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Betreft: Verzoekschrift nr. 2443/2013, ingediend door Philippe Martinot (Franse 
nationaliteit), over het gebrek aan vaste spraaktelefonie en 
breedbandconnectiviteit in Saint-Laurent-du-Maroni (Frans-Guyana)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener doet verslag van de stand van zaken in een gebied, in Saint-Laurent-du-Maroni in 
Frans-Guyana, dat "route des chutes voltaires (ex-route de Paul Isnard)" wordt genoemd. De 
indiener toont duidelijk aan, middels de aanzienlijke hoeveelheid documentatie bij het 
oorspronkelijke verzoekschrift, dat sinds 2001 een comité van bewoners van het 
bovengenoemde gebied (waar naar schatting 160 families leven op een oppervlakte van 
ongeveer 12 km2) de plaatselijke autoriteiten verzoekt op te treden om voor goede vaste 
spraaktelefonie en breedbandconnectiviteit te zorgen. Ofschoon er antwoorden zijn 
ontvangen, met name in 2004 van de prefectuur en in 2009 van de regio, moet er twaalf jaar 
later nog steeds iets aan deze situatie worden gedaan. Daarom wordt het Europees Parlement 
verzocht te onderzoeken of er, met name in het licht van het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie van 2002 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
nl.htm), daadkrachtigere maatregelen mogelijk zijn om tot een oplossing te komen voor dit 
probleem dat een enorme belemmering vormt voor de fundamentele rechten en vrijheden van 
de personen die erdoor worden getroffen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015
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Opmerkingen van de Commissie 

In 2010 zijn in de Digitale Agenda voor Europa doelstellingen met betrekking tot breedband 
geformuleerd: alle Europese burgers en bedrijven moeten toegang hebben tot 30 Mbps en 
minstens de helft van alle Europese huishoudens moet in 2020 een internetverbinding hebben 
van meer dan 100 Mbps.

De Commissie is zich ervan bewust dat sommige - hoofdzakelijk dunbevolkte - gebieden in 
de EU nog niet over een vaste breedbandverbinding beschikken. Zo heeft 49% van de 
huishoudens in de stad Saint-Laurent-du-Maroni minstens 2 Mbps, terwijl 51% van de 
huishoudens nog steeds geen internet heeft1. In dergelijke gebieden met 
marktonvolkomenheden kan ingrijpen van overheidsinstanties helpen en particuliere 
investeringen stimuleren. Daartoe kunnen de volgende regelgevingsmaatregelen worden 
genomen: de richtlijn betreffende de vermindering van de kosten2 zal bijvoorbeeld de 
invoering van snelle digitale netwerken (d.i. snel breedbandinternet) vergemakkelijken en 
bevorderen. De Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen3 en de Europese 
structuur- en investeringsfondsen4zijn de belangrijkste financiële instrumenten van de EU 
voor het stimuleren van investeringen.

Wat deze laatste betreft werd het EFRO-ESF Operationeel programma (OP) van 2014-2020 
voor Frans-Guyana op 18 december 2014 goedgekeurd. Het EFRO zal meer dan 33 miljoen 
euro uittrekken voor ICT. Van deze investeringen zal 15 miljoen euro worden gebruikt als 
investeringssteun voor het snelle breedbandnetwerk en 6 miljoen euro voor het backbone-
/backhaul-netwerk. Bovendien zullen in het kader van dit OP op het gebied van territoriale 
ontwikkeling inspanningen worden geleverd die juist in het voordeel zijn van Saint-Laurent-
du-Maroni. Er zal een totaalbedrag van 30 miljoen euro worden uitgetrokken voor een reeks 
specifieke acties voor de stad - waarvan 15 miljoen euro zal worden gebruikt voor ICT-
projecten - door middel van de zogenoemde geïntegreerde territoriale investeringen (ITI).

Volgens het plan voor de breedbanduitrol in Frans-Guyana (SDTAN – Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique) maakt Saint-Laurent-du-Maroni deel uit van een 
proefproject voor de uitrol van glasvezel in de hele stad, met gebruikmaking van 
elektriciteitsnetwerken. Tot slot maakt de stad deel uit van het "prioriteit 1-gebied" dat ernaar 
streeft het lokale aansluitnet te ontwikkelen met de bedoeling 93% van de voor 8 Mbps in 
aanmerking komende verbinding te verwezenlijken.

Wat de CEF betreft, heeft de Europese Commissie in juli 2014 het initiatief "Connected 
Communities" gelanceerd om een reeks projecten te ontwikkelen, en zal zij een 
onlinegemeenschap voor projectpromotoren in het leven roepen om ervaringen, advies en de 
beste praktijken verder te bespreken en te delen. De onlinegemeenschap zal vanaf begin 2015 
op de website "Breedband Europa" worden ondergebracht. De website "Breedband Europa" 
levert eveneens informatie over het beleid van de Commissie voor de ontwikkeling van snelle

                                               
1  SDTAN, Guyana, mei 2012, blz. 50.
2  Verordening 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 met betrekking tot 
maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge 
snelheid.
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_nl.htm
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breedbandverbindingen in Europa en toont per land de beste praktijken voor de ontwikkeling 
van breedbandverbindingen. Deze informatie is beschikbaar via: http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/high-speed-broadband.

Conclusie

Directe acties via regelgeving en/of overheidsmiddelen voor de ontwikkeling van 
breedbandverbindingen in het door de indiener vermelde gebied vallen vooreerst onder de 
verantwoordelijkheid van de nationale en regionale autoriteiten. De Europese Commissie stelt 
zich echter tot doel dat alle Europeanen in 2020 toegang moeten hebben tot digitale 
netwerken van minstens 30 Mbps. De Commissie spoort de autoriteiten dus aan om in de 
nabije toekomst voor dergelijke investeringen te zorgen. In afwachting hiervan wordt de 
indiener uitgenodigd een kijkje te nemen op de website "Breedband Europa" van de 
Commissie.


