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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 2

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 

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

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De lidstaten worden verzocht de 
structuurfondsen ook te gebruiken om de 
doelstellingen van de digitale agenda te 
verwezenlijken en synergie te waarborgen 
tussen het kaderprogramma, de 
structuurfondsen en nationaal beleid met 
betrekking tot de bredere EU-
doelstellingen concurrentiekracht, 
economische groei en cohesie.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Prioriteiten als snelle netwerken, 
grensoverschrijdende overheidsdiensten, 
toegang tot meertalige diensten, 
veiligheid, beveiliging en slimme 
energiediensten betreffen allemaal 
specifieke terreinen waarop lokale en 
regionale overheden tegelijkertijd 
hoofdbetrokkene, aanbieder en 
begunstigde zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De lijst met projecten die in 
aanmerking komen voor financiering uit 
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de Connecting Europe Facility is flexibel, 
zodat rekening kan worden gehouden met 
de bijzondere eigenschappen van de Unie 
als geheel en van de lidstaten in het 
bijzonder, met name wat 
infrastructuurprojecten voor breedband 
betreft.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De tenuitvoerlegging van de 
Connecting Europe Facility mag geen 
afbreuk doen aan de doelstellingen van 
het cohesiebeleid. Bij de uitvoering van de 
voorgestelde maatregelen moeten de 
lidstaten aanvullende administratieve 
lasten op nationaal niveau zien te 
vermijden en lokale en regionale 
overheden de nodige technische bijstand 
verlenen wat betreft het gebruik van de 
nieuwe financiële instrumenten en hun 
hefboomeffect.

Amendement 8

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, 

(9) In het kader van een stelsel van open en 
concurrerende markten is optreden van de 
Unie noodzakelijk om 
markttekortkomingen aan te pakken, en 
moeten maatregelen worden genomen om 
ondermaatse investering in niet-
commerciële projecten te corrigeren. Door 
financiële steun en bijkomende financiële 
draagkracht te verstrekken aan 
infrastructuurprojecten, kan de Unie 
bijdragen tot de oprichting en uitbouw van 
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administratieve efficiëntie en het gebruik 
van hulpbronnen betreft.

trans-Europese netwerken op het gebied 
van telecommunicatie en dus hogere baten 
genereren wat markteffecten, 
administratieve efficiëntie en het gebruik 
van hulpbronnen betreft.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Gezien de opkomende problemen 
op het gebied van toegang tot het 
spectrum, kunnen draadloze 
breedbandnetwerken een sleutelrol spelen 
bij de voorziening van alle gebieden, met 
inbegrip van afgelegen en 
plattelandsgebieden waar geen andere 
mogelijkheden bestaan.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) dragen bij tot economische groei en 
ondersteunen de ontwikkeling van de 
interne markt, hetgeen leidt tot verbetering 
van het concurrentievermogen van het 

(1) dragen bij tot economische groei en het 
scheppen van rijkdom en 
werkgelegenheid, bevorderen sociale 
inclusie en ondersteunen de ontwikkeling 
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Europese bedrijfsleven, waaronder het 
midden- en kleinbedrijf (MKB);

van de interne markt, hetgeen leidt tot 
verbetering van het concurrentievermogen 
van het Europese bedrijfsleven, waaronder 
het midden- en kleinbedrijf (mkb);

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 
interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale telecommunicatienetwerken en 
toegang tot deze netwerken, waarbij lokale 
en regionale overheden in staat worden 
gesteld de meest passende oplossingen te 
kiezen voor hun specifieke lokale en 
regionale behoeften.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) dragen op alle niveaus 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, waarbij rekening wordt 
gehouden met het feit dat ook dunbevolkte 
en minder ontwikkelde gebieden van 
verbindingen moeten worden voorzien.

Amendement 15

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

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

(3) stimuleren de introductie in heel 
Europa 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 
duurzame concurrentievermogen van de 
Europese industrie bevordert;

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) dichten de kloof tussen regio's via 
betrouwbare en snelle 
telecommunicatieverbindingen, 
aangevuld met efficiënte draadloze 
mobiele diensten, en spelen een 
belangrijke rol bij het bevorderen van het 
regionale concurrentievermogen, de 
toegankelijkheid en de gelijkheid van 
mensen;

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

om deze doelstellingen te bereiken moeten 
de lidstaten lokale en regionale overheden 
die bij het proces zijn betrokken over ieder 
relevant stadium daarvan raadplegen.
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Amendement 18

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, rekening houdend met de vraag 
naar supersnel internet;

Motivering

Investeringen in supersnelle breedbandnetwerken brengen grote risico's met zich mee. Uit de 
statistieken blijkt dat het gebruik van supersnel internet aanzienlijk achterblijft bij de 
gerealiseerde breedbanddekking. Bij de keuze van technologie en te financieren projecten 
moet daarom rekening worden gehouden met de werkelijke vraag naar breedbandtoegang.

Amendement 19

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, overeenkomstig het beginsel van 
technologische neutraliteit, alle 
beschikbare technologieën te gebruiken 
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, rekening 
houdend met de vraag naar supersnel 
internet;

Motivering

Investeringen in supersnelle breedbandnetwerken brengen grote risico's met zich mee. Uit de 
statistieken blijkt dat het gebruik van supersnel internet aanzienlijk achterblijft bij de 
gerealiseerde breedbanddekking. Bij de keuze van technologie en te financieren projecten 
moet daarom rekening worden gehouden met de werkelijke vraag naar breedbandtoegang.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de ontwikkeling van 
breedbandnetwerken om scholen in 
afgelegen plattelandsgebieden in de 
lidstaten aan te sluiten en 
studieprogramma's op afstand te 
ontwikkelen, teneinde ontvolking van deze 
gebieden te vermijden;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering
Om dezelfde redenen als in het voorafgaande, zou het nuttig zijn om ook hier de lokale en 

regionale overheden te noemen.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten moeten de nodige 
maatregelen treffen om ervoor te zorgen 
dat lokale en regionale overheden volledig 
en doeltreffend bij het beheer van ICT-
gerelateerde initiatieven worden 
betrokken, om hun diensten op gebieden 
als de gezondheidszorg, het onderwijs, 
openbare aanbestedingen, beveiliging en 
de sociale dienstverlening zo te 
verbeteren.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie en de lidstaten 
moedigen lokale en regionale overheden 
aan om gebruik te maken van publiek-
private partnerschappen (PPP) voor het 
bieden van breedbanddiensten in met 
name plattelandsgebieden. In dit opzicht 
is het van cruciaal belang voor de 
lidstaten om de administratieve capaciteit 
van hun overheidsinstellingen op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau te 
verbeteren, en om hun infrastructuur 
dienovereenkomstig aan te passen om zo 
te kunnen zorgen voor een geslaagde 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
trans-Europese 
telecommunicatienetwerken.
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Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Er is grotere betrokkenheid 
nodig van de lokale en regionale 
overheden om een betekenisvolle bijdrage 
te kunnen leveren aan de bevordering van 
het hergebruik van overheidsinformatie 
en om zodoende de concurrentiepositie te 
verbeteren en nieuwe banen te creëren.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de opname van 
plattelandsgebieden, gebieden met een 
lage bevolkingsdichtheid en ultraperifere 
gebieden.

Amendement 26

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, 
verkregen via haalbaarheidsstudies en 
kosten-batenanalyses, rekening houdend 
met het algemene belang en gelijke 
netwerktoegang van de gehele bevolking, 
met name in gebieden met grote 
verbindingsproblemen.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op basis van de informatie die zij 
ontvangen overeenkomstig artikel 21 van 
Verordening XXX tot invoering van de 
Connecting Europe Facility, wisselen de 
lidstaten en de Commissie informatie en 
optimale werkmethoden uit over de 
voortgang in de tenuitvoerlegging van deze 
richtsnoeren. De lidstaten betrekken lokale 
en regionale overheden bij dit proces.

Amendement 28

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, 
een vertegenwoordiger van een regionale 
overheid en een vertegenwoordiger van 
een lokale overheid, 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. 



PE494.848v02-00 16/18 AD\914966NL.doc

NL

Amendement 29

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, 
technologische ontwikkelingen en de 
haalbaarheid van de projecten, gelet op 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. 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

deze gebieden moet een aanvulling zijn op 
beschikbare financiering uit het 
Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 
rechtstreekse overheidssteun, om te zorgen 
voor gelijke netwerktoegang, die op zijn 
beurt zal bijdragen aan groei en 
werkgelegenheid en bijgevolg aan de 
vestiging van de bevolking in gebieden 
met demografische problemen.
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