindingen naar openbare 
internettoegangspunten ondersteund, met 
name in openbare infrastructuur zoals 
scholen, ziekenhuizen, plaatselijke 
besturen en bibliotheken.

Daarnaast worden ook 
hogesnelheidsverbindingen naar openbare 
internettoegangspunten, met name in 
openbare infrastructuur zoals scholen en 
universiteiten, musea en cultureel 
erfgoed, ziekenhuizen, openbaar vervoer 
en hubs, plaatselijke besturen en 
bibliotheken, en de wijdverbreide 
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beschikbaarheid van gratis draadloze 
netwerken ondersteund.

Or. en

Amendement 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast worden ook
hogesnelheidsverbindingen naar openbare 
internettoegangspunten ondersteund, met 
name in openbare infrastructuur zoals 
scholen, ziekenhuizen, plaatselijke 
besturen en bibliotheken.

Er wordt met name aandacht besteed aan 
hogesnelheidsverbindingen naar openbare 
internettoegangspunten, met name in 
openbare infrastructuur zoals scholen, 
ziekenhuizen, plaatselijke besturen en 
bibliotheken.

Or. en

Amendement 265
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De tenuitvoerlegging van digitale-
diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de 
verwezenlijking van de digitale interne 
markt door bestaande knelpunten bij de 
introductie van diensten weg te nemen. Dit 
wordt bereikt door de totstandbrenging 
en/of uitbreiding van interoperabele 
platforms voor digitale-
diensteninfrastructuren, samen met 
belangrijke basisinfrastructuren voor 
digitale-dienstverlening. Dit berust op een 
tweelagige benadering:

De tenuitvoerlegging van digitale-
diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de 
verwezenlijking van de digitale interne 
markt door bestaande knelpunten bij de 
introductie van diensten weg te nemen. Dit 
wordt bereikt door de totstandbrenging 
en/of uitbreiding van interoperabele en 
internationaal compatibele platforms voor 
digitale-diensteninfrastructuren, samen met 
belangrijke basisinfrastructuren voor 
digitale-dienstverlening. Dit berust op een 
tweelagige benadering:

Or. en
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Amendement 266
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een openbare trans-Europese backbone-
diensteninfrastructuur zal zeer snelle 
verbindingen en connectiviteit bieden 
tussen overheidsinstellingen in de EU op
gebieden zoals overheidsdiensten, cultuur, 
onderwijs en gezondheidszorg. Deze 
backbone-infrastructuur zal openbare 
diensten van Europese waarde 
ondersteunen door gecontroleerde kwaliteit 
van dienstverlening en veilige toegang. 
Daarmee zal een digitaal continuüm van 
openbare dienstverlening worden 
gegarandeerd ten behoeve van burgers, 
bedrijfsleven en overheid. Op die wijze kan 
de vraag naar connectiviteit worden 
gebundeld, ontstaat er een kritische massa 
en worden de kosten teruggedrongen.

Een openbare trans-Europese backbone-
diensteninfrastructuur zal zeer snelle 
verbindingen en connectiviteit bieden 
tussen overheidsinstellingen in de EU op 
gebieden zoals overheidsdiensten, cultuur, 
onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg. 
Deze backbone-infrastructuur zal openbare 
diensten van Europese waarde 
ondersteunen door gecontroleerde kwaliteit 
van dienstverlening en veilige toegang. 
Daarmee zal een digitaal continuüm van 
openbare dienstverlening worden 
gegarandeerd ten behoeve van burgers, 
bedrijfsleven en overheid. Op die wijze kan 
de vraag naar connectiviteit worden 
gebundeld, ontstaat er een kritische massa 
en worden de kosten teruggedrongen.

Or. en

Amendement 267
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De infrastructuur zal gebaseerd zijn op de 
bestaande internet-backbone en waar nodig 
zullen nieuwe netwerken worden 
ontwikkeld. Verbindingen worden 
rechtstreeks aangelegd of via regionaal of 
nationaal beheerde infrastructuren. Dit zal 
in het bijzonder connectiviteit verschaffen 
aan andere trans-Europese diensten, onder 

De infrastructuur zal gebaseerd zijn op de 
bestaande internet-backbone en waar nodig 
zullen nieuwe netwerken worden 
ontwikkeld. Verbindingen worden 
rechtstreeks aangelegd of via plaatselijk, 
regionaal of nationaal beheerde 
infrastructuren. Dit zal in het bijzonder 
connectiviteit verschaffen aan andere trans-
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meer die welke in deze bijlage zijn 
genoemd. Deze infrastructuur zal volledig 
in het internet worden geïntegreerd als 
basiscapaciteit voor trans-Europese 
overheidsdiensten en zal de vaststelling 
van nieuwe normen ondersteunen (bv. 
internetprotocols zoals IPv6). Specifiek 
bestemde onderliggende infrastructuur 
voor verbindingen tussen 
overheidsinstanties kan indien nodig om 
veiligheidsredenen worden overwogen.

Europese diensten, onder meer die welke in 
deze bijlage zijn genoemd. Deze 
infrastructuur zal volledig in het internet 
worden geïntegreerd als basiscapaciteit 
voor trans-Europese overheidsdiensten en 
zal de vaststelling van nieuwe normen 
ondersteunen (bv. internetprotocols zoals 
IPv6). Specifiek bestemde onderliggende 
infrastructuur voor verbindingen tussen 
overheidsinstanties kan indien nodig om 
veiligheidsredenen worden overwogen.

Or. ro

Amendement 268
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interoperabele "cloud computing"-
dienstverlening zal de backbone-
infrastructuurfunctionaliteit bieden waarop 
clouds voor trans-Europese 
overheidsdiensten kunnen worden 
aangeboden. Daartoe behoren trans-
Europese diensten in de vorm van 
netwerken, zoals videoconferencing, 
gevirtualiseerde opslag en ondersteunende 
computing-intensive toepassingen, 
waaronder die welke betrekking hebben op 
andere projecten van gemeenschappelijk 
belang.

Interoperabele "cloud computing"-
dienstverlening zal de backbone-
infrastructuurfunctionaliteit bieden waarop 
clouds voor trans-Europese 
overheidsdiensten kunnen worden 
aangeboden. Daartoe behoren trans-
Europese diensten in de vorm van 
netwerken, zoals videoconferencing, 
gevirtualiseerde opslag, gevirtualiseerde 
computing en ondersteunende computing-
intensive toepassingen, waaronder die 
welke betrekking hebben op andere 
projecten van gemeenschappelijk belang.

Or. en

Amendement 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europees platform voor toegang tot 
leermiddelen
De doelstelling is het exploiteren van de 
voordelen van ICT op het gebied van 
educatie door toegang tot educatief 
materiaal in heel Europa. 
Kosteneffectieve toegang tot en verbeterde 
kwaliteit van educatief materiaal door 
middel van beoordeling door collega's zou 
de Europese cohesie versterken, doordat 
contacten, samenwerking en discussie 
tussen leerlingen en de academische 
wereld mogelijk worden gemaakt. Het zou 
dienen als ruggengraat voor 
samenwerking tussen educatieve 
instellingen en zo de tenuitvoerlegging 
van andere EU-programma's, zoals 
"Erasmus voor iedereen" en het centrale 
dienstenplatform, ondersteunen. De 
centrale dienst zou een elektronisch 
meertalig platform zijn dat educatieve 
instellingen en individuen in staat zou 
stellen educatief materiaal te delen onder 
een open licentie. Het platform zou de 
verzamelplaats zijn van tekstboeken, 
artikelen en beeldmateriaal en een forum 
voor inbreng van gebruikers, 
samenwerking en besprekingen bieden. 
Het zou onderwijs op afstand en 
samenwerking tussen educatieve actoren 
ondersteunen, mede door middel van 
toepassingen op het gebied van e-leren. 
Het zou ook dienen als openbare 
bibliotheek. Voor het platform is de 
ontwikkeling, de exploitatie en het beheer 
van verspreide faciliteiten voor 
computing, gegevensopslag en software 
vereist. Generieke diensten (a) 
bewaarplaats voor inhoud die door
educatieve instellingen en gebruikers is 
gegenereerd (b) faciliteiten die 
interactiviteit, het gezamenlijk bewerken 
van teksten, communicatie (met inbegrip 
van videoconferencing) tussen erkende 
gebruikers mogelijk maken (c) 



PE494.476v01-00 134/147 AM\909449NL.doc

NL

interoperabiliteit van zoekhulpmiddelen 
van bibliotheken.

Or. en

Motivering

In juni 2012 is regeringen middels de UNESCO World Open Educational Resources 
declaration gevraagd beleid te ontwikkelen voor het ondersteunen van toegang tot educatieve 
hulpbronnen. Ter gelegenheid hiervan lanceerden Harvard en MIT een platform voor 
openbrontechnologie voor onlinecursussen, terwijl China reeds zijn eigen platform had 
ontwikkeld (www.core.org.cn). Investeren in online-educatie zou de Europese Unie in staat 
stellen haar wereldwijde concurrentievermogen en aantrekkingskracht in de academische 
wereld te vergroten.

Amendement 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interoperabele elektronische identificatie 
en authentificatie over heel Europa. Er zal 
een reeks onderling verbonden en 
beveiligde authentificatieservers en 
-protocols worden geïntroduceerd die de 
interoperabiliteit verzekeren van de diverse 
in Europa bestaande authentificatie- en 
identificatiesystemen. Dit platform zal 
burgers en bedrijven wanneer nodig 
toegang verlenen tot onlinediensten, 
bijvoorbeeld voor studie, werk, reizen, 
gezondheidszorg en zakendoen in het 
buitenland. Het zal de kernlaag vormen 
voor alle digitale diensten waarvoor 
elektronische identificatie en 
authentificatie vereist is: bv. elektronische 
aanbestedingen, onlinegezondheidszorg, 
gestandaardiseerde bedrijfsrapportage, 
elektronische uitwisseling van 
gerechtelijke informatie, trans-Europese 
onlineregistratie voor bedrijven, inclusief 
communicatie tussen bedrijfsregisters met 
betrekking tot grensoverschrijdende fusies 

Interoperabele elektronische identificatie 
en authentificatie over heel Europa. Er zal 
een reeks onderling verbonden en 
beveiligde authentificatieservers en 
-protocols worden geïntroduceerd die de 
interoperabiliteit verzekeren van de diverse 
in Europa bestaande authentificatie- en 
identificatiesystemen. Dit platform zal 
burgers en bedrijven wanneer nodig 
toegang verlenen tot onlinediensten, 
bijvoorbeeld voor studie, werk, reizen, 
gezondheidszorg en zakendoen in het 
buitenland. Deze overdraagbaarheid van 
persoonsgegevens moet gepaard gaan met 
een doeltreffende bescherming van deze 
gegevens. Het platform zal de kernlaag 
vormen voor alle digitale diensten 
waarvoor elektronische identificatie en 
authentificatie vereist is: bv. elektronische 
aanbestedingen, onlinegezondheidszorg, 
gestandaardiseerde bedrijfsrapportage, 
elektronische uitwisseling van 
gerechtelijke informatie, trans-Europese 
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en buitenlandse dochterondernemingen. 
Dit platform kan ook gebruik maken van 
hulpbronnen en instrumenten van het 
meertalige centrale platform.

onlineregistratie voor bedrijven, inclusief 
communicatie tussen bedrijfsregisters met 
betrekking tot grensoverschrijdende fusies 
en buitenlandse dochterondernemingen. 
Dit platform kan ook gebruik maken van 
hulpbronnen en instrumenten van het 
meertalige centrale platform.

Or. fr

Amendement 271
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal een reeks onderling verbonden en 
beveiligde authentificatieservers en 
-protocols worden geïntroduceerd die de 
interoperabiliteit verzekeren van de diverse 
in Europa bestaande authentificatie- en 
identificatiesystemen. Dit platform zal 
burgers en bedrijven wanneer nodig 
toegang verlenen tot onlinediensten, 
bijvoorbeeld voor studie, werk, reizen, 
gezondheidszorg en zakendoen in het 
buitenland. Het zal de kernlaag vormen 
voor alle digitale diensten waarvoor 
elektronische identificatie en 
authentificatie vereist is: bv. elektronische 
aanbestedingen, onlinegezondheidszorg, 
gestandaardiseerde bedrijfsrapportage, 
elektronische uitwisseling van 
gerechtelijke informatie, trans-Europese 
onlineregistratie voor bedrijven,
e-overheidsdiensten voor bedrijven,
inclusief communicatie tussen 
bedrijfsregisters met betrekking tot 
grensoverschrijdende fusies en 
buitenlandse dochterondernemingen. Dit 
platform kan ook gebruik maken van 
hulpbronnen en instrumenten van het 
meertalige centrale platform.

Er zal een reeks onderling verbonden en 
beveiligde authentificatieservers en 
-protocols worden geïntroduceerd die de 
interoperabiliteit verzekeren van de diverse 
in Europa bestaande authentificatie- en 
identificatiesystemen. Dit platform zal 
burgers en bedrijven wanneer nodig 
toegang verlenen tot onlinediensten, 
bijvoorbeeld voor studie, werk, reizen, 
gezondheidszorg en zakendoen in het 
buitenland. Het zal de kernlaag vormen 
voor alle digitale diensten waarvoor 
elektronische identificatie en 
authentificatie vereist is: bv. elektronische 
aanbestedingen, onlinegezondheidszorg, 
gestandaardiseerde bedrijfsrapportage, 
elektronische uitwisseling van 
gerechtelijke informatie, trans-Europese 
onlineregistratie voor bedrijven, 
e-overheidsdiensten voor personen en
bedrijven, inclusief communicatie tussen 
bedrijfsregisters met betrekking tot 
grensoverschrijdende fusies en 
buitenlandse dochterondernemingen. Dit 
platform kan ook gebruik maken van 
hulpbronnen en instrumenten van het 
meertalige centrale platform.
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Or. ro

Amendement 272
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 9 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Grensoverschrijdende 
interoperabele elektronische 
factureringsdiensten: deze diensten 
dragen bij aan de verwezenlijking van de 
interne markt en hebben belangrijke 
voordelen tot gevolg, zoals kortere 
betalingstermijnen, minder fouten, een 
meer doeltreffende inning van de btw, 
lagere afdruk- en verzendkosten, en een 
in bedrijfsprocessen geïntegreerde 
verwerking; de interoperabiliteit van 
elektronische factureringsoplossingen 
biedt handelspartners de praktische 
mogelijkheid om elektronische facturen 
uit te wisselen binnen meerdere 
technologieën en over de grenzen van 
organisaties heen, op basis van 
gemeenschappelijke wettelijke vereisten, 
bedrijfsprocessen en technische normen; 
door het nauwe verband tussen facturen 
en betalingen is het van belang 
elektronische facturering in de bredere 
context van een geïntegreerd elektronisch 
betalingsverkeer op te nemen.

Or. ro

Amendement 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 9 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de introductie van infrastructuur in 
openbaar vervoer die het gebruik van 
veilige en interoperabele mobiele 
persoonlijke dienstverlening mogelijk 
maakt: de introductie van infrastructuur 
in openbaar vervoer die het gebruik van 
veilige en interoperabele mobiele 
persoonlijke dienstverlening mogelijk 
maakt, biedt burgers, bedrijven en 
organisaties toegang tot een scala aan 
innovatieve mobiele diensten in de gehele 
Unie.
Die infrastructuur, met onder meer 
validatiesystemen, biedt actoren in de 
telecommunicatie, de detailhandel, het 
vervoer en de publieke sectoren de 
mogelijkheid om pan-Europese diensten 
te ontwikkelen, zoals kaartverkoop of 
betaaldiensten, waardoor de mobiliteit van 
EU-burgers en -bedrijven wordt 
bevorderd. De synergie tussen 
verschillende infrastructuren, met name 
op het gebied van openbaar vervoer en 
telecommunicatie, wordt daardoor 
versterkt.

Or. en

Amendement 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 9 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Platform voor 
onlinegeschillenbeslechting: deze dienst 
voorziet in een platform voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen 
consumenten en ondernemers. Zij kunnen 
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hiermee online en in hun eigen taal een 
klacht indienen waarna ze worden 
doorverwezen naar een alternatieve 
nationale instantie voor 
geschillenbeslechting, die bevoegd is om 
klachten op een transparante, effectieve 
en onpartijdige manier af te handelen en 
op te lossen.

Or. en

Amendement 275
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling van het centraal 
dienstenplatform zal voortbouwen op het 
huidige Europeana-portaal. Het platform –
dat de ontwikkeling, de exploitatie en het 
beheer van verspreide faciliteiten voor 
computing, gegevensopslag en software 
vereist – biedt één punt voor toegang tot 
specifieke items met betrekking tot het 
Europese cultuurerfgoed, alsmede een 
reeks interfacespecificaties voor 
communicatie met de infrastructuur
(zoeken naar gegevens, downloaden van 
gegevens), ondersteuning voor de 
aanpassing van metadata en integratie van 
nieuwe inhoud, en informatie over de 
voorwaarden voor hergebruik van de via de 
infrastructuur toegankelijke inhoud.

De ontwikkeling van het centraal 
dienstenplatform zal voortbouwen op het 
huidige Europeana-portaal. Het platform –
dat de ontwikkeling, de exploitatie en het 
beheer van verspreide faciliteiten voor 
computing, gegevensopslag en software 
vereist – biedt één punt voor toegang tot 
specifieke items met betrekking tot het 
Europese cultuurerfgoed, alsmede een 
reeks interfacespecificaties voor 
communicatie met de infrastructuur
(zoeken naar gegevens, downloaden en 
combineren van gegevens), ondersteuning 
voor de toegang tot, en de transformatie 
en aanpassing van metadata en inhoud in 
diverse open digitale formaten, en
integratie van nieuwe inhoud, alsmede
informatie over de voorwaarden voor 
hergebruik van de via de infrastructuur 
toegankelijke inhoud.

Or. en

Amendement 276
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 13 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) kenniscentra betreffende digitalisering 
en bescherming van het digitale 
cultuurerfgoed;

(e) kenniscentra betreffende digitalisering 
en bescherming van het digitale 
cultuurerfgoed, bijvoorbeeld door middel 
van interconnectie via een trans-Europees 
netwerk van plaatselijke, regionale en 
nationale bibliotheken en binnen dat 
kader;

Or. ro

Amendement 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze digitale-
dienstverleningsinfrastructuur zal voor 
vrijgeving in aanmerking komende 
informatie die in het bezit van de 
overheidssector in de EU is, toegankelijk 
maken voor hergebruik.

Deze digitale-
dienstverleningsinfrastructuur zal voor 
vrijgeving in aanmerking komende 
informatie die in het bezit van de 
overheidssector in de EU is, toegankelijk 
maken voor hergebruik, met inachtneming 
van de voorschriften betreffende het recht 
op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en van persoonsgegevens.

Or. fr

Amendement 278
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verspreide faciliteiten voor computing, 
gegevensopslag en software bieden: één 
toegangspunt tot meertalige 
gegevensreeksen (alle officiële EU-talen) 
die in de EU in het bezit zijn van 
overheidsinstanties op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau; instrumenten 
voor het zoeken en visualiseren van de 
gegevens; de garantie dat de beschikbare 
gegevensreeksen over een licentie voor 
publicatie en herverspreiding beschikken, 
inclusief een controlespoor voor de 
herkomst van de gegevens; een reeks 
interfaces voor applicatieprogrammering 
voor softwareklanten om te communiceren 
met de infrastructuur (zoekoperaties voor 
gegevens, verzamelen van statistieken, 
downloaden van gegevens) voor de 
ontwikkeling van applicaties door derden. 
hiermee ontstaat ook de mogelijkheid tot 
vergaring en publicatie van statistieken 
over de werking van de portaalsite, de 
beschikbaarheid van gegevens en 
applicaties en de manier waarop zij worden 
gebruikt.

Verspreide faciliteiten voor computing, 
gegevensopslag en software bieden: één 
toegangspunt tot meertalige 
gegevensreeksen (alle officiële EU-talen) 
die in de EU in het bezit zijn van 
overheidsinstanties op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau; instrumenten 
voor het zoeken en visualiseren van de 
gegevens; de garantie dat de beschikbare 
gegevensreeksen op de juiste wijze zijn 
geanonimiseerd, geprijsd en over een 
licentie voor publicatie en herverspreiding 
beschikken, inclusief een controlespoor 
voor de herkomst van de gegevens; een 
reeks interfaces voor 
applicatieprogrammering voor 
softwareklanten om te communiceren met 
de infrastructuur (zoekoperaties voor 
gegevens, verzamelen van statistieken, 
downloaden van gegevens) voor de 
ontwikkeling van applicaties door derden. 
hiermee ontstaat ook de mogelijkheid tot 
vergaring en publicatie van statistieken 
over de werking van de portaalsite, de 
beschikbaarheid van gegevens en 
applicaties en de manier waarop zij worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 279
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 16 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) interoperabiliteit van gegevensreeksen, 
waaronder wettelijke regelingen en 
licenties, om beter hergebruik mogelijk te 
maken;

(b) interoperabiliteit en standaardisatie
van gegevensreeksen, waaronder wettelijke 
regelingen en licenties, om beter 
hergebruik mogelijk te maken;
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Or. en

Amendement 280
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het platform zal verwerving, beheer en 
beschikbaarstelling van grote collecties 
levende-taalgegevens en herbruikbare 
taalverwerkingsinstrumenten mogelijk 
maken. Het zal alle EU-talen dekken en 
voldoen aan de toepasselijke normen en de 
overeengekomen dienst- en wettelijke 
vereisten. Het platform zal de mogelijkheid 
bieden tot flexibele samenvoeging, 
conservering en verfijning van 
taalgegevens door medewerkers, en zal 
vlotte, billijke en veilige toegang alsmede 
herbestemming van deze hulpmiddelen 
mogelijk maken door organisaties die op 
taal gebaseerde diensten aanbieden of 
ontwikkelen. Het zal ook steun verlenen 
voor samenwerking en interworking met 
soortgelijke initiatieven en bestaande of 
toekomstige gegevenscentra binnen of 
buiten de EU.

Het platform zal verwerving, beheer en 
beschikbaarstelling van grote collecties 
levende-taalgegevens, in geschreven en 
gesproken vorm, en herbruikbare 
taalverwerkingsinstrumenten mogelijk 
maken. Het zal alle EU-talen dekken en 
voldoen aan de toepasselijke normen en de 
overeengekomen dienst- en wettelijke 
vereisten. Het platform zal de mogelijkheid 
bieden tot flexibele samenvoeging, 
conservering en verfijning van 
taalgegevens door medewerkers, en zal 
vlotte, billijke en veilige toegang alsmede 
herbestemming van deze hulpmiddelen 
mogelijk maken door organisaties die op 
taal gebaseerde diensten aanbieden of 
ontwikkelen. Het zal ook steun verlenen 
voor samenwerking en interworking met 
soortgelijke initiatieven en bestaande of 
toekomstige gegevenscentra binnen of 
buiten de EU.

Or. en

Amendement 281
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun zal betrekking hebben op 
geïntegreerde en interoperabele diensten op 

De steun zal betrekking hebben op 
geïntegreerde en interoperabele diensten op 
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Europees niveau, gebaseerd op gedeeld 
bewustzijn, hulpmiddelen, instrumenten en 
praktijken en gericht op responsabilisering 
van kinderen, hun ouders en verzorgers, en 
leerkrachten om het internet zo goed 
mogelijk te gebruiken.

Europees niveau, gebaseerd op gedeeld 
bewustzijn, hulpmiddelen, instrumenten en 
praktijken en gericht op responsabilisering 
van kinderen, hun ouders en verzorgers, en 
leerkrachten om het internet zo goed 
mogelijk te gebruiken. Enisa zou bij alle 
activiteiten die van belang zijn voor zijn 
werkzaamheden moeten worden 
geraadpleegd.

Or. en

Amendement 282
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun zal betrekking hebben op 
geïntegreerde en interoperabele diensten op 
Europees niveau, gebaseerd op gedeeld
bewustzijn, hulpmiddelen, instrumenten en 
praktijken en gericht op responsabilisering 
van kinderen, hun ouders en verzorgers, en 
leerkrachten om het internet zo goed 
mogelijk te gebruiken.

De steun zal betrekking hebben op 
geïntegreerde en interoperabele diensten op 
Europees niveau, gebaseerd op 
gemeenschappelijk bewustzijn, 
hulpmiddelen, instrumenten en praktijken 
en gericht op responsabilisering van 
kinderen, hun ouders en verzorgers, en 
leerkrachten om het internet zo goed 
mogelijk te gebruiken.

Or. en

Amendement 283
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Centraal dienstenplatform: Schrappen
Het centraal dienstenplatform zal de 
verwerving, de exploitatie en het beheer 
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van gedeelde computingfaciliteiten, 
databanken en software mogelijk maken 
voor de Safer Internet Centres (SIC's) in 
de lidstaten, en eveneens dienen als 
backoffice voor verwerking van 
meldingen van inhoud van seksueel 
misbruik, met een verbinding naar 
politieautoriteiten, inclusief internationale 
organisaties zoals Interpol, en wanneer 
nodig, de handelingen voor het 
verwijderen van deze inhoud door de 
desbetreffende websites. Dit zal worden 
ondersteund door gemeenschappelijke 
databanken.

Or. en

Amendement 284
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Generieke diensten: Schrappen
(a) hulplijnen voor kinderen, ouders en 
verzorgers over de beste wijze van gebruik 
van het internet door kinderen, door het 
vermijden van gevaren ten gevolge van 
schadelijke en illegale inhoud en 
gedragingen, en de ondersteunende 
backoffice-infrastructuur;
(b) hotlines voor het melden van illegale 
inhoud over misbruik van kinderen op het 
internet;
(c) instrumenten om toegang te 
verstrekken tot aan de leeftijd aangepaste 
inhoud en diensten;
(d) software die vlotte en snelle melding 
van illegale inhoud en de verwijdering 
ervan alsmede melding van kinderlokkerij 
en pesten op het internet mogelijk maakt;
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(e) softwaresystemen die betere 
identificatie van (niet gemelde) inhoud 
van kindermisbruik op het internet 
mogelijk maakt alsmede technologieën ter 
ondersteuning van politieonderzoek, in 
het bijzonder met het oog op de 
identificatie van kindslachtoffers, daders 
en commerciële verspreiding van deze 
inhoud.

Or. en

Amendement 285
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 22 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hulplijnen voor kinderen, ouders en 
verzorgers over de beste wijze van gebruik 
van het internet door kinderen, door het 
vermijden van gevaren ten gevolge van 
schadelijke en illegale inhoud en 
gedragingen, en de ondersteunende 
backoffice-infrastructuur;

Schrappen

Or. en

Amendement 286
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 22 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hotlines voor het melden van illegale 
inhoud over misbruik van kinderen op het 
internet;

Schrappen

Or. en
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Amendement 287
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 22 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) instrumenten om toegang te 
verstrekken tot aan de leeftijd aangepaste 
inhoud en diensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 288
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 22 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) software die vlotte en snelle melding 
van illegale inhoud en de verwijdering 
ervan alsmede melding van kinderlokkerij 
en pesten op het internet mogelijk maakt;

Schrappen

Or. en

Amendement 289
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 22 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) softwaresystemen die betere 
identificatie van (niet gemelde) inhoud 
van kindermisbruik op het internet 
mogelijk maakt alsmede technologieën ter 
ondersteuning van politieonderzoek, in 

Schrappen
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het bijzonder met het oog op de 
identificatie van kindslachtoffers, daders 
en commerciële verspreiding van deze 
inhoud.

Or. en

Amendement 290
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het centraal dienstenplatform zal bestaan 
uit een netwerk van 
nationale/gouvernementele Computer 
Emergency Response Teams (CERT's), 
gebaseerd op een minimumset van 
basiscapaciteiten. Het netwerk zal de 
ruggengraat vormen van een Europees 
informatiedelings- en alarmeringssysteem 
(EISAS) voor EU-burgers en voor het 
midden- en kleinbedrijf.

Het centraal dienstenplatform zal bestaan 
uit een netwerk van 
nationale/gouvernementele Computer 
Emergency Response Teams (CERT's) en 
Enisa, gebaseerd op een minimumset van 
basiscapaciteiten. Het netwerk zal de 
ruggengraat vormen van een Europees 
informatiedelings- en alarmeringssysteem 
(EISAS) voor EU-burgers en voor het 
midden- en kleinbedrijf, in samenwerking 
met Enisa.

Or. en

Amendement 291
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Communicatie-infrastructuur, die meestal 
door nutsbedrijven in partnerschap met 
telecomexploitanten wordt ontwikkeld, 
alsmede de nodige IT-hardware die in de 
energiecomponenten moet worden 
aangebracht (bv. onderstations). Deze 
omvat ook de kerndiensten die toezicht op 

Communicatie-infrastructuur, die meestal 
door nutsbedrijven in partnerschap met 
telecomexploitanten wordt ontwikkeld, 
alsmede de nodige IT-hardware die in de 
energiecomponenten moet worden 
aangebracht (bv. onderstations). De uitrol 
van breedbandnetwerken moet parallel 
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bedrijfsmiddelen, controle van het 
energiebeheer, automatisering en 
gegevensbeheer en -communicatie tussen 
de verschillende actoren (dienstverleners, 
netwerkexploitanten en andere 
nutsvoorzieningen, consumenten, enz.) 
mogelijk maken.

lopen aan de tenuitvoerlegging van 
diensten op het gebied van slimme 
energie, zodat systeemmodificaties 
kostengericht en -effectief zijn. Deze 
omvat ook de kerndiensten die toezicht op 
bedrijfsmiddelen, controle van het 
energiebeheer, automatisering en 
gegevensbeheer en -communicatie tussen 
de verschillende actoren (dienstverleners, 
netwerkexploitanten en andere 
nutsvoorzieningen, consumenten, enz.) 
mogelijk maken.

Or. en


