
PR\898508NL.doc PE487.697v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2011/0299(COD)

24.5.2012

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en 
tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Evžen Tošenovský



PE487.697v01-00 2/29 PR\898508NL.doc

NL

PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 



PR\898508NL.doc 3/29 PE487.697v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................26



PE487.697v01-00 4/29 PR\898508NL.doc

NL



PR\898508NL.doc 5/29 PE487.697v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad on 
guidelines for trans European telecommunications networks and repealing Decision No 
1336/97/EC
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0657),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0373/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ...2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie cultuur en 
onderwijs, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de 
Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Telecommunicatienetwerken en -
diensten zijn infrastructuren die steeds 

(1) Telecommunicatienetwerken en -
diensten zijn infrastructuren die steeds 

                                               
1 PB C 0 van ..., blz. 0.
2 PB C 0 van ..., blz. 0.
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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.

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

Or. en

Amendement 2
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, 

(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 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 
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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.

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 minder ontwikkelde, rurale 
en voorstedelijke gebieden waar de 
particuliere investeringen in 
internetinfrastructuren onvoldoende zijn, 
en moeten zij de introductie en het gebruik 
van moderne, toegankelijke onlinediensten 
bevorderen, opdat alle Europese burgers 
en bedrijven ten volle kunnen profiteren 
van de voordelen van een open toegang 
tot breedbandnetwerken..

Or.en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Besluit nr. 243/2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2012 tot vaststelling van een 
meerjarenprogramma voor het 
radiospectrumbeleid1 heeft als doel per 1 
januari 2013 de 800 MHz-frequentieband 
beschikbaar te stellen voor draadloze 
breedbanddiensten.
_____________
1 PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7.

Or. en

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

(4) 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 – 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) 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 – 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.
Overheidssteun voor investeringen in 
snellere netwerken kunnen noodzakelijk 
zijn maar moeten zorgvuldig worden 
gericht op gebieden waar het ontbreekt 
aan commerciële prikkels om te 
investeren, vaak rurale en afgelegen 
gebieden. Overheidssteun voor deze 
gebieden mag echter de mededinging niet
verstoren, particuliere investeringen 
verdringen of investeringen ontmoedigen.

Or. en

Amendement 5
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 

(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 
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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.

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 indien 
hun toegevoegde waarde en hun 
haalbaarheid zijn onderzocht in 
proeffasen en onafhankelijke evaluaties, 
en marktfalen tegengaan alsmede 
knelpunten wegnemen die de voltooiing 
van de interne markt in de weg staan.

Or. en

Amendement 6
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 
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 

(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 
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 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 
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bevorderen, in het bijzonder in de 
omschakeling naar toegangsnetwerken van 
de nieuwe generatie (NGA's).

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 7
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 aangetoonde 
en langdurige markttekortkomingen aan te 
pakken, onder meer ingeval van 
onderinvestering in niet-commerciële 
projecten. Door financiële steun en 
bijkomende financiële draagkracht te 
verstrekken aan marktgestuurde
infrastructuurprojecten, en het 
ondersteunen van de ontwikkeling van 
initiatieven 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 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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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 diverse andere 
programma's en initiatieven van de EU, 
zoals de structuurfondsen en het 
cohesiefonds aan te vullen, waarbij 
overlapping, onoplettendheid en extra 
bureaucratie en administratieve 
rompslomp worden vermeden.

Or. en

Amendement 9
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 

(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 
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en particuliere sector. 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

Amendement 10
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, waarbij onder meer medische 
of gezondheidsgegevens in de publieke 
sfeer terechtkomen.

Or. en

Amendement 11
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 

(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 
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vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is bijzonder belangrijk 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, inclusief op het 
niveau van deskundigen. 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 
voorafbepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is bijzonder belangrijk 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, inclusief op het 
niveau van deskundigen. 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 
voorafbepaalde, 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.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) zorgen voor een duurzaam 
concurrentieniveau in minder bevolkte en 
minder ontwikkelde regio's, in hoofdzaak 
rurale en voorstedelijke gebieden met 
verbindingen met lage of matige 
snelheden, door de toegang tot 
breedbandnetwerken mogelijk te maken 
en te zorgen voor de "e-inclusie" van de 
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inwoners van deze gebieden.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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
plaatselijke, nationale en regionale
telecommunicatienetwerken en open en 
niet-discriminatoire toegang tot deze 
netwerken; Om de digitale interne markt 
te voltooien moet gezorgd worden voor 
nauwe samenwerking en coördinatie van 
de activiteiten in het kader van het CEF-
programma met de nationale en regionale 
breedbandinitiatieven.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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 de technologische 
neutraliteit, wat op zijn beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie zal bevorderen;

Or. en
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Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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, de naleving van de 
internationale en EU-normen en
coördinatie op Europees niveau, de 
exploitatie, het onderhoud en de 
opwaardering daarvan;

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. "Open toegang" betekent algemene 
toegang tot de breedbandinfrastructuur 
voor alle exploitanten van elektronische 
communicatie, op gelijke en niet-
discriminatoire voorwaarden die het hun 
mogelijk maken ten volle te concurreren 
met de eigenaar of beheerder van de 
infrastructuur, waardoor de 
keuzemogelijkheden en de 
concurrentiepositie van de gebruikers 
worden verbeterd, zodat deze i) toegang 
krijgen tot inhouden, ii) de applicatie van 
hun keuze kunnen toepassen volgens 
duidelijk omschreven en transparante 
commerciële voorwaarden die door de 
door hun gekozen breedbandexploitant 
worden aangeboden. Het tarief van de 
toegang moet redelijk zijn om een 
redelijke return te bieden die 
investeringen voor het 
upgraden/onderhouden en de 
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economische levensvatbaarheid van de 
infrastructuur en maximaal gebruik 
mogelijk maakt.

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – 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 vraag naar 
een ultrasnel internet;

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – 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, 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 vraag naar een ultrasnel internet, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van alle 
beschikbare soorten technologie, volgens 
het beginsel van de technologische 
neutraliteit, wat van cruciaal belang is 
voor een open en dynamisch internet;

Or. en
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Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – 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 20
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 met de 
Communautaire richtsnoeren voor de 
toepassing van de staatssteunregels in het 
kader van de snelle uitrol van 
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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 21
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 daarbij de Communautaire 
richtsnoeren voor de toepassing van de 
staatssteunregels in het kader van de 
snelle uitrol van breedbandnetwerken 
naleven.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) nieuwe technologische en 
marktontwikkelingen; or

(a) nieuwe technologische en 
marktontwikkelingen en innovaties; of

Or. en
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Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opkomende politieke prioriteiten; or Schrappen

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vertoont Europese meerwaarde. (c) het vertoont Europese meerwaarde, als 
aangetoond door een haalbaarheids- en 
kosten-batenbeoordeling;

Or. en

Amendement 25
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. De 
Commissie houdt terdege rekening met 
het advies van de groep van deskundigen.
Indien de Commissie verkiest met het 
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advies van de groep van deskundigen 
geen rekening te houden, licht zij het 
Europees Parlement hierover in met 
opgave van de redenen hiervoor.

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

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 milieu-effecten, 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 politieke prioriteiten, de
ontwikkelingen op het gebied van de 
technologie, de markt en het milieu, of de 
situatie in de desbetreffende markten blijft 
weerspiegelen. Deze evaluatie kan 
eveneens op enig ander ogenblik worden 
verricht wanneer dit passend wordt geacht.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Bijlage – inleiding - 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, stimuleert nieuwe 
investeringen, helpt banen te scheppen en 
baant de weg voor een dynamische digitale 
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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.

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

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Bijlage – 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 29
Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 - alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden met een hoge Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Bijlage – 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 

In minder ontwikkelde regio's kan 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 moeten, indien hun 
meerwaarde en hun haalbaarheid in het 
kader van proeffasen en onafhankelijke 
evaluaties beoordeeld zijn, deze steun waar 
nodig aanvullen en de kosten van de 
projecten verminderen door een deel van 
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te brengen, kan gebruik worden gemaakt 
van een passend coördinatiemechanisme.

het kredietrisico van de investeerder over 
te nemen om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken. De 
Commissie coördineert echter de 
toewijzing van de middelen, waarbij 
overlappingen en slordigheid worden 
vermeden. 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. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 - alinea 9

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
openbare en particuliere acties die zowel 
het 30 Mbps-streefdoel als het 100 Mbps-
streefdoel van de Digitale agenda 
nastreven, en betrekking hebben op
voorstedelijke en rurale gebieden in het 
bijzonder en gebieden met een lage of een 
gemiddelde bevolkingsdichtheid in heel de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 - alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) investeringen ondersteunen in 
breedbandnetwerken die het streefdoel van 

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

de Digitale agenda voor 2020 met 
betrekking tot de universele dekking met
verbindingen van 30 Mbps en meer
kunnen bereiken; of

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 - alinea 10 – 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 50% van de huishoudens over 
snelheden van 100 Mbps en meer kunnen 
beschikken;

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 - alinea 10 – 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 de 
regels betreffende overheidssteun

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 - alinea 14 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

energie, vervoer) waarvan kan worden 
verwacht dat zij alleen of in partnerschap 
met andere openbare en particuliere
exploitanten investeren in passieve 
breedbandnetwerken;

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – inleidend gedeelte

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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TOELICHTING

Inleiding

De Europese Commissie stelt in het kader van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader voor de 
periode 2014-2020 een nieuw instrument voor ter bevordering van Europese geïntegreerde 
infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en telecommunicatie, de Financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen ("Connecting Europe Facility" - CEF).

Het CEF-voorstel voorziet in het vrijmaken van 50 miljard euro voor netwerkinfrastructuur 
met als doel de verbindingen in de Europese Unie te verbeteren; het moet een 
multiplicatoreffect sorteren door als hefboom te fungeren om overheids- en particulier 
kapitaal vrij te maken dat nodig is voor investeringen, die op zo'n 1000 miljard euro worden 
geschat.

Aangezien de nationale en lokale overheidsbegrotingen alleen niet volstaan om de projecten 
te financieren, stelt de Commissie een nieuw begrotingsinstrument voor dat andere overheids-
en particuliere middelen moet aantrekken en de risico's voor particuliere investeerders moet 
beperken.

Het inzetten van de Structuurfondsen en het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en 
innovatie voor digitale-diensteninfrastructuur en uitsluitend voor proefprojecten volstaat niet 
om te zorgen voor een significante ontwikkeling van de digitale diensten, vooral in de 
plattelandsgebieden in de Europese Unie. Daarbij komt nog dat de financiële problemen 
waarmee de EU en in het bijzonder enkele lidstaten te kampen hebben de investeringen in 
nieuwe infrastructuur en de ontwikkeling van een digitale interne markt in gevaar brengen.

De CEF vervangt de bestaande rechtsgronden van TEN-T/TEN-E en eTEN door een enkele 
verordening voor de financiering, met als doel te zorgen voor een maximale integratie en 
synergie met de andere EU-instrumenten en de andere EU-beleidslijnen en regelingen.

De CEF-begroting bevat ca. 9,2 miljard euro, die moeten dienen ter ondersteuning van 
investeringen in snelle en ultrasnelle breedbandnetwerken en pan-Europese digitale diensten.
Het hoofddoel van het voorstel is de verwezenlijking van de targets van de Digitale Agenda 
voor Europa voor 2020, in het bijzonder de algemene toegang tot breedband met een snelheid 
van ten minste 30 megabits ter seconde (Mbps), waarbij minstens 50% van de huishoudens 
beschikt over een snelheid van meer dan 100 Mbps.

Minstens 7 van de voorgestelde 9,2 miljard euro zouden beschikbaar worden gesteld voor 
investeringen in breedbandinfrastructuur met hoge snelheid. De rest zou, in hoofdzaak door 
middel van leningen, bestemd worden voor projecten die erop gericht zijn essentiële openbare 
en netwerkdiensten on line te plaatsen. Onder deze projecten vallen bijvoorbeeld 
grensoverschrijdende diensten van algemeen belang (e-Gezondheidsdiensten, e-
Identiteitsbewijzen, e-Justitie, enz.); zij moeten garanderen dat de burgers, de 
overheidsadministraties, de EU-industrie voor digitale platforms een snelle toegang hebben 
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tot de breedbandinfrastructuur en tot telecomnetwerken.

Breedbandinternet en grensoverschrijdende digitale diensten zijn de digitale infrastructuur van 
de toekomst en zullen, volgens een aantal studies, een significante impact hebben op de 
arbeidsproductiviteit en het bbp pro capita. Met heeft berekend dat een stijging van de 
breedbandpenetratie met 10% per jaar kan worden gecorreleerd met een stijging van 1,5% van 
de arbeidsproductiviteit over de volgende vijf jaar.

Op basis van voorzichtige ramingen meent de Commissie dat de CEF financiële investeringen 
kan faciliteren van ruim 50 miljard euro tot zelfs 100 miljard euro in snelle 
breedbandinfrastructuur.

Doel van het voorstel voor een verordening is een aantal richtsnoeren op te stellen voor trans-
Europese telecommunicatienetwerken om de knelpunten uit de weg te ruimen die de 
voltooiing van de interne markt in de weg staan en om de digitale kloof tussen de EU-regio's 
te dichten door particuliere investeringen in deze gebieden, die momenteel uitgerust zijn met 
lagesnelheidsverbindingen of helemaal over geen netwerk beschikken, te stimuleren.

1. Algemene opmerkingen

De rapporteur is het grotendeels eens met het voorstel van de Commissie. De CEF op het 
gebied van breedbandinfrastructuur en digitale diensten kan worden gezien als een van de 
mogelijke aanvullende instrumenten, die de vereiste investeringen uit de particuliere en de 
openbare sector in deze gebieden kan stimuleren. Enkele van deze investeringen – in het 
bijzonder die voor niet-commerciële projecten of projecten met lage opbrengst – zouden 
zonder de voorgestelde financiële ondersteuning zelf geen kans maken.

De rapporteur is van oordeel dat de voorgestelde verordening, in combinatie met de CEF-
verordening, in hoofdzaak moet zorgen voor een ondernemingsvriendelijk klimaat voor de 
ontwikkeling van telecominfrastructuur. Dit geschiedt hoofdzakelijk door middel van 
financiële instrumenten zoals waarborgen, enz. Leningen moeten een uitzondering blijven.

Daarom acht de rapporteur het nodig dat de lidstaten de ontwikkeling van de markt door 
middel van telecominfrastructuur blijven stimuleren, door alles wat een snellere vooruitgang 
belemmert uit de weg te ruimen en door de concurrentie op die markt te bevorderen. Centraal 
geplande en beheerde projecten voor de verdere ontwikkeling van de ICT-sector zijn niet aan 
te bevelen, wegens de nauwe banden van die sector met de markt en wegens de snelle 
koerswijzigingen in de ontwikkeling van de sector.
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In een volstrekt marktgerichte omgeving mag de verordening niet interveniëren met niet-
marktgerichte maatregelen en invloeden, maar moet op een verantwoordelijke wijze de 
tekortkomingen van de digitale economie milderen. De voornaamste tekortkoming heeft te 
maken met de digitale kloof tussen de rurale en de stedelijke gebieden op het vlak van de 
mogelijke toegang tot snel internet en het gebruik van de daarmee samengaande digitale 
diensten. Deze kloof dempen is een van de hoofdbekommernissen van de rapporteur. Dit is 
een van de gebieden bij uitstek waarop overheidsgeld de ontwikkeling van deze markt 
effectief kan bevorderen.

2. Specifieke opmerkingen

Het voorgestelde instrument moet zich vooral toespitsen op die sectoren van de infrastructuur 
waar de meeste zwakke plekken liggen, die dan kunnen worden verbeterd of uit de weg 
worden geruimd, en die niet kunnen worden aangepakt met bestaande instrumenten of louter 
commerciële ingrepen. De rapporteur onderstreept dat de financiële ondersteuning waarin het 
instrument voorziet, de mededinging in de sector niet mag verstoren. Dit betekent dat, wat de 
breedbandinfrastructuur betreft, de financiële steun hoofdzakelijk gericht moet worden op de 
gebieden met een lage of gemiddelde bevolkingsdichtheid, waar particuliere investeerders niet 
geneigd zijn in te investeren wegens de lage rentabiliteit. Daarom is het dit instrument erom te 
doen dat de financiële steun van de EU de concurrentiekracht van dunbevolkte en minder 
ontwikkelde gebieden op het stuk van de toegang tot breedbandnetwerken consolideert en 
aanzwengelt. Het voorstel om middelen van de CEF ook te gebruiken voor projecten in 
stedelijke gebieden is daarom niet wenselijk; deze projecten moeten uitsluitend aan 
particuliere investeerders worden overgelaten omdat de meeste onder hen commercieel 
levensvatbaar zijn.

Nauw daarmee verbonden is de opmerking van de Commissie dat de uitrol van 
breedbandnetwerken in minder ontwikkelde gebieden voornamelijk moet gefinancierd 
worden uit de Structuurfondsen en het Cohesiefonds. Volgens de rapporteur mogen de minder 
ontwikkelde gebieden niet verhinderd worden om CEF-middelen voor soortgelijke doeleinden 
te gebruiken en moet synergie worden gecreëerd tussen de diverse EU-programma's. Om te 
garanderen dat de middelen doeltreffend worden gebruikt, is het van belang dat de CEF voor 
telecommunicatienetwerken zorgt voor complementariteit met de energie- en de 
vervoerssector.

Een ander belangrijk aspect van de investeringen in breedbandinfrastructuur houdt verband 
met het begrip technologische neutraliteit. Dit komt erop neer dat verschillende technologieën 
die vergelijkbare diensten aanbieden, die dezelfde snelheid garanderen, gelijk moeten worden 
behandeld. Daarom verwelkomt de rapporteur dat het voorstel geen concrete technologisch 
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correcte oplossing aanbiedt, maar een mix van technologieën om de doelstellingen van de 
Digitale Agenda te verwezenlijken.

Volgens het voorstel kunnen de breedbandnetwerken via draad of draadloos zijn (waaronder 
satellietnetwerken). De hoofdverbinding met het internet is vast, maar het aantal mobiele 
gebruikers en het dataverkeer nemen snel toe. Deze tendensen moeten in overweging worden 
genomen in de samenstelling van de projecten van algemeen belang en voorrang moet worden 
verleend aan de uitrol van een open snel en ultrasnel breedbandnetwerk.

Wat de bevoegdheden van de Commissie met betrekking tot deze verordening betreft, wil de 
rapporteur voorkomen dat deze bevoegdheden op een niet te rechtvaardigen manier 
aanzwellen. De eerste kwestie in dat opzicht betreft de gedelegeerde handelingen. De 
Commissie heeft op basis van het voorstel de verregaande bevoegdheid om projecten te 
wijzigen, stop te zetten of nieuwe projecten van algemeen belang toe te voegen. Daarom moet 
worden voorzien in een bijzonder controlemechanisme dat het optreden van de Commissie 
tegen het licht houdt.

ICT is een dynamische en snel ontwikkelende sector; daarom is het noodzakelijk dat, 
enerzijds, de verordening voldoende flexibel is en rekening houdt met veranderingen in de 
ontwikkeling; anderzijds, mag ze de rechtszekerheid en de investeringszekerheid op deze 
markt niet in gevaar brengen door projecten op korte termijn te wijzigen of stop te zetten.

Bovendien is de rapporteur van mening dat hetzelfde probleem rijst in verband met de 
evaluatie en de functionering van de Groep van deskundigen.


