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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Breedband in Europa: investeren in digitale groei
(2010/2304(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 20 september 2010 inzake geregelde 
toegang tot NGA-netwerken (toegangsnetwerken van de volgende generatie)1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 september 2010 getiteld "Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei" (COM(2010)0472),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 augustus 2010 getiteld "Een digitale 
agenda voor Europa" (COM(2010)0245),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 september 2009 getiteld "Communautaire 
richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol 
van breedbandnetwerken"2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 augustus 2009 getiteld "Verslag over het 
digitale concurrentievermogen van Europa: Voornaamste successen van de i2010-strategie 
2005-2009" (COM(2009)0390),

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 juni 2009 getiteld "Het internet van de 
dingen: een actieplan voor Europa" (COM(2009)0278),

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 januari 2009 getiteld "Vandaag 
investeren voor het Europa van morgen" (COM(2009)0036),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 maart 2006 getiteld "Overbrugging van 
de breedbandkloof" (COM(2006)0129),

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 april 2006 getiteld "Het i2010-actieplan 
voor de elektronische overheid: versnelde invoering van de elektronische overheid voor 
het nut van iedereen" (COM(2006)0173),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 april 2004 getiteld "e-Gezondheidszorg –
een betere gezondheidszorg voor de burgers van Europa: Een actieplan voor een Europese 
Ruimte voor e-gezondheidszorg" (COM(2004)0356),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 juni 2010 over het internet van de dingen3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 mei 2010 over een nieuwe digitale agenda voor 

                                               
1 PB L 251 van 25.9.2010, blz. 35.
2 PB C 235 van 30.9.2009, blz. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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Europa: 2015.eu1,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 26 maart 2009 over de versterking van de 
veiligheid en van de fundamentele vrijheden op het internet2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 september 2008 over het ten volle profijt 
trekken van het digitale dividend in Europa: een gemeenschappelijke aanpak voor het 
gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 juni 2007 over het ontwikkelen van een 
Europees beleid voor breedbanddiensten4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 februari 2007 getiteld "Naar een Europees 
radiospectrumbeleid"5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 maart 2006 over een Europese 
informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 juni 2005 over de informatiemaatschappij7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 oktober 1998 over de mondialisering en de 
informatiemaatschappij: de behoefte aan een versterking van de internationale 
coördinatie8,

– gezien het EU-kader voor elektronische communicatie, zoals gewijzigd, in het bijzonder 
de Richtlijnen 2002/21/EG (Kaderrichtlijn), 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn), 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn), 2002/58/EG 
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) en Verordening (EG) nr. 
1211/2009 (BEREC-verordening),

– gelet op artikel 48 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming en de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0000/2011),

A. overwegende dat breedbandtoegang verkregen kan worden via tal van platforms 
(koperdraad, kabel, glasvezel, vast en mobiel draadloos, satelliet, enz.), zeer uiteenlopende 
gebruikers trekt (consumenten, bedrijfsleven, overheid, openbare en non-
profitinstellingen, waaronder scholen, bibliotheken, ziekenhuizen en instanties op het 
gebied van de openbare veiligheid), die breedband gebruiken voor een grote 
verscheidenheid aan diensten (e-commerce, verlening van gezondheidszorg, spraak- en 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 PB C 117E van 6.5.2010, blz. 206.
3 PB C 8E van 14.1.2010, blz. 60.
4 PB C 146E van 12.6.2008, blz. 87.
5 PB C 287E van 29.11.2007, blz. 364.
6 PB C 291E van 30.11.2006, blz. 133.
7 PB C 133E van 8.6.2006, blz. 140.
8 PB C 104 van 14.4.1999, blz. 128.
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beeldcommunicatie, amusement, wagenparkbeheer, overheidsdiensten, onderwijs, 
opleiding op de werkplek, om er slechts enkele te noemen), en tevens machine-to-
machinetoepassingen mogelijk maakt (slimme elektriciteitsmeters en slimme 
elektriciteitsnetten, draadloze hartmonitors, toepassingen voor hulpdiensten, 
alarmsystemen, voertuigtelemetrie, voorraadbeheer, enz.),

B. overwegende dat de diverse platforms, gebruikers en diensten alle beschouwd moeten 
worden als onderdeel van het totale breedbandecosysteem, en in die hoedanigheid 
bijdragen tot de verwezenlijking van volledige breedbandtoegang en tal van daarmee 
samenhangende maatschappelijke voordelen opleveren, wat er op zijn beurt toe zal 
bijdragen dat breedband overal ingang zal vinden,

C. overwegende dat de vraag vanuit de markt de echte prikkel vormt voor de verbetering van 
de hogesnelheidsconnectiviteit, en dat duurzame toegang tot infrastructuur en concurrentie 
tussen diensten, en juist niet het ‘top-down’ vastleggen van doelstellingen, zullen zorgen 
voor efficiënte, bij de vraag aansluitende connectiviteit van de volgende generatie, 

D. overwegende dat het essentieel is om de digitale kloof te overbruggen en met het oog op 
Europese meerwaarde breedband voor iedereen in de EU te realiseren,

E. overwegende dat publieke spelers weliswaar een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
de uitrol van de toegang van de volgende generatie (NGA) in ‘witte’ en ‘grijze’ gebieden, 
maar dat overheidsinvesteringen geen belemmering mogen vormen voor particuliere 
investeringen en evenmin concurrentieverstorend mogen werken in gebieden waar de 
concurrentie haar werk al doet; overwegende dat investeerders in NGA de juiste 
stimulansen moeten blijven krijgen om in breedband te blijven investeren,

F. overwegende dat de particuliere sector de afgelopen tien jaar honderden miljarden euro’s 
heeft geïnvesteerd in breedbandfaciliteiten, -diensten, -toepassingen en -inhoud, en dat de 
bevordering van deze investeringen de belangrijkste motor van de breedbandgroei in de 
EU moet blijven,

1. Breedband voor iedereen

1. merkt op dat het begrip breedband voortdurend in ontwikkeling is, daar het aantal 
platforms is gegroeid en de verscheidenheid aan klanten en de vormen van gebruik 
exponentieel zijn toegenomen; stelt vast dat breedband niet langer alleen gaat over 
internettoegang, maar zich evenmin beperkt tot rechtstreekse menselijke interactie, 
aangezien machine-to-machineverbindingen en -toepassingen snel terrein winnen;

2. is van mening dat het de doelstelling moet zijn dat de EU in 2013 wereldleider is op het 
gebied van ICT-infrastructuur door het realiseren van een breedbanddekking van 100 %, 
met een dienst van ten minste 2 Mbps voor gebruikers in plattelandsgebieden en 24 Mbps 
in de belangrijkste stedelijke gebieden;

3. is van oordeel dat het streven naar volledige breedbandtoegang en -ingang geen enkele zin 
heeft als een gedegen cyberveiligheids- en onlineveiligheidsstrategie niet tot de 
prioriteiten behoort;
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4. benadrukt dat er optimaal gebruik moet worden gemaakt van complementaire 
technologieën om breedbanddekking in plattelandsgebieden te realiseren zonder al te 
zware lasten voor consumenten of bedrijven;

5. merkt op dat de toegang tot lage-radiofrequentiebanden, die door hun propagatie-
eigenschappen een brede dekking ondersteunen, een cruciale factor is voor draadloze 
breedbanddekking op het platteland die toegang biedt tot alle voorzienbare 
internetdiensten;

6. verwelkomt het stimuleren van de uitrol van vaste en mobiele breedbandnetwerken via 
maatregelen die aanlegkosten helpen verlagen, en benadrukt de noodzaak van innovatieve 
diensten om het gebruik te stimuleren;

7. onderstreept dat het voor het bereiken van de breedbanddoelstellingen van de EU voor 
2020 nodig is dat er in de digitale agenda benchmarks op EU- in plaats van op nationaal 
niveau worden vastgesteld voor de tussenliggende jaren 2015 en 2018;

8. merkt op dat in 2015 ongeveer 15 % van de huishoudens in de EU een abonnement met 
ten minste een snelheid van 100 Mbps moet hebben, wil de doelstelling voor die snelheid 
dan nog haalbaar zijn;

9. beveelt aan om het tijdig benutten van het digitale dividend voor nieuwe mobiele 
breedbanddiensten gemakkelijker te maken middels een geharmoniseerde, niet aan een 
bepaalde technologie gebonden en voor de gehele EU geldende aanpak, die 
schaalvoordelen biedt en nadelige grensoverschrijdende interferentieproblemen voorkomt 
zonder in te grijpen in de bestaande ontvangst van digitale tv dan wel hdtv;

10. verzoekt de lidstaten om in nauwe samenwerking met de belanghebbenden nationale 
breedbandplannen op te stellen en operationele plannen met concrete maatregelen goed te 
keuren met het oog op de breedbanddoelstellingen van de EU voor 2020;

2. Breedband voor economische groei, innovatie en mondiaal concurrentievermogen

11. is van mening dat er nieuwe hogesnelheidsnetwerken nodig zijn ter verbetering van het 
internationale concurrentievermogen van de EU;

12. is ervan overtuigd dat concurrentie op het vlak van zowel de infrastructuur als de diensten 
die via die infrastructuur worden aangeboden, de beste basis vormt voor duurzame 
concurrentie, investeringen, innovatie en toepassing; 

13. beklemtoont dat breedbanddiensten van doorslaggevend belang zijn voor het 
concurrentievermogen van de EU-bedrijfstak en een grote bijdrage leveren aan de 
economische groei en de werkgelegenheid in de EU; 

14. is van mening dat breedbandnetwerken met hoge capaciteit en netwerken met optische 
vezelkabels tot in huis ("Fibre to the home", FTTH) vanuit het gezichtspunt van de 
eindgebruiker en vanuit dat van de economische ontwikkeling wenselijke doelstellingen 
zijn;
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15. moedigt de Commissie en het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie aan om uiterlijk in 2013 tot een gezamenlijke aanpak te 
komen voor de totstandbrenging van een enkele markt voor zakelijke en elektronische 
communicatie in de gehele EU;

16. wijst met het oog op de totstandbrenging van concurrerende mobiele markten op het 
belang van een concurrentiegerichte en tijdige spectrumtoewijzing voor draadloze 
breedband middels het programma inzake het radiospectrumbeleid, en verzoekt de 
lidstaten de 800 MHz-band hiervoor uiterlijk in 2013 beschikbaar te stellen zonder 
afbreuk te doen aan de bestaande diensten;

3. Stimuleren van investeringen en concurrentie

17. wijst erop dat maatregelen van de lidstaten die gericht zijn op breedband voor iedereen, 
niet marktverstorend mogen werken en geen al te zware last op de schouders van de sector 
mogen leggen; 

18. merkt op dat inzet van het staatssteunkader voor breedband en een gericht gebruik van 
communautaire fondsen waarschijnlijk de meest progressieve aanvullende methoden zijn 
voor de versnelling van de uitrol van breedband;

19. onderkent dat zekerheid op het gebied van regelgeving nodig is om investeringen te 
bevorderen en belemmeringen voor investeringen in snelle en ultrasnelle netwerken weg 
te nemen; onderschrijft in dit verband de NGA-aanbeveling inzake toegang via draden;

20. merkt op dat de mogelijke risico’s van de aanleg van kostbare infrastructuur voor 
breedband van de volgende generatie hoog zijn, en dat de desbetreffende 
terugbetalingsperiode lang is; stelt dat regelgeving investeringen in deze infrastructuur 
niet in de weg mag staan en ervoor moet zorgen dat alle spelers op de markt voldoende 
investeringsstimulansen krijgen;

21. roept op tot de invoering van een investeringsvriendelijk kader voor NGA en draadloze 
hogesnelheidstoegang dat onder meer rechtszekerheid verschaft en investeringen, 
concurrentie en technologieneutraliteit bevordert, waarbij de keuzes op technologisch vlak 
aan de markt worden overgelaten;

22. verzoekt de lidstaten de niet-discriminerende toegang tot aanlegwerkzaamheden te 
garanderen en de toegang tot leidingen te vergemakkelijken, aangezien de drempel om te 
investeren zo aanzienlijk kan worden verlaagd;

23. merkt op dat het EU-beleid de uitrol van efficiënte en betaalbare netwerken, toepassingen 
en inhoud moet aanmoedigen om de beschikbaarheid en ingang van breedband te 
optimaliseren;

24. onderstreept dat het overheidsbeleid investeringen en innovatie vanuit de particuliere 
sector moet bevorderen door eventuele belemmeringen hiervoor weg te nemen, indien de 
krachten van de markt zelf in staat zijn voor concurrerende breedbandtoegang te zorgen;

25. steunt het initiatief van de Commissie om met de Europese Investeringsbank (EIB) samen 
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te werken om de beschikbaarheid van de financiering voor snelle en ultrasnelle netwerken 
te verbeteren, en benadrukt dat een dergelijke financiering moet worden gericht op open 
infrastructuurprojecten waarmee een grote verscheidenheid aan diensten wordt gesteund; 

26. staat positief tegenover het voorstel van de Commissie om nieuwe financieringsbronnen 
aan te boren en steunt het opzetten van een EU-obligatieproject in samenwerking met de 
EIB;

27. blijft passende overheidsinvesteringen, publiek-private partnerschappen en 
belastingvoordelen ten behoeve van de uitrol van snelle en ultrasnelle netwerken 
aanmoedigen; onderstreept het belang van de coördinatie van overheidsbeleid op alle 
niveaus; 

28. roept de Commissie en de lidstaten op om het eens te worden over een EU-pact voor de 
uitrol van breedband, waarbij al naar gelang de behoeften gebruik wordt gemaakt van 
beleggingsfondsen, de structuurfondsen, het Cohesiefonds, regionale fondsen en 
overheids- en particuliere investeringen, het accent ligt op de ‘witte’ gebieden en zorg 
wordt gedragen voor de nodige afstemming met consistente resultaatindicatoren op EU-
niveau;

29. verzoekt om de oprichting van een EU-taskforce op hoog niveau met de voornaamste 
belanghebbenden, die een ICT-infrastructuurstrategie moet gaan uitwerken;

4. Voordelen voor de consument

30. neemt nota van het voornemen van de Commissie om richtlijnen op te stellen inzake 
kostentoerekening en non-discriminatie, hoofdbeginselen in het EU-kader, moedigt de 
Commissie aan zulks te doen op een manier die betaalbare prijzen, keuze voor de 
consument en concurrentie in snelle en ultrasnelle netwerken en de via die netwerken 
geleverde diensten ondersteunt, en verklaart zich voorstander van efficiënte investeringen 
en een snelle overgang naar zulke netwerken;

31. verzoekt de Commissie om de onderbediende en niet-bediende gebieden met steun van de 
lidstaten in kaart te brengen;

32. verzoekt de Commissie jaarlijks een verslag in te dienen bij het Europees Parlement over 
het daadwerkelijk voor gebruikers in de EU beschikbare breedbandaanbod en de 
keuzemogelijkheden op dit vlak, evenals over de voortgang bij de tenuitvoerlegging van 
het kader voor elektronische communicatie en de NGA-aanbeveling; 

33. roept de lidstaten op hindernissen voor een intensiever gebruik van breedband aan te 
pakken, met name in gemeenschappen met lage inkomens, en om alle relevante 
belanghebbenden te enthousiasmeren voor het aanbieden van opleidingen en het verlenen 
van publieke toegang tot breedbanddiensten, het verlenen van economische bijstand voor 
de aanschaf van breedbanddiensten en -apparatuur, en het ontwikkelen van technologie en 
inhoud die is afgestemd op de specifieke eisen en behoeften van de gebruikers;

34. verzoekt de Commissie, met het oog op haalbare interactieve diensten en bewaking van de 
breedbanddoelstellingen, om kenmerken van de breedbandtoegang te specificeren die 
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veeleer op kwalitatief vlak liggen, waaronder download- en uploadsnelheden, wachttijden 
en snelheden die in de praktijk door de gebruikers worden gehaald; verwelkomt de 
inspanningen van de Commissie om een methode te ontwikkelen voor de meting van 
relevante aspecten van feitelijke gebruikerservaringen;

5. E-initiatieven: stimuleren van de vraag

35. roept de lidstaten op hun inspanningen op te voeren om lacunes in e-vaardigheden aan te 
pakken op alle onderwijsniveaus en door middel van permanente educatie;

36. verzoekt de lidstaten het voorbeeld te volgen dat de Commissie in haar actieplan voor de 
elektronische overheid heeft geschetst: e-aanbesteding gebruiken, een open-
gegevensstrategie vaststellen, elektronische identiteit bevorderen;

37. ondersteunt initiatieven zoals e-gezondheidszorg en een pan-Europese 
gezondheidsinformatie-infrastructuur om patiëntgerichte diensten mogelijk te maken 
waarbij patiënten worden ondersteund om verantwoordelijkheid voor hun eigen 
gezondheid te nemen; stelt dat dergelijke diensten overal en altijd toegankelijk moeten 
zijn, ook via mobiele apparatuur;

38. onderstreept het belang van een degelijk privacykader voor de EU en staat positief 
tegenover de lopende evaluatie van de richtlijn gegevensbescherming;

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


