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Amendement 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende richtsnoeren voor trans-
Europese telecommunicatienetwerken en 
tot intrekking van Beschikking nr. 
1336/97/EG

betreffende richtsnoeren voor trans-
Europese digitale netwerken en tot 
intrekking van Beschikking nr. 
1336/97/EG

Or. en

Amendement 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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) Digitale netwerken 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, het 
concurrentievermogen, de sociale 
integratie en de interne markt belangrijk 
dat over heel Europa een wijdverbreide,
snelle en veilige internettoegang en digitale 
diensten van openbaar belang beschikbaar 
zijn.

Or. en
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Amendement 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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) Digitale netwerken 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.

Or. en

Amendement 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 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 een 
belangrijke rol in de 
telecommunicatiesector wil spelen, 
moeten communautaire onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma's worden 
ontwikkeld en 
standaardiseringsprocedures nauwer 
worden gevolgd.

Or. en
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Amendement 5
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Belangrijke grensoverschrijdende 
digitale diensten op de interne markt die 
zijn gebaseerd op gezamenlijke 
bouwstenen, zijn in verschillende lidstaten 
gevalideerd door middel van grootschalige 
proefprojecten die medefinanciering 
hebben ontvangen uit het kaderprogramma 
voor concurrentievermogen en innovatie, 
zoals PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX 
en SPOCS. Zij hebben het voor introductie 
vereiste stadium van volwassenheid al 
bereikt of zullen dit in de nabije toekomst 
bereiken. Bestaande projecten van 
gemeenschappelijk belang hebben de 
meerwaarde van acties op Europees niveau 
al aangetoond, onder meer op het gebied 
van cultureel erfgoed (Europeana), 
bescherming van kinderen (Safer Internet) 
en sociale zekerheid (EESSI). Voor andere 
projecten, bijvoorbeeld op het gebied van 
consumentenbescherming (ODR), zijn 
voorstellen gedaan.

(5) Belangrijke grensoverschrijdende 
digitale diensten op de interne markt die 
zijn gebaseerd op gezamenlijke 
bouwstenen, zijn in verschillende lidstaten 
gevalideerd door middel van grootschalige 
proefprojecten die medefinanciering 
hebben ontvangen uit het kaderprogramma 
voor concurrentievermogen en innovatie, 
zoals PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX 
en SPOCS. Zij hebben het voor introductie 
vereiste stadium van volwassenheid al 
bereikt of zullen dit in de nabije toekomst 
bereiken. Bestaande projecten van 
gemeenschappelijk belang hebben de 
meerwaarde van acties op Europees niveau 
al aangetoond, onder meer op het gebied 
van cultureel erfgoed (Europeana), 
bescherming van kinderen (Safer Internet, 
waaronder het programma voor een beter 
internet voor kinderen) en sociale 
zekerheid (EESSI). Voor andere projecten, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
consumentenbescherming (ODR), zijn 
voorstellen gedaan.

Or. en

Amendement 6
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Gezien zijn erkende belangrijke rol
in de bescherming en empowerment van 
kinderen wordt de werking van het 
programma Safer Internet (het 
toekomstige "beter internet voor 
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kinderen") – en zijn 
bewustmakingscentra, hulplijnen en 
telefonische meldpunten – na 2014 en 
daarna gegarandeerd.

Or. en

Amendement 7
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering van het programma Safer 
Internet, waaronder de Safer Internet 
Centres (SIC’s) (met 
bewustmakingscentra, hulplijnen en 
telefonische meldpunten) in de lidstaten, 
en van het programma voor een beter 
internet voor kinderen moet worden 
gehandhaafd.

Or. en

Amendement 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot digitale-
diensteninfrastructuren krijgen bouwstenen 
voorrang ten opzichte van andere digitale-
diensteninfrastructuren, aangezien 
bouwstenen onontbeerlijk zijn voor deze 
infrastructuren. Digitale-
diensteninfrastructuren dienen onder meer 
meerwaarde op Europees niveau te creëren 
en tegemoet te komen aan bestaande 
behoeften. Zij dienen op technisch en 
operationeel vlak klaar voor introductie te 

Met betrekking tot digitale-
diensteninfrastructuren krijgen bouwstenen 
en digitale-diensteninfrastructuren met 
onderdelen die kunnen worden gebruikt 
door andere dienstverleners voorrang ten 
opzichte van andere digitale-
diensteninfrastructuren, aangezien de 
eerstgenoemden de basis vormen voor de 
laatstgenoemden om op voort te bouwen. 
Digitale-diensteninfrastructuren dienen 
onder meer meerwaarde op Europees 
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zijn; dit moet met name zijn aangetoond 
door middel van geslaagde proefprojecten. 
Zij dienen op een concreet 
duurzaamheidsplan te zijn gebaseerd, zodat 
exploitatie van de centrale 
dienstenplatforms op lange termijn en na 
afloop van de CEF is gewaarborgd. 
Financiële bijstand in het kader van deze 
verordening dient derhalve voor zover 
nodig na verloop van tijd te worden 
uitgefaseerd en financiering uit andere 
bronnen dan de CEF dient te worden 
gemobiliseerd.

niveau te creëren en tegemoet te komen 
aan bestaande behoeften. Zij dienen op 
technisch en operationeel vlak klaar voor 
introductie te zijn; dit moet met name zijn 
aangetoond door middel van geslaagde 
proefprojecten. Zij dienen op een concreet 
duurzaamheidsplan te zijn gebaseerd, zodat 
exploitatie van de centrale 
dienstenplatforms op lange termijn en na 
afloop van de CEF is gewaarborgd. 
Financiële bijstand in het kader van deze 
verordening dient derhalve voor zover 
nodig na verloop van tijd te worden 
uitgefaseerd en financiering uit andere 
bronnen dan de CEF dient te worden 
gemobiliseerd.

Or. en

Motivering

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Amendement 9
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Digitale-diensteninfrastructuren die 
op grond van de EU-wetgeving 
noodzakelijk zijn om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen en/of die worden 
gebruikt om bouwstenen te ontwikkelen of 
te leveren en die mogelijk een aanzienlijk 
effect hebben op ontwikkeling van pan-

Schrappen
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Europese overheidsdiensten, dienen bij de 
financiering voorrang te krijgen om 
meervoudige digitale-
diensteninfrastructuren te ondersteunen 
en geleidelijk een Europees 
interoperabiliteitsecosysteem op te 
bouwen. Wettelijke verplichtingen hebben 
in deze context betrekking op specifieke 
bepalingen op basis waarvan de 
ontwikkeling of het gebruik van digitale-
diensteninfrastructuren, dan wel 
resultaten die alleen kunnen worden 
bereikt door middel van Europese 
digitale-diensteninfrastructuren, vereist 
is.

Or. en

Amendement 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de Digitale agenda voor Europa is 
bepaald dat in 2020 alle Europeanen 
toegang moeten hebben tot internet met 
een snelheid boven de 30 Mbps en dat 
50 % of meer van de Europese 
huishoudens moet beschikken over een 
internetverbinding boven de 100 Mbps.

(11) In de Digitale agenda voor Europa is 
bepaald dat in 2020 alle Europeanen 
toegang moeten hebben tot internet met 
een snelheid boven de 30 Mbps en dat 
50 % of meer van de Europese 
huishoudens moet beschikken over een 
internetverbinding boven de 100 Mbps.
Echter, gezien de snelle ontwikkeling van 
de technologieën die leiden tot steeds 
snellere internetverbindingen is het 
vandaag de dag passend om te streven 
naar internetverbindingen met een 
snelheid boven de 100 Mbps voor alle 
Europese huishoudens, en een 
internetverbinding boven de 1 Gbps voor 
50 % van de huishoudens.

Or. en
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Amendement 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Een Europese markt met bijna 
500 miljoen mensen 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 de Unie de capaciteit krijgt 
om een wereldwijd toonaangevende 
kenniseconomie te worden. Een snelle 
toepassing van snelle 
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 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Door de combinatie van nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van 
infrastructuur en nieuwe innoverende en 
interoperabele diensten zou een positieve 
spiraal tot stand moeten komen waarbij de 
vraag naar snelle breedbandverbindingen 
toeneemt, een vraag waaraan het 
commercieel gezien raadzaam zou zijn 
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tegemoet te komen.

Or. en

Amendement 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Terwijl de uitrol van glasvezel- en 
ultrasnelle breedbandverbindingen in de 
Unie onbevredigend blijft, nemen andere 
economieën in de wereld het voortouw 
met het aanbieden van een aanzienlijk 
hogere capaciteit en een snelheid van 1 
Gbps of meer. Investeringen in glasvezel, 
zowel in huishoudens als in de passieve 
infrastructuur van het backhaulnetwerk, 
zijn cruciaal als de Europese Unie wil 
blijven meespelen op het gebied van 
innovatie, kennis en diensten.

Or. en

Amendement 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) De doelstellingen voor 2020 
moeten worden herzien om ervoor te 
zorgen dat de Unie de hoogste 
breedbandsnelheid ter wereld heeft door 
te garanderen dat alle Europese burgers 
tegen 2020 toegang hebben tot 100 Mbps 
en 50 % van de Europese huishoudens 
toegang heeft tot 1 Gbps of meer.

Or. en
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Amendement 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Publieke middelen voor 
breedband moeten alleen worden besteed 
aan infrastructuren 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 16
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Voor de voltooiing van de 
eengemaakte 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. In dit 
verband blijkt uit de bevindingen van het 
BEREC van mei 2012 dat minstens 20 % 
van de gebruikers van mobiel internet in 
Europa in enige vorm beperkingen 
ondervindt bij het verkrijgen van toegang 
tot VoIP-diensten. Hoewel concurrentie 
exploitanten bij de les moet houden, wordt 
er maar langzaam vooruitgang geboekt en 
het mag daarom niet worden toegestaan 
dat met publieke middelen gefinancierde 
telecommunicatienetwerken die onder 
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deze verordening vallen rechtmatige 
diensten blokkeren.

Or. en

Amendement 17
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Voor de voltooiing van de 
eengemaakte 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. In dit 
verband blijkt uit de bevindingen van het 
BEREC van mei 2012 dat minstens 20 % 
van de gebruikers van mobiel internet in 
Europa in enige vorm beperkingen 
ondervindt bij het verkrijgen van toegang 
tot VoIP-diensten. Hoewel concurrentie 
exploitanten bij de les moet houden, wordt 
er maar langzaam vooruitgang geboekt en 
het mag daarom niet worden toegestaan 
dat met publieke middelen gefinancierde 
telecommunicatienetwerken die onder 
deze verordening vallen rechtmatige 
diensten blokkeren.

Or. en

Amendement 18
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Financiële bijstand aan projecten van 
gemeenschappelijk belang dient te worden 

(19) Financiële bijstand aan projecten van 
gemeenschappelijk belang dient te worden 
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aangevuld met horizontale acties, 
waaronder technische bijstand en 
maatregelen ter stimulering en coördinatie 
van de vraag, waarbij moet worden 
gestreefd naar het maximaliseren van de 
impact van de interventie door de EU.

aangevuld met 
programmaondersteunende acties, 
waaronder technische bijstand en 
maatregelen ter stimulering en coördinatie 
van de vraag, waarbij moet worden 
gestreefd naar het maximaliseren van de 
impact van de interventie door de EU.

Or. en

Amendement 19
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Er moeten informatie en 
statistische gegevens worden verzameld 
over publieke infrastructuren die geheel 
of gedeeltelijk kunnen worden benut voor 
de realisering van de nieuwe-
generatienetwerken, en een databank 
worden opgezet voor de monitoring van 
deze publieke infrastructuren en de 
invoering van een Europees kadaster van 
telecommunicatienetwerken, indien 
mogelijk complementair met soortgelijke 
informatie betreffende energie- en 
vervoersnetwerken.

Or. en

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt bijgestaan door een 
deskundigengroep met vertegenwoordigers 
van de lidstaten, die wordt geraadpleegd en 
bijdragen levert over onder meer het 

De Commissie wordt bijgestaan door een 
deskundigengroep met vertegenwoordigers 
van alle lidstaten, die wordt geraadpleegd 
en bijdragen levert over onder meer het 
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toezicht op de uitvoering van deze 
richtsnoeren, de planning, de evaluatie en 
het aanpakken van uitvoeringsproblemen.

toezicht op de uitvoering van deze 
richtsnoeren, de planning, de evaluatie en 
het aanpakken van uitvoeringsproblemen.

Or. ro

Amendement 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden richtsnoeren 
vastgesteld betreffende de tijdige 
introductie en de interoperabiliteit van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

1. In deze verordening worden richtsnoeren 
vastgesteld betreffende de tijdige 
introductie en de interoperabiliteit van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van trans-Europese digitale 
netwerken.

Or. en

Amendement 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Telecommunicatienetwerken": 
breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuren;

"Digitale netwerken": breedbandnetwerken 
en digitale-diensteninfrastructuren;

Or. en

Amendement 23
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "Breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos 
(waaronder satellietnetwerken), 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen zeer 
hoge snelheden kunnen leveren en 
daardoor bijdragen tot de 
breedbanddoelstellingen van de Digitale 
agenda voor Europa.

(f) "Breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad, draadloze en
satellietnetwerken, aanvullende 
infrastructuur en kernnetwerken die 
connectiviteit tegen zeer hoge snelheden 
kunnen leveren en daardoor bijdragen tot 
de breedbanddoelstellingen van de Digitale 
agenda voor Europa.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de technologische neutraliteit moeten alle mogelijke soorten technologieën 
worden genoemd. Satellietdiensten kunnen onder bepaalde omstandigheden ook een rol 
spelen.

Amendement 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "Breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos 
(waaronder satellietnetwerken), 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen zeer 
hoge snelheden kunnen leveren en 
daardoor bijdragen tot de 
breedbanddoelstellingen van de Digitale 
agenda voor Europa.

(f) "Breedbandnetwerken": 
toegangsnetwerken via draad of draadloos, 
aanvullende infrastructuur en 
kernnetwerken die connectiviteit tegen zeer 
hoge snelheden kunnen leveren en 
daardoor bijdragen tot de 
breedbanddoelstellingen van 100 Mbps en 
1 Gbps wanneer mogelijk en hoger.

Or. en

Amendement 25
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
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Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) economische groei en het ondersteunen 
van de voltooiing van de eengemaakte 
digitale markt ter verbetering van het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie, waaronder het midden- en 
kleinbedrijf (mkb);

(a) economische groei en het ondersteunen 
van de voltooiing en de soepele werking
van de eengemaakte digitale markt ter 
verbetering van het concurrentievermogen 
van de Europese economie, waaronder het 
midden- en kleinbedrijf (mkb);

Or. en

Amendement 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 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.

(b) verbeteringen in het dagelijks leven 
voor burgers, bedrijven en overheden op 
ieder niveau door bevordering van 
breedbandnetwerken, interconnectie en 
interoperabiliteit van nationale, regionale 
en lokale telecommunicatienetwerken en 
een open en niet-discriminatoire toegang 
tot deze netwerken en digitale inclusie, 
rekening houdend met het feit dat 
dunbevolktere en minder ontwikkelde 
regio’s moeten worden opgenomen in de 
netwerken en deze regio’s verbindingen 
moeten worden aangeboden. Om de 
eengemaakte digitale markt te voltooien 
wordt gezorgd voor nauwe samenwerking 
en coördinatie van de activiteiten in het 
kader van het programma Connecting 
Europe Facility met de nationale en 
regionale breedbandinitiatieven.

Or. en

Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het voldoen aan wettelijke 
verplichtingen op grond van de EU-
wetgeving en/of het ontwikkelen of 
leveren van bouwstenen die mogelijk een 
aanzienlijk effect hebben op de 
ontwikkeling van pan-Europese 
overheidsdiensten om meervoudige 
digitale-diensteninfrastructuren te 
ondersteunen en geleidelijk een Europees 
interoperabiliteitsecosysteem op te 
bouwen. 

Or. ro

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten van gemeenschappelijk belang 
kunnen de volledige cyclus daarvan 
omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, 
tenuitvoerlegging, permanente exploitatie, 
coördinatie en evaluatie.

Projecten van gemeenschappelijk belang 
kunnen de volledige cyclus daarvan 
omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, 
tenuitvoerlegging, permanente exploitatie
en ontwikkeling, coördinatie en evaluatie.

Or. ro

Amendement 29
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Projecten van gemeenschappelijk belang
kunnen door middel van horizontale acties 

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
worden zo veel mogelijk door middel van 
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worden ondersteund. horizontale acties ondersteund.

Or. en

Amendement 30
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
kunnen door middel van horizontale acties 
worden ondersteund.

3. Projecten van gemeenschappelijk belang 
kunnen door middel van 
programmaondersteunende acties worden 
ondersteund.

Or. en

Amendement 31
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van digitale-diensteninfrastructuren kunnen 
worden gesteund door:

(a) Acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van digitale-diensteninfrastructuren kunnen 
worden gesteund door:

(a) aanbesteding en/of - aanbesteding. 

(b) subsidies.

Or. ro

Amendement 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
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Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 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. en

Amendement 33
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Horizontale acties worden ondersteund 
door

(c) Programmaondersteunende acties 
worden ondersteund door

Or. en

Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Horizontale acties worden ondersteund 
door

(c) Horizontale acties worden ondersteund 
door

(a) aanbesteding en/of - aanbesteding.
(b) subsidies.

Or. ro

Amendement 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
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Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Essentiële bouwstenen met aantoonbare 
vooruitzichten te worden gebruikt in de 
ontwikkeling, introductie en exploitatie van 
andere digitale-diensteninfrastructuren als 
vermeld in de bijlage, hebben bij de 
financiering eerste prioriteit.

2. Bouwstenen en rijpe digitale-
diensteninfrastructuren die technische 
modellen bevatten (zoals een 
interoperabel gegevensmodel, een 
standaardmodel voor toegangsrechten of 
een netwerkmodel dat alle lidstaten 
verbindt) met aantoonbare vooruitzichten 
te worden gebruikt in de ontwikkeling, 
introductie en exploitatie van andere 
digitale-diensteninfrastructuren als vermeld 
in de bijlage, hebben bij de financiering 
eerste prioriteit.

Or. en

Motivering

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Amendement 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tweede prioriteit krijgen digitale-
diensteninfrastructuren die specifieke 
bepalingen van de EU-wetgeving 
ondersteunen en zijn gebaseerd op 

3. Prioriteit wordt ook gegeven aan 
andere digitale-diensteninfrastructuren als 
vermeld in de bijlage (afdeling 1.2.).
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bestaande bouwstenen.

Or. en

Amendement 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis.  Aangezien het centrale 
dienstenplatform onontbeerlijk is voor het 
opzetten van een digitale-
diensteninfrastructuur, krijgt steun voor 
centrale dienstenplatforms en hun 
gezamenlijke bouwstenen voorrang ten 
opzichte van generieke diensten.

Or. en

Amendement 38
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de doelstellingen van 
artikel 3 en afhankelijk van het beschikbare 
budget kunnen er in de werkprogramma's 
verdere criteria inzake subsidiabiliteit en 
prioriteiten op het gebied van digitale-
diensteninfrastructuren worden vastgesteld.

4. Op basis van de doelstellingen van 
artikel 3 en afhankelijk van het beschikbare 
budget kunnen er in de werkprogramma's, 
als bedoeld in Verordening (EU) nr. / tot 
invoering van de Connecting Europe 
Facility ("werkprogramma’s"), verdere 
criteria inzake subsidiabiliteit en 
prioriteiten op het gebied van digitale-
diensteninfrastructuren worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 39
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de doelstellingen van 
artikel 3 en afhankelijk van het beschikbare 
budget kunnen er in de werkprogramma's 
verdere criteria inzake subsidiabiliteit en 
prioriteiten op het gebied van digitale-
diensteninfrastructuren worden vastgesteld.

4. Op basis van de doelstellingen van 
artikel 3 en de bijlage van deze 
verordening en afhankelijk van het 
beschikbare budget kunnen er in de 
werkprogramma's verdere criteria inzake 
subsidiabiliteit en prioriteiten op het gebied 
van digitale-diensteninfrastructuren 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat de bijlage ook deel uitmaakt van de basis voor de selectie van 
projecten en derhalve niet kan worden genegeerd.

Amendement 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6– lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij moeten een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Digitale agenda voor 
Europa;

(a) zij moeten een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan de verwezenlijking van de 
breedbanddoelstellingen van 100 Mbps en 
1 Gbps wanneer mogelijk en hoger.

Or. en

Amendement 41
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) zij moeten de technologie gebruiken Schrappen
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die als meest geschikt wordt beschouwd 
om tegemoet te komen aan de behoeften 
van het desbetreffende gebied, rekening 
houdend met geografische, sociale en 
economische factoren op basis van 
objectieve criteria en de technologische 
neutraliteit;

Or. en

Amendement 42
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) zij moeten de meest geavanceerde 
technologie introduceren en/of zijn 
gebaseerd op innovatieve zakelijke 
modellen, en een hoge mate van 
dupliceerbaarheid bieden.

(f) zij moeten de beste balans voorstellen 
tussen de meest geavanceerde
technologieën op het gebied van de 
gegevensstroomcapaciteit, de veiligheid 
van de overdracht, de weerbaarheid van 
het netwerk en kostenefficiëntie.

Or. en

Amendement 43
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De criteria onder punt f van het 
voorafgaande lid zijn niet vereist voor 
projecten die worden gefinancierd uit 
aanvullende toegespitste bijdragen die 
worden verleend overeenkomstig artikel 
15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
xxx/2012 [CEF-verordening].

Schrappen

Or. en
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Amendement 44
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De subsidiabiliteitscriteria voor 
horizontale acties worden vastgesteld in de 
werkprogramma's.

7. De subsidiabiliteitscriteria voor 
programmaondersteunende acties worden 
vastgesteld in de werkprogramma's.

Or. en

Amendement 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie kan contacten leggen, 
besprekingen aangaan, informatie 
uitwisselen en samenwerken met 
overheden of andere organisaties in derde 
landen om een van de bij deze richtsnoeren 
nagestreefde doelstellingen te 
verwezenlijken. Tot de doelstellingen van 
deze samenwerking behoort onder meer de 
bevordering van de interoperabiliteit tussen 
telecommunicatienetwerken in de Unie en 
telecommunicatienetwerken van derde 
landen.

De Unie kan contacten leggen, 
besprekingen aangaan, informatie 
uitwisselen en samenwerken met 
overheden of andere organisaties in derde 
landen om een van de bij deze richtsnoeren 
nagestreefde doelstellingen te 
verwezenlijken. Tot de doelstellingen van 
deze samenwerking behoort onder meer de 
bevordering van de interoperabiliteit tussen 
digitale netwerken in de Unie en digitale 
netwerken van derde landen.

Or. en

Amendement 46
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de informatie die zij 1. Op basis van de informatie die zij 



AM\941114NL.doc 25/45 PE514.689v01-00

NL

ontvangen overeenkomstig artikel 21 van 
Verordening XXX tot invoering van de 
CEF, wisselen de lidstaten en de 
Commissie informatie uit over de 
voortgang in de tenuitvoerlegging van deze 
richtsnoeren.

ontvangen overeenkomstig artikel 21 van 
Verordening XXX tot invoering van de 
CEF, wisselen de lidstaten en de 
Commissie informatie en optimale 
werkmethoden uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren.
Een jaarlijks overzicht van deze 
informatie wordt aan het Europees 
Parlement overgelegd. De lidstaten 
betrekken lokale en regionale overheden 
bij dit proces.

Or. en

Amendement 47
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – 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, en 
raadpleegt deze. De groep van deskundigen 
steunt de Commissie met name op de 
volgende gebieden:

2. De Commissie wordt bijgestaan door 
een groep van deskundigen, bestaande uit 
een vertegenwoordiger van elke lidstaat, en 
raadpleegt deze. De groep van deskundigen 
steunt de Commissie met name op de 
volgende gebieden:

(a) toezicht op de toepassing van deze 
richtsnoeren;

(a) toezicht op de toepassing van deze 
richtsnoeren;

(b) uitstippelen van nationale plannen of 
nationale strategieën, indien van 
toepassing;

(b) uitstippelen van nationale plannen of 
nationale strategieën, indien van 
toepassing;

(c) nemen van maatregelen om de 
uitvoering van de werkprogramma's op 
financieel en technisch niveau te 
beoordelen;

(c) nemen van maatregelen om de 
uitvoering van de werkprogramma's op 
financieel en technisch niveau te 
beoordelen;

(d) aanpakken van bestaande of 
opkomende problemen bij de uitvoering 
van projecten.

(d) aanpakken van bestaande of 
opkomende problemen bij de uitvoering 
van projecten;

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

(e) in kaart brengen van infrastructuren 
en uitwisselen van informatie.
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De groep van deskundigen kan zich 
eveneens buigen over ieder ander 
onderwerp met betrekking tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.

De groep van deskundigen steunt de 
Commissie met name bij de 
voorbereidende werkzaamheden 
voorafgaand aan het opstellen van het 
jaarlijkse en meerjarige werkprogramma 
en het herzien hiervan als bedoeld in 
respectievelijk artikel 17, lid 1, en artikel 
17, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
xxxx/xxxx tot invoering van de 
Connecting Europe Facility.
De groep van deskundigen werkt op een 
gestructureerde manier samen 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 (BEREC), aanbieders van 
internettoegang, beheerders van openbare 
netwerken en onderdelenfabrikanten.
De Commissie en de Europese 
Investeringsbank besteden bijzondere 
aandacht aan de opmerkingen van de 
groep van deskundigen en leggen een 
openbare verantwoording af in alle 
gevallen waarin geen rekening wordt 
gehouden met dergelijke opmerkingen. De 
Commissie informeert de groep van 
deskundigen tijdens al zijn vergaderingen 
omtrent de vooruitgang die is geboekt bij 
de tenuitvoerlegging van het 
werkprogramma.

Or. en

Amendement 48
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
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Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uitstippelen van nationale plannen of 
nationale strategieën, indien van 
toepassing;

(b) coördineren van nationale plannen of 
nationale strategieën, indien van 
toepassing;

Or. en

Amendement 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De groep van deskundigen kan zich 
eveneens buigen over ieder ander 
onderwerp met betrekking tot de 
ontwikkeling van trans-Europese digitale 
netwerken.

Or. en

Amendement 50
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – 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 
ingebruikneming van de projecten van 
gemeenschappelijk belang en, wanneer 
relevant, de vertragingen bij de 
tenuitvoerlegging en de andere 
ondervonden moeilijkheden;
(b) de financiële middelen die voor 
projecten van gemeenschappelijk belang 
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door de Unie zijn vastgelegd en uitgekeerd 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
xxxx/xxxx van het Europees Parlement en 
de Raad tot invoering van de Connecting 
Europe Facility, afgemeten aan de totale 
waarde van de gefinancierde projecten 
van gemeenschappelijk belang;

Or. en

Amendement 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij interventie op het gebied van digitale-
diensteninfrastructuren wordt over het 
algemeen een tweeledige aanpak 
gehanteerd, waarbij centrale 
dienstenplatforms en generieke diensten 
worden betrokken. Aangezien het centrale 
dienstenplatform onontbeerlijk is voor het 
opzetten van een digitale-
diensteninfrastructuur, krijgt steun voor 
centrale dienstenplatforms en hun 
gezamenlijke bouwstenen voorrang ten 
opzichte van generieke diensten.

Bij interventie op het gebied van digitale-
diensteninfrastructuren wordt over het 
algemeen een tweeledige aanpak 
gehanteerd, waarbij centrale 
dienstenplatforms en generieke diensten 
worden betrokken.

Or. en

Amendement 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale dienstenplatforms en hun 
gezamenlijke bouwstenen zijn van belang 
voor de behoeften aan interoperabiliteit en 
veiligheid binnen projecten. Zij zijn erop 

De centrale dienstenplatforms zijn van 
belang voor de behoeften aan 
interoperabiliteit en veiligheid binnen 
projecten. Zij zijn erop gericht digitale 
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gericht digitale interactie tussen enerzijds 
overheidsdiensten en anderzijds burgers, 
het bedrijfsleven en organisaties of tussen 
overheidsdiensten van verschillende 
lidstaten onderling mogelijk te maken door 
middel van gestandaardiseerde, 
grensoverschrijdende en 
gebruiksvriendelijke platforms voor 
interactie. Digitale-diensteninfrastructuren 
met bouwstenen zijn onontbeerlijk voor 
andere digitale-diensteninfrastructuren, 
waardoor de eerste categorie voorrang 
krijgt. Generieke diensten zorgen voor de 
verbinding met de centrale 
dienstenplatforms en maken het mogelijk 
dat nationale diensten met toegevoegde 
waarde gebruikmaken van de centrale 
dienstenplatforms. Zij bieden portalen 
tussen nationale diensten en centrale 
dienstenplatforms en geven nationale 
overheidsdiensten en organisaties, 
bedrijven en/of burgers toegang tot het 
centrale dienstenplatform ten behoeve van 
hun grensoverschrijdende activiteiten. De 
kwaliteit van dienstverlening en de steun 
voor belanghebbenden die betrokken zijn 
bij grensoverschrijdende activiteiten wordt 
gewaarborgd. Zij steunen en bevorderen 
het gebruik van centrale dienstenplatforms.

interactie tussen enerzijds 
overheidsdiensten en anderzijds burgers, 
het bedrijfsleven en organisaties of tussen 
overheidsdiensten van verschillende 
lidstaten onderling mogelijk te maken door 
middel van gestandaardiseerde, 
grensoverschrijdende en 
gebruiksvriendelijke platforms voor 
interactie. Digitale-diensteninfrastructuren 
die voorzien in een integraal onderdeel
voor andere digitale-
diensteninfrastructuren of die kunnen 
dienen als een model voor nieuwe 
platforms krijgen voorrang boven andere 
digitale-diensteninfrastructuren. 
Generieke diensten zorgen voor de 
verbinding met de centrale 
dienstenplatforms en maken het mogelijk 
dat nationale diensten met toegevoegde 
waarde gebruikmaken van de centrale 
dienstenplatforms. Zij bieden portalen 
tussen nationale diensten en centrale 
dienstenplatforms en geven nationale 
overheidsdiensten en organisaties, 
bedrijven en/of burgers toegang tot het 
centrale dienstenplatform ten behoeve van 
hun grensoverschrijdende activiteiten. De 
kwaliteit van dienstverlening en de steun 
voor belanghebbenden die betrokken zijn 
bij grensoverschrijdende activiteiten wordt 
gewaarborgd. Zij steunen en bevorderen 
het gebruik van centrale dienstenplatforms.

Or. en

Motivering

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.
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Amendement 53
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overige digitale-
diensteninfrastructuren die a priori in 
aanmerking kunnen komen 
overeenkomstig artikel 6, lid 1:

2. Centrale dienstenplatforms die a priori 
in aanmerking kunnen komen 
overeenkomstig artikel 6, lid 1:

Or. en

Motivering

In de oorspronkelijke formulering is het onduidelijk waar de categorie “centrale 
dienstenplatforms”, zoals bedoeld in artikel 2, een rol speelt, aangezien slechts in punt f 
expliciet een centraal dienstenplatform lijkt te worden genoemd. Kortom, ofwel al deze 
diensten zijn centrale dienstenplatforms, ofwel geen deel van de tekst betreft de definitie.

Amendement 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overige digitale-diensteninfrastructuren 
die a priori in aanmerking kunnen komen 
overeenkomstig artikel 6, lid 1:

2. Overige digitale-diensteninfrastructuren 
die a priori in aanmerking kunnen komen 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, en artikel 
6, lid 3:

Or. en

Amendement 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
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Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Toegang tot het digitale materiaal van 
het Europese erfgoed: het centrale 
dienstenplatform dat is gebaseerd op het 
huidige Europeana-portaal. Het platform 
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.

(f) Toegang tot het digitale materiaal van 
het Europese erfgoed: het centrale 
dienstenplatform dat is gebaseerd op het 
huidige Europeana-portaal. Het platform 
biedt het centrale 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.

Or. en

Motivering

Europeana biedt deze toegang al. Het Europeana-portaal is in feite zeer geavanceerd en zijn 
interoperabele gegevensmodel en standaardisatie van rechten worden overgenomen door de
openbare digitale bibliotheken in Noord-Amerika, Afrika en Korea. Het is ook niet één enkel 
toegangspunt, omdat het er via de API naar streeft toegang te bieden op de plek waar de 
gebruiker zich bevindt en op het moment dat deze dit wil.

Amendement 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Voorstel voor een verordening
 Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) Veiliger 
internetdiensteninfrastructuur: het 
platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. Dit omvat tevens 
de werkzaamheden voor de verwerking 
van meldingen van inhoud van seksueel 
misbruik, waaronder telefonische 
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meldpunten om misbruik te melden, 
hulplijnen en bewustmakingsactiviteiten 
op nationaal niveau, alsmede de 
verbinding met 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 en 
generieke diensten, zoals:
(a) platforms voor opleiding en de 
ontwikkeling van beste praktijken voor de 
SIC’s in de lidstaten;
(b) nationale 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 back-office-
infrastructuur;
(c) nationale telefonische meldpunten 
voor het melden van inhoud over 
misbruik van kinderen op het internet;
(d) nationale bewustmakingscampagnes;
(e) instrumenten om toegang te 
verstrekken tot aan de leeftijd aangepaste 
inhoud en diensten;
(f) software die gemakkelijke en snelle 
melding van illegale inhoud en de 
verwijdering ervan alsmede melding van 
kinderlokkerij en pesten op het internet 
mogelijk maakt;
(g) 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
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Motivering

De Safer Internet Centres (SIC’s) zijn geprezen voor het werk dat zij de laatste jaren hebben 
verricht en dit werk moet daarom worden voortgezet. De oorspronkelijke formulering zorgde 
niet voor voldoende financiering voor alle activiteiten, waaronder bewustmakingscampagnes 
die momenteel door de EU worden gefinancierd. Daarom wordt het veiliger-internetplatform 
verplaatst naar de belangrijkste bouwstenen om het belang ervan te weerspiegelen en een 
prioritaire financiering te garanderen. Er moet ook worden benadrukt dat, ten behoeve van 
een betere samenwerking met nationale handhavingsinstanties, telefonische meldpunten en 
hulplijnen moeten worden aangeboden op nationaal niveau in plaats van een gecentraliseerde 
EU-dienst.

Amendement 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Voorstel voor een verordening
 Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Veiliger 
internetdiensteninfrastructuur: het 
platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. Dit omvat tevens 
het back-office voor de 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.

Schrappen

Or. en

Motivering

De Safer Internet Centres (SIC’s) zijn geprezen voor het werk dat zij de laatste jaren hebben 
verricht en dit werk moet daarom worden voortgezet. De oorspronkelijke formulering zorgde 
niet voor voldoende financiering voor alle activiteiten, waaronder bewustmakingscampagnes 
die momenteel door de EU worden gefinancierd. Daarom wordt het veiliger-internetplatform 
verplaatst naar de belangrijkste bouwstenen om het belang ervan te weerspiegelen en een 
prioritaire financiering te garanderen. Er moet ook worden benadrukt dat, ten behoeve van 
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een betere samenwerking met nationale handhavingsinstanties, telefonische meldpunten en 
hulplijnen moeten worden aangeboden op nationaal niveau in plaats van een gecentraliseerde
EU-dienst.

Amendement 58
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. Dit omvat tevens het 
back-office voor de 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.

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. SIC’s in de 
lidstaten zijn het belangrijkste onderdeel 
van een veiligere 
internetdiensteninfrastructuur, waarbij 
hulplijnen, telefonische meldpunten en 
bewustmakingsactiviteiten in het 
bijzonder van belang zijn. Derhalve is een 
gegarandeerde financiering van 15 
miljoen euro per jaar nodig voor de 
werkzaamheden van de SIC’s met 
betrekking tot de bewustmakingscentra, 
hulplijnen en telefonische meldpunten. 
Dit omvat tevens het back-office voor de 
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 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
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Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. Dit omvat tevens het 
back-office voor de 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.

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. SIC’s in de 
lidstaten zijn het belangrijkste onderdeel 
van een veiligere 
internetdiensteninfrastructuur, waarbij 
hulplijnen, telefonische meldpunten en 
bewustmakingsactiviteiten in het 
bijzonder van belang zijn. Dit omvat 
tevens het back-office voor de 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 60
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. Dit omvat tevens het 
back-office voor de verwerking van 
meldingen van inhoud van seksueel 
misbruik, met een verbinding naar 
politieautoriteiten, inclusief internationale 
organisaties zoals Interpol, en wanneer 

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. SIC’s in de 
lidstaten zijn het vormende onderdeel van 
de veiligere 
internetdiensteninfrastructuur. Alleen 
SIC’s die deel uitmaken van een centrale 
dienst van de Unie zorgen voor een 
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nodig, de handelingen voor het verwijderen 
van deze inhoud door de desbetreffende 
websites. Dit zal worden ondersteund door 
gemeenschappelijke databanken.

meerwaarde voor de Unie. Dit omvat 
tevens het back-office voor de 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 61
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. Dit omvat tevens het 
back-office voor de 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.

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's), waaronder bewustmakingscentra, 
hulplijnen en telefonische meldpunten, in 
de lidstaten. Dit omvat tevens het back-
office voor de 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 62
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
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Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. Dit omvat tevens het 
back-office voor de 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.

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: 
het platform voor de verwerving, de 
exploitatie en het beheer van gedeelde 
computingfaciliteiten, databanken en 
software voor de Safer Internet Centres 
(SIC's) in de lidstaten. Dit omvat tevens het 
back-office en de nationale hulplijnen
voor de 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

Motivering

Het sinds 1999 bestaande netwerk van nationale klachteninstanties is een succes gebleken en 
moet in principe worden voortgezet.

Amendement 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h 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 
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Unie.

Or. en

Amendement 64
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) Elektronische registers en/of 
gespecialiseerde nationale IT-systemen, 
waarvan de creatie en de interconnectie 
volgens de voorwaarden van een aantal 
verordeningen, richtlijnen en besluiten op 
Europees niveau verplicht is gesteld.

Or. ro

Amendement 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h ter) Europees platform voor toegang tot 
leermiddelen. De doelstelling is het 
exploiteren van de voordelen van ICT op 
het gebied van educatie door toegang tot 
gedeeld 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 
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iedereen", vergemakkelijken. Het zou de 
toegang tot onderwijs verbeteren en de 
positie van de Unie in de mondiale 
academische wereld versterken.

Or. en

Amendement 66
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h ter) Interoperabele 
grensoverschrijdende eGovernment-
diensten.

Or. ro

Amendement 67
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – inleidende formule – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer mogelijk worden potentiële 
synergieën tussen de uitrol van 
breedbandnetwerken en andere netwerken 
van nutsvoorzieningen (energie, vervoer, 
water, riolering, enz.) benut, in het 
bijzonder met betrekking tot slimme 
elektriciteitsdistributie.

Or. en

Motivering

Terwijl de twee bovenstaande punten bestaan in concrete acties, lijkt punt 3 eerder een 
voorwaarde of een doelstelling en zou het dus stelselmatig geen deel moeten uitmaken van de 
opsomming.
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Amendement 68
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Bijstand bij het verkleinen van de 
digitale kloof.

Or. ro

Amendement 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle projecten die op grond van deze 
verordening financiële steun ontvangen, 
dienen een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan het behalen van de doelstellingen van 
de Digitale agenda voor Europa.

Alle projecten die op grond van deze 
verordening financiële steun ontvangen, 
dienen een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan het behalen van 100 Mbps en 1 Gbps 
en hoger wanneer mogelijk.

Or. en

Amendement 70
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle projecten die op grond van deze 
verordening financiële steun ontvangen, 
dienen een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan het behalen van de doelstellingen van 
de Digitale agenda voor Europa.

Alle projecten die op grond van deze 
afdeling financiële steun ontvangen, 
dienen een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan het behalen van de doelstellingen van 
de Digitale agenda voor Europa.

Or. en
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Motivering

Dit heeft óf specifiek betrekking op de afdeling breedband óf het moet aan het begin van de 
bijlage worden geplaatst. Aangezien misschien niet elke digitale-diensteninfrastructuur direct 
verband houdt met de doelstellingen van de Digitale agenda, moet worden verduidelijkt dat 
deze voorwaarde alleen geldt voor de afdeling breedband.

Amendement 71
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Rechtstreeks door de Unie 
gefinancierde acties moeten:

(a) Rechtstreeks door de Unie 
gefinancierde acties moeten een hoge mate 
van dupliceerbaarheid bieden, waardoor 
er als gevolg van het demonstratie-effect 
een bredere impact op de markt mogelijk 
is. Acties moeten bovendien:

Or. en

Motivering

Alle projecten moeten een hoge mate van dupliceerbaarheid bieden. Publieke middelen 
moeten niet worden gebruikt voor projecten die specifieke oplossingen vereisen die alleen 
werken onder bepaalde omstandigheden, maar voor projecten die mogelijk op een bredere 
schaal kunnen worden toegepast. Dit is ook in overeenstemming met artikel 6, lid 5, letter f, 
waar dupliceerbaarheid een cumulatief aspect is in plaats van een alternatief aspect.

Amendement 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zijn gebaseerd op de meest 
geavanceerde al dan niet draadloze 
technologie die in staat is zeer snelle 
breedbanddiensten te leveren en zodoende 
te voldoen aan de behoeften van 
toepassingen die grote bandbreedte 

(a) zijn gebaseerd op de meest 
geavanceerde al dan niet draadloze 
technologie die in staat is zeer snelle 
breedbanddiensten te leveren tot ten minste 
100 Mbps en zodoende te voldoen aan de 
behoeften van toepassingen die grote 
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vereisen, of bandbreedte vereisen, of

Or. en

Amendement 73
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – letter a – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een hoge mate van dupliceerbaarheid 
bieden, waardoor er als gevolg van het 
demonstratie-effect een bredere impact op 
de markt mogelijk is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle projecten moeten een hoge mate van dupliceerbaarheid bieden. Publieke middelen 
moeten niet worden gebruikt voor projecten die specifieke oplossingen vereisen die alleen 
werken onder bepaalde omstandigheden, maar voor projecten die mogelijk op een bredere 
schaal kunnen worden toegepast. Dit is ook in overeenstemming met artikel 6, lid 5, letter f, 
waar dupliceerbaarheid een cumulatief aspect is in plaats van een alternatief aspect.

Amendement 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – letter a – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke wetgeving, met name het 
mededingingsrecht en de verplichting om 
toegang te garanderen. Alleen netwerken 
die openstaan voor concurrentie komen in 
aanmerking voor publieke financiering 
als bedoeld in deze verordening.

Or. en
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Amendement 75
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) 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 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten (Universeledienstrichtlijn);

Or. en

Amendement 76
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – letter a – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) het open karakter van het internet 
ondersteunen door ervoor te zorgen dat 
het blokkeren van 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 
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Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst en 
gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten (Universeledienstrichtlijn);

Or. en

Amendement 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
 Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Acties die zijn gefinancierd uit 
aanvullende toegespitste bijdragen 
overeenkomstig artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-
verordening] moeten aanzienlijke nieuwe 
capaciteiten op de markt brengen wat 
betreft de beschikbaarheid, snelheden en 
capaciteiten van breedbanddiensten. 
Projecten die datatransmissiesnelheden van 
minder dan 30 Mbps bieden, moeten na 
verloop van tijd die snelheden verhogen tot 
minstens 30 Mbps.

(b) Acties die zijn gefinancierd uit 
aanvullende toegespitste bijdragen 
overeenkomstig artikel 15, lid 2, van
Verordening (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-
verordening] moeten aanzienlijke nieuwe 
capaciteiten op de markt brengen wat 
betreft de beschikbaarheid, snelheden en 
capaciteiten van breedbanddiensten. 
Projecten die datatransmissiesnelheden van 
minder dan 100 Mbps bieden, moeten na 
verloop van tijd die snelheden verhogen tot 
minstens 100 Mbps.

Or. en

Amendement 78
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
 Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Acties die zijn gefinancierd uit 
aanvullende toegespitste bijdragen 
overeenkomstig artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-
verordening] moeten aanzienlijke nieuwe 
capaciteiten op de markt brengen wat 
betreft de beschikbaarheid, snelheden en 

(b) Acties die zijn gefinancierd uit 
aanvullende toegespitste bijdragen 
overeenkomstig artikel 15, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-
verordening] moeten aanzienlijke nieuwe 
capaciteiten op de markt brengen wat 
betreft de beschikbaarheid, snelheden en 
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capaciteiten van breedbanddiensten. 
Projecten die datatransmissiesnelheden 
van minder dan 30 Mbps bieden, moeten
na verloop van tijd die snelheden verhogen
tot minstens 30 Mbps.

capaciteiten van breedbanddiensten. 
Projecten zorgen na verloop van tijd voor 
een verhoging van snelheden tot de 
streefsnelheden van de Digitale agenda.

Or. en

Motivering

Het uitgangspunt moeten de doelstellingen van de Digitale agenda zijn.

Amendement 79
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
 Bijlage – afdeling 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 3. Horizontale acties Afdeling 3. Programmaondersteunende 
acties

De ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken waarmee de 
bestaande knelpunten in de digitale interne 
markt kunnen worden weggenomen, gaat 
samen met studies en
programmaondersteunende acties. Deze 
acties kunnen bestaan uit:

De ontwikkeling van trans-Europese 
digitale netwerken waarmee de bestaande 
knelpunten in de digitale interne markt 
kunnen worden weggenomen, gaat samen 
met programmaondersteunende acties. 
Deze acties kunnen bestaan uit:

Or. en


