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SUGGESTIES

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

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,

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

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;

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;

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;

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.


