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Amendement 1
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat beschikbaarheid van 
snelle breedband essentieel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie, om de economische 
groei te bevorderen, het 
concurrentievermogen van Europa te 
versterken en alle regio's en 
maatschappelijke groepen in staat te stellen 
om deel te nemen aan het digitale leven,

A. overwegende dat beschikbaarheid van 
snelle breedband van essentieel belang is 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie, 
om duurzame, insluitende en territoriaal 
cohesieve economische groei te 
bevorderen, het concurrentievermogen van 
Europa te versterken en alle regio's en 
maatschappelijke groepen in staat te stellen 
om deel te nemen aan het digitale leven,

Or. en

Amendement 2
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat beschikbaarheid van 
snelle breedband essentieel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie, om de economische 
groei te bevorderen, het 
concurrentievermogen van Europa te 
versterken en alle regio's en 
maatschappelijke groepen in staat te stellen 
om deel te nemen aan het digitale leven,

A. overwegende dat pan-Europese
beschikbaarheid van snelle breedband 
essentieel is voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de EU 2020-
strategie, en dat deze strategie van Europa 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
beoogt, om de economische groei te 
bevorderen, het concurrentievermogen en 
de werkgelegenheid van Europa te 
versterken en alle regio's en 
maatschappelijke groepen in staat te stellen 
om deel te nemen aan het digitale leven,

Or. lt
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Amendement 3
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat beschikbaarheid van 
snelle breedband essentieel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie, om de economische 
groei te bevorderen, het 
concurrentievermogen van Europa te 
versterken en alle regio's en 
maatschappelijke groepen in staat te 
stellen om deel te nemen aan het digitale 
leven,

A. overwegende dat beschikbaarheid van 
snelle breedband essentieel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie, om 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
te stimuleren en daarmee het 
concurrentievermogen van Europa te 
versterken en groei op lange termijn te 
bevorderen,

Or. es

Amendement 4
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat beschikbaarheid van 
snelle breedband essentieel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie, om de economische 
groei te bevorderen, het 
concurrentievermogen van Europa te 
versterken en alle regio's en 
maatschappelijke groepen in staat te stellen 
om deel te nemen aan het digitale leven,

A. overwegende dat beschikbaarheid van 
snelle breedband essentieel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie, om de economische 
groei te bevorderen, het 
concurrentievermogen van Europa te 
versterken, innovatie, administratieve 
vereenvoudiging en openbare digitale 
voorzieningen te stimuleren, en daarmee
alle regio's en maatschappelijke groepen in 
staat te stellen om deel te nemen aan het 
digitale leven,

Or. pt
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 Amendement 5
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat beschikbaarheid van 
snelle breedband essentieel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie, om de economische 
groei te bevorderen, het 
concurrentievermogen van Europa te 
versterken en alle regio's en 
maatschappelijke groepen in staat te 
stellen om deel te nemen aan het digitale 
leven,

A. overwegende dat beschikbaarheid van 
snelle breedband essentieel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie, om de economische 
groei te bevorderen, het 
concurrentievermogen van Europa te 
versterken en alle regio's, steden en 
burgers in staat te stellen om maximaal 
gebruik te maken van de 
informatietechnologie van de 21e eeuw,

Or. cs

Amendement 6
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de EU er 
bovendien naar moet streven dat alle 
regio’s en maatschappelijke groepen 
kunnen deelnemen aan het digitale leven,

Or. es

Amendement 7
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het in de vorige 
eeuw gestarte Europese 
bekabelingsproject voor het opbouwen 
van een geëvolueerde samenleving met 
symmetrische snelheden zich niet op een 
uniforme manier heeft ontwikkeld, 
waardoor er moderne gemarginaliseerde 
gebieden zijn ontstaan,

Or. it

Amendement 8
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de sociale, 
economische en territoriale samenhang is 
gericht op een evenwichtige ontwikkeling, 
dient rekening te worden gehouden met 
de zwakke uitgangsposities van de 
verschillende regio´s, oftewel met de 
verschillen in technologische 
ontwikkeling tussen lidstaten en regio´s; 

Or. it

Amendement 9
Kerstin Westphal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 

1. is van mening dat volledige en voor de 
gebruiker goedkope breedbanddekking een 
universele dienst moet worden, aangezien 
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om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen;

ze onontbeerlijk is om in Europa voor 
gelijkwaardige leefomstandigheden te 
zorgen; wijst erop dat anders in Europa 
een digitale kloof dreigt te ontstaan en het 
platteland in zijn ontwikkeling 
achterblijft;

Or. de

Amendement 10
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen;

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen alsook 
omdat ze een belangrijke stimulerende 
factor is voor de bedrijvigheid in 
plattelandsgebieden;

Or. fr

Amendement 11
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen;

1. benadrukt dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen;

Or. en
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Amendement 12
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen;

1. is van mening dat volledige en op de 
behoefte afgestemde breedbanddekking 
tegen aanvaardbare kosten een universele 
dienst moet worden, aangezien ze 
onontbeerlijk is om in Europa voor 
gelijkwaardige leefomstandigheden te 
zorgen;

Or. de

Amendement 13
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen;

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in heel Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen, ook in 
plattelandsgebieden;

Or. lt

Amendement 14
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen;

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen en 
aangezien daarmee wordt bijgedragen 
aan gelijke kansen en aan het tegengaan 
van de digitale kloof;

Or. pt

Amendement 16
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen;

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 
leefomstandigheden te zorgen en om 
zodoende de cohesie tussen de regio’s van 
de EU te versterken;

Or. en

Amendement 17
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om in Europa voor gelijkwaardige 

1. is van mening dat volledige 
breedbanddekking een universele dienst 
moet worden, aangezien ze onontbeerlijk is 
om voor gelijke kansen te zorgen bij de 
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leefomstandigheden te zorgen; toegang tot digitale informatie;

Or. de

Amendement 18
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. Onderstreept het belang van 
breedband in Europa binnen de dimensie 
van territoriale cohesie, waarbij 
concentratie en clustering van activiteiten 
in bepaalde regio's wordt toegejuicht, 
onder de conditie van onderlinge 
connectie en coöperatie in de Europese 
samenwerking en ontwikkeling;

Or. nl

Amendement 19
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt de noodzaak om zo goed 
mogelijk gebruik te maken van 
complementaire technologieën als 
breedband via satelliet om zonder 
onnodige lasten voor de consument of de 
industrie breedbanddekking in 
plattelandsgebieden te bereiken;

Or. en
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Amendement 20
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat bij de aanleg van nieuwe 
telecommunicatienetwerken verplicht 
voorrang dient te worden gegeven aan 
vaste verbindingen en dat bestaande 
Wifi-, Wi-max- en LTE-voorzieningen 
(long term evolution) vervangen dienen te 
worden door een vaste 
breedbandverbinding zodra dit ook maar 
enigszins mogelijk is;

Or. fr

Amendement 21
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. meent dat vooraleer er ergens een 
nieuw Wifi-, Wi-max- of LTE-netwerk 
wordt geïnstalleerd, de bevolking in het 
desbetreffende gebied dient te worden 
geraadpleegd, alsook dat er rond 
kwetsbare publieke instellingen als 
scholen en ziekenhuizen witte gebieden in 
stand gehouden dienen te worden;

Or. fr

Amendement 22
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. digitale technologieën zijn een 
essentieel instrument voor territoriale 
samenhang, omdat daarmee het isolement 
van de afgelegen regio’s van de Europese 
Unie teruggedrongen wordt; daarom 
moeten de problemen worden opgelost die 
deze regio’s ondervinden op het gebied 
van technologieën en voorzieningen, 
zowel wat betreft de beschikbaarheid 
daarvan als wat betreft de kwaliteit en de 
tarieven, zodat deze dichter bij het 
gemiddelde Europese niveau komen;

Or. pt

Amendement 23
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat er niet alleen 
maatregelen getroffen moeten worden ter 
ondersteuning van de aanleg van 
breedbandnetwerken en andere 
verbindingstechnologieën, maar dat er 
tevens geïnvesteerd moet worden in de 
ontwikkeling van applicaties en 
programma’s om van die IT-
infrastructuur gebruik te kunnen maken, 
een infrastructuur die de kwaliteit van het 
leven van de burger verhoogt, de 
verstrekking van elektronische openbare 
diensten bevordert en de kwaliteit van het 
openbaar versterkt;

Or. cs
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Amendement 24
Kerstin Westphal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
nationale en Europese programma’s voor 
de financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning; roept 
de Commissie en de lidstaten daarom op 
om de financieringsvoorwaarden en 
procedures in de mate van het mogelijke te 
vereenvoudigen om de uitstroom van 
middelen te vergroten;

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
nationale en Europese programma’s voor 
de financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning; roept 
de Commissie, de lidstaten en de regionale 
overheden daarom op om de 
financieringsvoorwaarden en procedures in 
de mate van het mogelijke te 
vereenvoudigen om de uitstroom van 
middelen te vergroten;

Or. de

Amendement 25
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
nationale en Europese programma’s voor 
de financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning; roept 
de Commissie en de lidstaten daarom op 
om de financieringsvoorwaarden en 
procedures in de mate van het mogelijke te 
vereenvoudigen om de uitstroom van 
middelen te vergroten;

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
nationale en Europese programma’s voor 
de financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning; roept 
de Commissie en de lidstaten daarom op
om de financieringsvoorwaarden en 
procedures in de mate van het mogelijke te 
vereenvoudigen om de uitstroom van 
middelen die ervoor moeten zorgen dat 
alle spelers op de markt voldoende 
investeringsstimulansen krijgen, te 
vergroten;

Or. lt
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Amendement 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
nationale en Europese programma’s voor 
de financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning; roept 
de Commissie en de lidstaten daarom op 
om de financieringsvoorwaarden en 
procedures in de mate van het mogelijke te 
vereenvoudigen om de uitstroom van 
middelen te vergroten;

2. stelt vast dat een doelgericht gebruik 
van middelen van de Unie voor subsidies 
op het gebied van breedbandtechnologie 
zinvol is, wanneer de uitbreiding van 
breedband anders economisch niet 
haalbaar zou zijn; constateert dat de 
tenuitvoerlegging van de nationale en 
Europese programma’s voor de 
financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning, en
roept de Commissie en de lidstaten daarom 
op om de financieringsvoorwaarden en 
procedures in de mate van het mogelijke te 
vereenvoudigen om de uitstroom van 
middelen te vergroten en een bijdrage te 
leveren tot een snellere introductie van 
breedbandtechniek;

Or. de

Amendement 27
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
nationale en Europese programma’s voor 
de financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning; roept 
de Commissie en de lidstaten daarom op 
om de financieringsvoorwaarden en 
procedures in de mate van het mogelijke te 
vereenvoudigen om de uitstroom van 
middelen te vergroten;

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
nationale en Europese programma’s voor 
de financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning; roept 
de Commissie en de lidstaten daarom op 
om de voorwaarden en procedures zoveel 
mogelijk te vereenvoudigen om de regio's, 
steden en gemeenten maximaal in staat te 
stellen binnen zo kort mogelijke tijd van 
de financiële steun gebruik te maken;
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Or. cs

Amendement 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. constateert dat de administratieve en 
organisatorische inspanning voor de 
tenuitvoerlegging van de nationale en 
Europese programma's ter bevordering van 
de breedbandnetwerken belangrijk is; 
vraagt als zodanig de Commissie en 
lidstaten om de financieringsprocedures en 
de uitvoering daarvan voor zover mogelijk 
te vereenvoudigen, om de instroom van 
het kapitaal te verbeteren;

2. constateert dat de administratieve en 
organisatorische inspanning voor de 
tenuitvoerlegging van de nationale en 
Europese programma's ter bevordering van 
de breedbandnetwerken belangrijk is, ook 
door verbetering van de overdracht van 
beste praktijken tussen de regio's; vraagt 
als zodanig de Commissie en lidstaten om
de financieringsprocedures en de 
uitvoering daarvan voor zover mogelijk te 
vereenvoudigen en de samenwerking 
tussen de particuliere en de publieke 
sector te bevorderen, om het gebruik van 
EU-middelen ter diversificatie van de op 
het ICT-gebied aangeboden diensten te 
verbeteren;

Or. ro

Amendement 30
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
nationale en Europese programma’s voor 
de financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning; roept 
de Commissie en de lidstaten daarom op 
om de financieringsvoorwaarden en 
procedures in de mate van het mogelijke te 
vereenvoudigen om de uitstroom van 

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
nationale en Europese programma’s voor 
de financiering van breedband veel moeite 
kost qua administratie en planning; roept 
de Commissie en de lidstaten daarom op 
om de financieringsvoorwaarden en 
procedures in de mate van het mogelijke te 
vereenvoudigen om de uitstroom van 
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middelen te vergroten; middelen te vergroten en de economische 
ontwikkeling van de desbetreffende 
gebieden te bevorderen;

Or. fr

Amendement 31
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om binnen 
het regelgevingskader meer 
investeringsbevorderende bestanddelen 
aan te brengen en prikkels te bieden om 
gebruik te maken van de synergieën uit 
infrastructuurprojecten;

Or. en

Amendement 32
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 
worden;

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 
worden en in hoeverre een vrijstelling van 
stimuleringsmaatregelen voor de normale 
breedband zinvol zou kunnen zijn; de 
breedbandrichtsnoeren dienen bovendien 
informatie te bevatten over de toepassing 
van de staatssteunregels bij de mogelijke 
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oprichting van publiekelijke 
breedbandmaatschappijen, 
intergemeentelijke samenwerking en ppp-
modellen;

Or. de

Amendement 33
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 
worden;

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 
worden, hetgeen investeringen en 
innovaties stimuleert en de 
belemmeringen voor de ontwikkeling van 
breedband wegneemt;

Or. lt

Amendement 34
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels op bepaalde punten star 
zijn en in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
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worden; kunnen worden zodat er een
investeringsvriendelijker kader ontstaat;

Or. es

Amendement 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 
worden;

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 
worden; roept de Commissie en het 
Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatie (BEREC) op om in overleg 
met de overheid partnerschappen tussen 
de openbare en de particuliere sector 
mogelijk te maken en andere Europese 
financieringsinstrumenten in te zetten, 
met name middelen uit het EFRO, van de 
EIB en van de EBWO;

Or. de

Amendement 36
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
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investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 
worden;

investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 
worden en voor de regionale, stedelijke en 
gemeentelijke overheden geen onnodige 
administratieve belasting vormen;

Or. cs

Amendement 37
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en investeringsvriendelijker kunnen 
worden;

3. stelt vast dat de Europese 
staatssteunregels in de praktijk vaak tot 
rechtsonzekerheid leiden, wat geplande 
investeringen bemoeilijkt; roept de 
Commissie daarom op om na te gaan in 
hoeverre de voorschriften vereenvoudigd 
en gestructureerd kunnen worden zodat de 
investeringen bevorderd kunnen worden, 
vooral die in gebieden waar de realisatie 
daarvan onrendabel zou zijn geweest;

Or. ro

Amendement 38
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de regionale en lokale 
overheden en het bedrijfsleven op gebruik 
te maken van de in het kader van het 
EFRO beschikbare middelen, teneinde de 
breedbanddekking van met name 
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plattelandsgebieden te vergroten;

Or. fr

Amendement 39
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. bepleit de snelle expansie van 
breedbandinfrastructuren en roept de 
lidstaten ter verbetering van de 
rechtszekerheid, investeringen en de 
mededinging tot een snelle 
tenuitvoerlegging van het NGA-advies op. 
De regelgevende instanties dienen er 
hierbij voor te zorgen dat meteen voor alle 
marktdeelnemers voldoende concurrentie-
en investeringsprikkels ter beschikking 
staan;

Or. de

Amendement 40
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat in bepaalde regio’s, 
vanwege hun geografische en natuurlijke 
kenmerken - in het bijzonder regio’s met  
grote hoogteverschillen en moeilijk 
begaanbaar terrein -  internettoegang via 
de kabel in de praktijk niet haalbaar is, en 
dat voor die regio’s nieuwe generatie 
draadloze breedbanddiensten over land 
een alternatief zijn voor het behalen van 
de doelstelling op het gebied van 
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breedbanddekking;

Or. pt

Amendement 41
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de Commissie om bijzonder 
belang aan publiek-private 
partnerschappen te geven en het gebruik 
van structurele beleidsinstrumenten te 
faciliteren;

Or. ro

Amendement 42
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de definitie van 
basisbreedband in de toekomst moet 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften; roept de Commissie daarom op 
om nieuwe verantwoordelijkheidsmodellen 
voor snelle en ultrasnelle netwerken als 
optie in de breedbandrichtsnoeren op te 
nemen, daar ervan mag worden uitgegaan 
dat de markt in plattelandsgebieden geen 
volledige toegang tot NGA-netwerken tot 
stand zal brengen;

4. wijst erop dat de definitie van 
basisbreedband op grond van de bestendig 
toenemende transmissiesnelheid voor 
innovatieve internetdiensten zoals 
bijvoorbeeld eGovernment, eHealth of 
eLearning in de toekomst moet worden 
aangepast aan de veranderde behoeften; 
roept de Commissie daarom op om nieuwe 
verantwoordelijkheidsmodellen, waarbij 
met name de lokale overheden dienen te 
worden betrokken, voor snelle en 
ultrasnelle netwerken als optie in de 
breedbandrichtsnoeren op te nemen, daar 
ervan mag worden uitgegaan dat de markt 
in plattelandsgebieden geen volledige 
toegang tot NGA-netwerken tot stand zal 
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brengen;

Or. de

Amendement 43
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de definitie van 
basisbreedband in de toekomst moet 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften; roept de Commissie daarom op 
om nieuwe verantwoordelijkheidsmodellen 
voor snelle en ultrasnelle netwerken als 
optie in de breedbandrichtsnoeren op te 
nemen, daar ervan mag worden uitgegaan 
dat de markt in plattelandsgebieden geen 
volledige toegang tot NGA-netwerken tot 
stand zal brengen;

4. wijst erop dat de definitie van 
basisbreedband in de toekomst moet 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften; roept de Commissie daarom op 
om nieuwe verantwoordelijkheidsmodellen 
voor snelle en ultrasnelle netwerken als 
optie in de breedbandrichtsnoeren op te 
nemen, daar ervan mag worden uitgegaan 
dat de markt in plattelandsgebieden geen 
volledige toegang tot NGA-netwerken tot 
stand zal brengen, opdat breedband voor 
alle Europeanen beschikbaar is;

Or. lt

Amendement 44
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de definitie van 
basisbreedband in de toekomst moet 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften; roept de Commissie daarom op 
om nieuwe verantwoordelijkheidsmodellen 
voor snelle en ultrasnelle netwerken als 
optie in de breedbandrichtsnoeren op te 
nemen, daar ervan mag worden uitgegaan 
dat de markt in plattelandsgebieden geen 

4. wijst erop dat de definitie van 
basisbreedband in de toekomst moet 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften; roept de Commissie daarom op 
om nieuwe verantwoordelijkheidsmodellen 
voor snelle en ultrasnelle netwerken, met 
inbegrip van burgernetwerken en 
netwerken in publieke 
verantwoordelijkheid of met openbare 
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volledige toegang tot NGA-netwerken tot 
stand zal brengen;

middelen verworven netwerken, als optie 
in de breedbandrichtsnoeren op te nemen, 
om een gelijke behandeling van urbane 
en landelijke alsook dun bevolkte 
gebieden te bereiken en gelijke normen 
ten aanzien van kwaliteit, toegang en 
prijsvorming te waarborgen, daar ervan 
mag worden uitgegaan dat de markt in 
plattelandsgebieden geen volledige toegang 
tot NGA-netwerken tot stand zal brengen;

Or. de

Amendement 45
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de definitie van 
basisbreedband in de toekomst moet 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften; roept de Commissie daarom op 
om nieuwe verantwoordelijkheidsmodellen 
voor snelle en ultrasnelle netwerken als 
optie in de breedbandrichtsnoeren op te 
nemen, daar ervan mag worden uitgegaan 
dat de markt in plattelandsgebieden geen 
volledige toegang tot NGA-netwerken tot 
stand zal brengen;

4. wijst erop dat de definitie van 
basisbreedband in de toekomst moet 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften; roept de Commissie daarom op 
om nieuwe verantwoordelijkheidsmodellen 
voor snelle en ultrasnelle netwerken als 
optie in de richtsnoeren voor het gebruik 
van breedband op te nemen, daar ervan 
mag worden uitgegaan dat de markt in 
plattelandsgebieden geen volledige toegang 
tot NGA-netwerken tot stand zal brengen;

Or. cs

Amendement 46
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de definitie van 4. wijst erop dat de definitie van 
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basisbreedband in de toekomst moet 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften; roept de Commissie daarom op 
om nieuwe verantwoordelijkheidsmodellen 
voor snelle en ultrasnelle netwerken als 
optie in de breedbandrichtsnoeren op te 
nemen, daar ervan mag worden uitgegaan 
dat de markt in plattelandsgebieden geen 
volledige toegang tot NGA-netwerken tot 
stand zal brengen;

basisbreedband in de toekomst moet 
worden aangepast aan de veranderde 
behoeften; roept de Commissie daarom op 
om nieuwe verantwoordelijkheidsmodellen 
voor snelle en ultrasnelle netwerken als 
optie in de breedbandrichtsnoeren op te 
nemen, daar ervan mag worden uitgegaan 
dat de markt op eilanden, in berggebieden 
en op het platteland geen volledige 
toegang tot NGA-netwerken tot stand zal 
brengen;

Or. en

Amendement 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de definitie van de 
verlening van basisdiensten zal worden 
aangepast in de toekomst op basis van de 
evolutie van de behoeften; omdat er wordt 
verwacht dat de markt de 
plattelandsgebieden met NGA-netwerken 
niet zou kunnen dekken, vraagt als zodanig
de Commissie om, in het geval van 
breedband netwerken, nieuwe modellen 
van sponsoring voor hoge snelheid en voor 
zeer hoge snelheidsnetwerken als optie te 
integreren;

4. wijst erop dat de definitie van de 
verlening van basisdiensten zal worden 
aangepast in de toekomst op basis van de 
evolutie van de behoeften; vraagt de 
Commissie derhalve om, in het geval van 
breedband netwerken, nieuwe modellen 
van sponsoring voor hoge snelheid en voor 
zeer hoge snelheidsnetwerken als optie te 
integreren, omdat er wordt verwacht dat de
markt de plattelandsgebieden met NGA-
netwerken niet zou kunnen dekken; steunt 
de ontwikkeling van de draadloze 
breedband infrastructuur, met name in de 
afgelegen rurale gebieden, wat zou 
kunnen bijdragen aan lagere kosten en 
een kortere uitvoeringsperiode;

Or. ro
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Amendement 48
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het doel om naast het 
vereiste geregelde investerings- en 
mededingingsklimaat ter bevordering van 
investeringen in nieuwe ultrasnelle 
netwerken eveneens technologisch en 
economisch zinvolle 
niet-discriminererende toegangs- en 
samenwerkingsmogelijkheden te creëren;

Or. de

Amendement 49
Kerstin Westphal

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het probleem van 
ontbrekende NGA-netwerken op lange 
termijn ook niet wordt opgelost door 
frequenties van het digitale dividend te 
gebruiken voor de bestaande 
basisbreedband; denkt daarom dat het 
zinvol is om ook in die gebieden financiële 
steun voor buizen mogelijk te maken ten 
gunste van NGA-netwerken.

5. is van mening dat het probleem van 
ontbrekende NGA-netwerken op lange 
termijn ook niet wordt opgelost door 
frequenties van het digitale dividend te 
gebruiken voor de bestaande 
basisbreedband, temeer daar gevolgen 
voor de gezondheid door 
radioverbindingen op lange termijn niet 
kunnen worden uitgesloten; denkt daarom 
dat het zinvol is om ook in die gebieden 
financiële steun voor buizen mogelijk te 
maken ten gunste van NGA-netwerken;

Or. de
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Amendement 50
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het probleem van 
ontbrekende NGA-netwerken op lange 
termijn ook niet wordt opgelost door 
frequenties van het digitale dividend te 
gebruiken voor de bestaande 
basisbreedband; denkt daarom dat het 
zinvol is om ook in die gebieden financiële 
steun voor buizen mogelijk te maken ten 
gunste van NGA-netwerken.

5. is van mening dat het probleem van 
ontbrekende NGA-netwerken op lange 
termijn ook niet wordt opgelost door 
frequenties van het digitale dividend te 
gebruiken voor de bestaande 
basisbreedband; denkt daarom dat het 
zinvol is om ook in die gebieden zowel alle 
beschikbare nationale en regionale
financiële steun alsook die van de EU te 
mobiliseren voor buizen ten gunste van 
NGA-netwerken;

Or. en

Amendement 51
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het probleem van 
ontbrekende NGA-netwerken op lange 
termijn ook niet wordt opgelost door 
frequenties van het digitale dividend te 
gebruiken voor de bestaande 
basisbreedband; denkt daarom dat het 
zinvol is om ook in die gebieden financiële 
steun voor buizen mogelijk te maken ten 
gunste van NGA-netwerken.

5. is van mening dat het probleem van 
ontbrekende NGA-netwerken op het 
platteland op lange termijn ook niet wordt 
opgelost door frequenties van het digitale 
dividend in het kader van de LTE-
techniek te gebruiken voor de bestaande 
basisbreedband; denkt daarom dat het 
zinvol is om ook in die gebieden financiële 
steun voor buizen mogelijk te maken ten 
gunste van NGA-netwerken, waarbij de 
voorrang aan de uitbreiding van 
breedband op basis van glasvezelleidingen 
dient te worden gegeven, wanneer dit op 
lange termijn de goedkoopste en 
duurzaamste oplossing vormt;
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Or. de

Amendement 52
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat aanvullende 
technologieën zoals bijvoorbeeld de 
satelliettechnologie optimaal moeten 
worden benut om op het platteland een 
economisch duurzame breedbanddekking 
tegen aanvaardbare prijzen te bereiken;

Or. de

Amendement 53
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies 
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de voor 
breedband bestemde openbare financiële 
middelen een efficiënte hefboom kunnen 
zijn voor het versterken van het 
concurrentievermogen van de Europese 
regio´s, mits deze worden ingezet voor de 
ontwikkeling van moderne infrastructuur 
van de nieuwe generatie met een hoge 
transmissiecapaciteit in gebieden met een 
grote connectiviteitskloof; deze gebieden 
zouden, met name als ze gekenmerkt 
worden door belangrijke bevolkingscentra 
en industriële nederzettingen, binnen zeer 
korte tijd kunnen profiteren van het 
innovatief en creatief potentieel van de 
voor burgers en bedrijven beschikbare 
nieuwe diensten; 
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Or. it

Amendement 54
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies 
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. meent dat investeringsprojecten –
ook in de vorm van publiek-private 
partnerschappen – bevorderd moeten 
worden voor de verwezenlijking van open 
netwerken die een effectieve ontwikkeling 
van de concurrentie mogelijk maken en 
aldus de technologische innovatie en de 
economische ontwikkeling van de 
Europese regio´s ten goede komen;  

Or. it

Amendement 55
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt dat de verschillende 
financiële instrumenten tegemoet komen 
aan de typische kenmerken van de regio’s 
en dat daarbij in het bijzonder aandacht 
gaat naar die regio’s die specifieke 
economische, geografische en 
demografische kenmerken vertonen die te 
wijten zijn aan de territoriale 
discontinuïteit, de intrinsieke 
moeilijkheden van concurrerende 
markten of het gebrek aan 
schaaleconomie;

Or. es
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Amendement 56
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de acties op dit gebied 
hoofdzakelijk op plaatselijk niveau 
plaatsvinden en staat achter het initiatief 
van de Europese Commissie om 
mechanismen te ontwikkelen en te 
verbeteren om plaatselijke 
belanghebbenden in staat te stellen 
relevante informatie te verkrijgen over 
hoe zij de investeringskosten kunnen
beperken; is van mening dat zowel de 
samenwerking tussen de Europese 
Commissie en de lidstaten, als het 
betrekken van de regio’s en het lokale 
niveau bij de uitwerking van de plannen 
op het gebied van breedbandinternet,  van 
essentieel belang zijn voor het volledig 
uitvoeren van deze plannen; 

Or. pt

Amendement 57
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de uitbreiding van 
breedbandnetwerken, in het bijzonder in 
rurale gebieden, de 
communicatiemogelijkheden van de 
bevolking en de toegang tot diensten 
verbetert, vooral voor mensen die niet 
mobiel of geïsoleerd zijn,en de 
ontwikkeling van kleine en middelgrote 
ondernemingen die zich in rurale 
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gebieden willen vestigen, stimuleert. 
hetgeen nieuwe banen en nieuwe diensten 
op het platteland oplevert;

Or. ro

Amendement 58
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten  maatregelen 
vast te stellen om de toegang tot de markt 
voor nieuwe exploitanten te 
vergemakkelijken ter bevordering van de 
concurrentie;

Or. ro

Amendement 59
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verwelkomt het EU-actieplan voor 
de bescherming van kritieke informatie-
infrastructuur en dringt aan op de 
tenuitvoerlegging van maatregelen om 
hogere veiligheidsniveaus niveaus van 
veiligheid van de onlinenetwerken te 
waarborgen.

Or. ro


