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Amendement 19
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Amendement 20
Herbert Reul

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

Or. de
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Amendement 21
Herbert Reul

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 
bevorderen.

(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 
bevorderen.

Or. de
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Amendement 22
Herbert Reul

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

Or. de

Amendement 23
Ana Miranda

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 ook op de 
toegang tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 
in plattelandsgebieden. 

Or. es
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Amendement 24
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Amendement 25
Ana Miranda

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 
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 

(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
regionaal en lokaal niveau, en met name 
met 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 
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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.

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.

Or. es

Amendement 26
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 
Europese bedrijfsleven, waaronder het 
midden- en kleinbedrijf (MKB);

(1) dragen bij tot economische groei en het 
scheppen van rijkdom en 
werkgelegenheid en ondersteunen de 
ontwikkeling van de interne markt, hetgeen 
leidt tot verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven, met name het midden- en 
kleinbedrijf (mkb);

Or. pt

Amendement 27
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 
Europese bedrijfsleven, waaronder het 
midden- en kleinbedrijf (MKB);

(1) dragen bij tot economische groei,
stimuleren sociale inclusie en 
ondersteunen de ontwikkeling van de 
interne markt, hetgeen leidt tot verbetering 
van het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven, waaronder het 
midden- en kleinbedrijf (mkb);

Or. ro
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Amendement 28
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 
rekening wordt gehouden met 
dunbevolkte en minder ontwikkelde 
gebieden, die ook met verbindingen 
moeten worden bediend;

Or. de

Amendement 29
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 op alle bestuursniveaus door 
bevordering van interconnectie en 
interoperabiliteit van nationale 
telecommunicatienetwerken en toegang tot 
deze netwerken;

Or. es

Amendement 30
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 

(3) stimuleren volgens het beginsel van de 
technologische neutraliteit de introductie 
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breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen;

in heel Europa van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen;

Or. de

Amendement 31
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – 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 introductie in heel 
Europa van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen, en 
zorgen voor een duurzame 
concurrentiepositie van de Europese 
bedrijfstak;

Or. de

Amendement 32
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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;

Or. de
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Amendement 33
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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, rekening 
houdend met de vraag naar supersnel 
internet;

Or. es

Amendement 34
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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, ten einde ontvolking van 
deze gebieden te vermijden.

Or. en

Amendement 35
Ana Miranda

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 

3. Lidstaten en/of andere instanties, 
waaronder de lokale en regionale 
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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.

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.

Or. es

Amendement 36
Ana Miranda

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.

Or. es

Amendement 37
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – alinea 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 

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 
dat de Europese streefdoelen tegen 2020 
zullen worden bereikt. Investeringen in 
deze gebieden moeten kunnen rekenen op 
hogere financiële steun, door middel van 
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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 
deze gebieden kan wellicht een aanvulling
zijn op beschikbare financiering uit het 
Cohesiefonds of afkomstig van 
plattelandsontwikkeling en andere 
rechtstreekse overheidssteun.

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 
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 toegang, die op zijn beurt zal 
bijdragen aan de vestiging van de 
bevolking in gebieden met demografische 
problemen indien er voor gelijke kansen 
wordt gezorgd op het gebied van 
netwerktoegang, met het oog op groei en 
werkgelegenheid.

Or. es

Amendement 38
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – alinea 12 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) beleidvoerders in plaatselijke besturen, 
waaronder gemeenten, die concessies 
kunnen verlenen voor 
breedbandinfrastructuren. Fabrikanten van 
apparatuur kunnen in een dergelijke 
regeling geïnteresseerd zijn, door de 
oprichting van een speciaal daartoe 
bestemde onderneming;

(c) beleidvoerders in plaatselijke besturen, 
waaronder gemeenten en 
bovengemeentelijke instellingen, die 
concessies kunnen verlenen voor 
breedbandinfrastructuren. Fabrikanten van 
apparatuur kunnen in een dergelijke 
regeling geïnteresseerd zijn, door de 
oprichting van een speciaal daartoe 
bestemde onderneming;

Or. es

Amendement 39
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – titel 3 – alinea 4 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) kenniscentra betreffende digitalisering 
en bescherming van het digitale 
cultuurerfgoed;

(e) kenniscentra betreffende digitalisering 
en bescherming van het digitale 
cultuurerfgoed, in alle talen van de 
Europese Unie, met inbegrip van de 
medeofficiële talen van de lidstaten;

Or. es


