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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In de mededeling van de Commissie 
over een Europese visie op 
internetconnectiviteit voor burgers en 
ondernemingen op de digitale eengemaakte 
markt14 wordt een aantal mogelijke 
maatregelen beschreven waarmee de 
connectiviteit in de Europese Unie kan 
worden verbeterd.

(1) In de mededeling van de Commissie 
van 14 september 2016 getiteld 
"Connectiviteit voor een competitieve 
digitale eengemaakte markt – Naar een 
Europese gigabitmaatschappij" wordt een 
Europese visie op internetconnectiviteit voor 
burgers, overheidsinstellingen en 
ondernemingen op de digitale eengemaakte 
markt geschetst en een aantal mogelijke 
maatregelen beschreven waarmee de 
connectiviteit in de Europese Unie kan 
worden verbeterd.

__________________
14 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's — 
Connectiviteit voor een competitieve 
digitale eengemaakte markt — Naar een 
Europese gigabitmaatschappij 
(COM(2016)587).
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In haar mededeling van 
26 augustus 2010 getiteld "Een digitale 
agenda voor Europa" wijst de Commissie 
erop dat in de Europa 2020-strategie sterk 
de nadruk wordt gelegd op het belang van 
breedbandgebruik voor de sociale inclusie 
en het concurrentievermogen in de Unie, en 
nogmaals wordt verwezen naar de 
doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen 
2020 alle Unieburgers toegang hebben tot 
veel sneller internet (30 Mbps of meer) en 
ten minste 50 % van de Europese 
huishoudens over een internetverbinding 
van meer dan 100 Mbps beschikt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Tot de maatregelen ter ondersteuning 
van de visie op Europese connectiviteit 
behoort de bevordering van de uitrol van 
lokale draadloze toegangspunten door middel 
van vereenvoudigde vergunningsprocedures 
en minder administratieve belemmeringen. 
Dergelijke toegangspunten, met inbegrip van 
deze voor aanvullende openbare 
dienstverlening of voor niet-commerciële 
activiteiten, kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de verbetering van de huidige en 
toekomstige generaties draadloze 
communicatienetwerken door voor een 
fijnmazigere dekking te zorgen die tegemoet 
komt aan de evoluerende behoeften.

(2) Tot de maatregelen ter ondersteuning 
van de visie op Europese connectiviteit 
behoort de bevordering van de uitrol van 
lokale draadloze toegangspunten door middel 
van vereenvoudigde vergunningsprocedures 
en minder administratieve belemmeringen. 
Dergelijke toegangspunten, met inbegrip van 
deze voor aanvullende openbare 
dienstverlening of voor niet-commerciële 
activiteiten, kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de verbetering van de huidige 
draadloze communicatienetwerken, maar 
moeten vooral bijdragen tot de uitrol van de 
toekomstige generaties dergelijke netwerken 
door voor een fijnmazigere dekking te 
zorgen die tegemoetkomt aan de evoluerende 
behoeften. Die toegangspunten moeten deel 
kunnen uitmaken van een netwerk met één 
authenticatiesysteem dat in de gehele Unie 
geldig is en waarop andere gratis lokale 
draadloze connectiviteitsnetwerken moeten 
kunnen worden aangesloten. Het systeem 
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moet in overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis en 
Verordening (EU) 2015/2120 van het 
Europees Parlement en de Raad1 ter, en het 
gebruik van gegevens voor commerciële 
reclame of andere commerciële doeleinden 
mag niet worden toegestaan.

__________________
1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming) (PB 
L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
1 ter Verordening (EU) 2015/2120 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2015 tot vaststelling van 
maatregelen betreffende open-
internettoegang en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele 
dienst en gebruikersrechten met 
betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten en 
Verordening (EU) nr. 531/2012 
betreffende roaming op openbare 
mobielecommunicatienetwerken binnen 
de Unie (PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In de context van deze 
verordening wordt onder kosteloze en 
onbeperkte lokale draadloze connectiviteit 
verstaan dat deze wordt aangeboden 
zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm 
van een directe betaling, hetzij in de vorm 
van andere soorten van vergoeding, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot 
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commerciële reclame en het verstrekken 
van persoonsgegevens voor commerciële 
doeleinden, en, onverminderd 
beperkingen uit hoofde van het Unierecht 
of de nationale regelgeving in 
overeenstemming met het Unierecht, 
alsook de noodzaak om het netwerk vlot te 
laten functioneren en vooral een eerlijke 
toewijzing van capaciteit tussen de 
gebruikers op piekmomenten te 
waarborgen, zonder beperkingen voor de 
gebruikers met betrekking tot de 
verbindingsduur, de gebruikssnelheid of 
de hoeveelheid data.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Een concurrerende markt en 
een toekomstbestendig wetgevingskader dat 
prikkels biedt voor innovatie, trans-
Europese netwerken en structuren en 
nieuwe ondernemingsmodellen vormen 
bepalende factoren voor investeringen in 
netwerken met een zeer grote capaciteit die 
connectiviteit kunnen bieden aan burgers in 
de gehele Unie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In aansluiting op de mededeling over 
een Europese visie op internetconnectiviteit 
voor de digitale eengemaakte markt en met 
het oog op de bevordering van digitale 
inclusie, moet de Unie het aanbod van gratis 
lokale draadloze connectiviteit in centra van 
het lokale openbare leven, met inbegrip van 
de openbare buitenruimten, doelgericht 
ondersteunen. Dergelijke steun valt tot 
dusver niet onder de Verordeningen (EU) 
nr. 1316/201315 en (EU) nr. 283/201416.

(3) In aansluiting op de mededeling van de 
Commissie van 14 september 2016, met het 
oog op de bevordering van digitale inclusie 
en om te voorkomen dat afgelegen locaties 
en landelijke gebieden achterblijven, moet 
de Unie het aanbod van hoogwaardige 
kosteloze en onbeperkte lokale draadloze 
connectiviteit in centra van het lokale 
openbare leven, met inbegrip van de 
openbare buitenruimten, doelgericht 
ondersteunen. Dergelijke steun valt tot 
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dusver niet onder de Verordeningen (EU) 
nr. 1316/201315 of (EU) nr. 283/201416.

__________________ __________________
15 Verordening (EU) nr. 1316/20136 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) 
nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB 
L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, 
blz. 1).

15 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) 
nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB 
L 348 van 20.12.2013, blz. 129), laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1017 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 juni 2015 (PB L 169 van 1.7.2015, 
blz. 1).

16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 maart 
2014 betreffende richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken op het gebied van 
telecommunicatie-infrastructuur en tot 
intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG 
(PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

16 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 maart 
2014 betreffende richtsnoeren voor trans-
Europese netwerken op het gebied van 
telecommunicatie-infrastructuur en tot 
intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG 
(PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Dit soort steun moet entiteiten met een 
openbare opdracht, zoals overheden en 
aanbieders van openbare diensten, 
aanmoedigen om naast hun openbare 
opdracht gratis lokale draadloze 
connectiviteit aan te bieden, zodat lokale 
gemeenschappen de voordelen van 
supersnelle breedband kunnen ervaren in 
centra van het openbare leven. Voorbeelden 
van dergelijke entiteiten zijn gemeenten, 
andere lokale overheden, bibliotheken en 
ziekenhuizen.

(4) Dit soort steun moet entiteiten met een 
openbare opdracht, zoals overheidsinstanties 
en aanbieders van openbare diensten, 
aanmoedigen om naast hun openbare 
opdracht kosteloze en onbeperkte lokale 
draadloze connectiviteit aan te bieden, zodat 
mensen in de lokale gemeenschappen hun 
digitale vaardigheden kunnen verbeteren en 
de voordelen van supersnelle breedband 
kunnen ervaren in centra van het openbare 
leven. Voorbeelden van dergelijke entiteiten 
zijn gemeenten, groeperingen van 
gemeenten, gemeentelijke bedrijven met een 
openbaredienstverleningstaak, coöperaties 
zonder winstoogmerk, gemeenschapscentra 
en andere lokale overheden en 
overheidsinstellingen.

(Om ervoor te zorgen dat de door het Parlement voorgestelde formulering in alle talen 
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gelijkloopt, moet de Portugese bewoording "gratuita e livre de restrições" overeenkomen met 
de Engelse uitdrukking "free of charge and free from restrictions".)

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Gratis lokale draadloze 
connectiviteit moet onder meer bijdragen tot 
een betere territoriale en sociale cohesie, 
met name op plaatsen met een beperkte 
toegang tot internet.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Een verbeterde toegang tot 
snelle en ultrasnelle breedbanddiensten en 
diensten voor informatie- en 
communicatietechnologie, met name in 
afgelegen gebieden, kan de levenskwaliteit 
vergroten door de toegang tot diensten 
(bijvoorbeeld e-gezondheid en e-overheid) 
mogelijk te maken en de ontwikkeling van 
lokale kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) bevorderen. De 
autoriteiten dienen dan ook ervoor te 
zorgen dat niemand aan zijn lot overgelaten 
wordt en dat internetinhoud en 
onlinediensten voor iedereen toegankelijk 
zijn.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Om het succes van deze 
verordening te waarborgen en het optreden 
van de Unie op dit gebied zichtbaar te 
maken, moet de Commissie ervoor zorgen 
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dat de entiteiten die op grond van deze 
verordening projecten uitvoeren, de 
eindgebruikers zo veel mogelijk informatie 
verstrekken over de beschikbaarheid van 
deze diensten en tegelĳkertĳd duidelijk 
maken dat de financiering afkomstig is van 
de Unie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) De waarden en voordelen van 
de Unie moeten worden bevorderd via een 
schriftelijke toelichting betreffende het doel 
van de gratis lokale draadloze 
verbindingsdienst.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De dekking van nieuwe 
toegangsnetwerken in landelijke gebieden 
blijft aanzienlijk lager dan in stedelijke 
gebieden, aangezien slechts 28 % van de 
plattelandshuishoudens door vaste 
technologie gedekt is.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De invoering van 5G vóór 2020 
moet de hoofdprioriteit voor de digitale 
eengemaakte markt vormen, gezien het 
bepalende karakter daarvan voor het 
internationale concurrentievermogen, de 
groei, de innovatiekracht en het 
onderzoekspotentieel van de Unie. De 
middelen van de Unie moeten doeltreffend 
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en op gepaste wijze worden ingezet om de 
belangrijkste doelstellingen te 
verwezenlijken. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien het niet-commerciële karakter 
van deze maatregel en de beperkte omvang 
van de geplande afzonderlijke projecten moet 
de administratieve druk tot een minimum 
worden beperkt. De maatregelen moeten 
daarom worden uitgevoerd met de meest 
geschikte vormen van financiële bijstand, 
met name subsidies, die nu of in de toekomst 
beschikbaar zijn overeenkomstig het 
Financieel Reglement. De maatregelen 
mogen niet met financiële instrumenten 
worden ondersteund.

(8) Gezien het niet-commerciële karakter 
van deze maatregel en de beperkte omvang 
van de geplande afzonderlijke projecten moet 
de administratieve druk tot een minimum 
worden beperkt en in verhouding staan tot 
de verwachte voordelen, maar moet 
rekening worden gehouden met de 
noodzaak tot verantwoordingsplicht en de 
behoefte aan een goed evenwicht tussen 
vereenvoudiging en controle. De 
maatregelen moeten daarom worden 
uitgevoerd met de meest geschikte vormen 
van financiële bijstand, met name subsidies, 
bijvoorbeeld door middel van vouchers, die 
nu of in de toekomst beschikbaar zijn 
overeenkomstig het Financieel Reglement. 
De maatregelen mogen niet met financiële 
instrumenten worden ondersteund. Het 
beginsel van goed financieel beheer moet 
worden toegepast.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Gezien het beperkte volume 
financiële middelen ten opzichte van het 
mogelijk hoge aantal aanvragen moet 
ervoor worden gezorgd dat de 
administratieve procedures worden 
vereenvoudigd om tijdige besluitvorming 
mogelijk te maken. Verordening (EU) 
nr. 1316/2013 moet worden gewijzigd 
teneinde de lidstaten de mogelijkheid te 
bieden om in overeenstemming met de in 
afdeling 4 van de bijlage bij Verordening 
(EU) nr. 283/2014 omschreven criteria 
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categorieën van voorstellen te ondersteunen 
om de individuele goedkeuring van 
aanvragen te voorkomen en te waarborgen 
dat het certificeren van de uitgaven en de 
jaarlijkse verslaglegging aan de Commissie 
niet verplicht zijn voor subsidies die 
krachtens deze verordening worden 
toegekend.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Vanwege het beperkte bereik van 
lokale draadloze toegangspunten en de 
geringe waarde van de afzonderlijke 
projecten wordt niet verwacht dat 
toegangspunten die financiële bijstand 
genieten uit hoofde van deze verordening, in 
het vaarwater van het commerciële aanbod 
zullen komen. Om er verder voor te zorgen 
dat dergelijke financiële bijstand de 
mededinging niet onnodig verstoort, 
particuliere investeringen niet verdringt of 
particuliere exploitanten niet ontmoedigt om 
te investeren, moeten de maatregelen worden 
beperkt tot projecten die niet overlappen met 
soortgelijk, reeds bestaand particulier of 
openbaar aanbod in hetzelfde gebied. Dit 
sluit niet uit dat in het kader van dit initiatief 
aanvullende steun wordt verleend uit 
publieke of private financieringsbronnen.

(9) Vanwege het beperkte bereik van 
lokale draadloze toegangspunten en de 
geringe waarde van de afzonderlijke 
projecten wordt niet verwacht dat 
toegangspunten die financiële bijstand 
genieten uit hoofde van deze verordening, in 
het vaarwater van het commerciële aanbod 
zullen komen. Om er verder voor te zorgen 
dat dergelijke financiële bijstand de 
mededinging niet onnodig verstoort, 
particuliere investeringen niet verdringt of 
particuliere exploitanten niet ontmoedigt om 
te investeren, moeten de maatregelen worden 
beperkt tot projecten die niet overlappen met 
soortgelijk, reeds bestaand gratis particulier 
of openbaar aanbod in hetzelfde gebied. Dit 
sluit niet uit dat in het kader van dit initiatief 
aanvullende steun wordt verleend uit 
publieke of private financieringsbronnen, 
aangezien een dergelijke gemengde 
financiering kan bijdragen aan de 
effectiviteit ervan, hetgeen een prikkel kan 
vormen voor private investeringen en deze 
vorm van internet toegankelijk maken voor 
een groter publiek. In dit verband moeten 
synergieën met andere nationale fondsen of 
fondsen van de Unie, waaronder het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, worden gewaarborgd, om 
maximaal effect te sorteren, niet alleen 
inzake toegankelijkheid voor de burgers, 
maar ook inzake sociale cohesie en het 
helpen bestrijden van de digitale kloof in 
minder ontwikkelde regio's.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het beschikbare budget moet op 
een geografisch evenwichtige wijze worden 
toegewezen zodat in alle lidstaten projecten 
kunnen worden gesteund. Bij de toewijzing 
moet ook rekening worden gehouden met de 
noodzaak om de digitale kloof te dichten. 
Deze beginselen, die moeten zorgen voor 
een geografisch evenwicht en een inclusieve 
samenleving, moeten worden opgenomen in 
de betrokken werkprogramma's die 
krachtens Verordening (EU) nr. 1316/2013 
en deze verordening worden aangenomen, 
moeten verder worden uitgewerkt in 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
en moeten, indien nodig, een grotere 
deelname mogelijk maken van aanvragers 
uit lidstaten waar de deelname betrekkelijk 
laag is gebleken, en gericht zijn op gebieden 
die volgens de lidstaten of de Commissie 
achterlopen wat betreft connectiviteit of 
digitale geletterdheid.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Als bij de aanschaf en 
installatie van apparatuur voor het 
aanbieden van lokale draadloze 
connectiviteit in de zin van deze 
verordening voorrang wordt gegeven aan 
plaatselijke kmo's, kan dit bijdragen aan 
een versterking van het innovatievermogen 
en de creatie van hoogwaardige 
werkgelegenheid binnen gemeenten.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat de 
connectiviteit overeenkomstig deze 
verordening snel wordt verstrekt, moet bij 
het verlenen van de financiële bijstand zo 
veel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
online instrumenten waarmee aanvragen snel 
kunnen worden ingediend en behandeld en 
die de tenuitvoerlegging, monitoring en 
controle van de geïnstalleerde lokale 
draadloze toegangspunten ondersteunen.

(10) Om ervoor te zorgen dat de 
connectiviteit overeenkomstig deze 
verordening snel wordt verstrekt, moet bij 
het verlenen van de financiële bijstand zo 
veel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
online instrumenten waarmee aanvragen snel 
kunnen worden ingediend en behandeld en 
die de tenuitvoerlegging, monitoring en 
controle van de geïnstalleerde lokale 
draadloze toegangspunten ondersteunen. Het 
is belangrijk dat de Commissie de 
plaatselijke overheden zo vroeg mogelijk 
informeert over de geplande maatregelen en 
de toepasselijke voorwaarden, zodat zij 
voorbereidingen kunnen treffen en een 
aanvraag kunnen indienen zodra de 
uitnodiging tot het indienen van voorstellen 
wordt gepubliceerd. De Commissie en de 
betrokken autoriteiten in de lidstaten 
moeten tevens alles in het werk stellen om 
bekendheid te geven aan het programma.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien de 
internetconnectiviteitsbehoeften binnen de 
Unie en het feit dat de uitrol van 
toegangsnetwerken die in de hele EU een 
kwalitatief hoogwaardige internetervaring op 
basis van zeer snelle breedbanddiensten 
kunnen bieden, dringend moet worden 
bevorderd, zou in het kader van de financiële 
bijstand een geografisch evenwichtige 
verdeling moeten worden nagestreefd.

(11) Gezien de 
internetconnectiviteitsbehoeften binnen de 
Unie en het feit dat de uitrol van 
toegangsnetwerken die in de hele EU een 
kwalitatief hoogwaardige internetervaring op 
basis van snelle breedbanddiensten kunnen 
bieden, dringend moet worden bevorderd, ter 
ondersteuning van de doelstellingen van de 
Europese gigabitmaatschappij, moet in het 
kader van de financiële bijstand een 
geografisch evenwichtige verdeling en een 
verkleining van de digitale kloof worden 
nagestreefd, waarbij de toegang voor 
burgers tot de voordelen van de 
informatiemaatschappij moet worden 
bevorderd en gebieden met een relatief 
beperkte beschikbaarheid van snelle 
breedbandconnectiviteit moeten worden 
ondersteund.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Ook moeten de begunstigden 
worden verplicht om voor een periode van 
ten minste drie jaar gratis lokale draadloze 
connectiviteit aan te bieden.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De krachtens deze verordening 
gefinancierde acties moeten haalbaar en op 
de lange termijn houdbaar zijn. Deze 
haalbaarheid en houdbaarheid moeten 
worden verwezenlijkt door te voorzien in 
technische middelen die de efficiëntie ervan 
op de lange termijn waarborgen door 
gebruik te maken van technologie die up-to-
date is en veilig is voor de gebruikers, 
waarvoor de begunstigden en de 
dienstverleners instaan.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 7 – lid 4 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) acties op het gebied van de kosteloze 
verstrekking van lokale draadloze 
connectiviteit in lokale gemeenschappen 
worden gefinancierd door middel van 
subsidies of andere vormen van financiële 
bijstand dan financiële instrumenten.

(c) acties op het gebied van de kosteloze 
en onbeperkte verstrekking van lokale 
draadloze connectiviteit in lokale 
gemeenschappen worden gefinancierd door 
middel van subsidies of andere vormen van 
financiële bijstand dan financiële 
instrumenten.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
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gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 22 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. in artikel 22 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

"De certificering van de uitgaven en de 
jaarlijkse verstrekking van informatie aan 
de Commissie waarnaar wordt verwezen 
in respectievelijk de tweede en derde 
alinea van dit artikel, zijn niet verplicht 
voor subsidies die worden toegekend 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c), 
van Verordening (EU) nr. 283/2014*."
________________

* Verordening (EU) nr. 283/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 betreffende richtsnoeren 
voor trans-Europese netwerken op het 
gebied van telecommunicatie-infrastructuur 
en tot intrekking van Beschikking 
nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, 
blz. 14).

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 283/2014
Artikel 2 – lid 2 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "lokaal draadloos toegangspunt": 
kleine uitrusting met laag vermogen en 
beperkt bereik, die op niet-exclusieve basis 
radiospectrum gebruikt waarvan de 
voorwaarden voor de beschikbaarheid en het 
efficiënt gebruik ervan op Unieniveau zijn 
geharmoniseerd, en die gebruikers draadloze 
toegang geeft tot een 
elektronischecommunicatienetwerk.

(h) "lokaal draadloos toegangspunt": 
kleine uitrusting met laag vermogen en 
beperkt bereik, maar met een hoge 
bandbreedte, die op niet-exclusieve basis 
radio-, infrarood- of zichtbaarlichtspectrum 
gebruikt waarvan de voorwaarden voor de 
beschikbaarheid en het efficiënte gebruik 
ervan daartoe op Unieniveau zijn 
geharmoniseerd, en die gebruikers draadloze 
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toegang geeft tot een 
elektronischecommunicatienetwerk.

Motivering

Ook nieuwe opkomende technologieën zoals Lifi, die door het Europees wetboek voor 
elektronische communicatie als zodanig worden erkend, moeten worden opgenomen, met 
name gezien het potentieel van deze technologieën. In bepaalde openbare ruimtes zoals 
ziekenhuizen wordt immers geen gebruik gemaakt van radiogolven, maar van licht, aangezien 
radiogolven niet de meest geschikte oplossing vormen.
De transmissiesnelheid mag niet worden aangetast, in aanmerking genomen dat op gezette 
tijden een groot aantal gebruikers met hetzelfde toegangspunt verbonden zal zijn.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 283/2014
Artikel 4 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij ondersteunen de verstrekking 
kosteloze lokale draadloze connectiviteit in 
lokale gemeenschappen.

(c) zij ondersteunen de kosteloze en 
onbeperkte verstrekking van hoogwaardige 
lokale draadloze connectiviteit in lokale 
gemeenschappen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 283/2014
Artikel 6 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied van 
de kosteloze verstrekking van lokale 
draadloze connectiviteit in lokale 
gemeenschappen voldoen aan de 
voorwaarden die in afdeling 4 van de bijlage 
zijn opgenomen.

8 bis. Acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied van 
de kosteloze en onbeperkte verstrekking van 
hoogwaardige lokale draadloze 
connectiviteit in lokale gemeenschappen 
voldoen aan de voorwaarden die in 
afdeling 4 van de bijlage zijn opgenomen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 283/2014
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Bijlage – afdeling 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. in de bijlage wordt de volgende 
afdeling ingevoegd:

6. aan de bijlage wordt de volgende 
afdeling toegevoegd:

"AFDELING 4. DRAADLOZE 
CONNECTIVITEIT IN LOKALE 
GEMEENSCHAPPEN

"AFDELING 4. DRAADLOZE 
CONNECTIVITEIT IN LOKALE 
GEMEENSCHAPPEN

Acties die gericht zijn op de verstrekking van 
kosteloze lokale draadloze connectiviteit in 
de centra van het lokale openbare leven, met 
inbegrip van openbare buitenruimten die een 
belangrijke rol spelen in het openbare leven 
van lokale gemeenschappen, komen in 
aanmerking voor financiële bijstand.

Acties die gericht zijn op de kosteloze en 
onbeperkte verstrekking van lokale 
draadloze connectiviteit in de centra van het 
lokale openbare leven, met inbegrip van 
openbare buitenruimten die een belangrijke 
rol spelen in het openbare leven van lokale 
gemeenschappen, komen in aanmerking voor 
financiële bijstand. Omwille van de 
toegankelijkheid worden mogelijke 
taalbarrières bij deze acties zo veel mogelijk 
voorkomen.

Financiële bijstand is beschikbaar voor 
entiteiten met een openbare opdracht, zoals 
lokale overheden en aanbieders van 
openbare diensten, die zich ertoe verbinden 
kosteloze lokale draadloze connectiviteit te 
verstrekken door middel van de installatie 
van lokale draadloze toegangspunten.

Financiële bijstand is beschikbaar voor 
overheidsinstanties in de zin van artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het 
Europees Parlement en de Raad*s, die zich 
ertoe verbinden kosteloze lokale draadloze 
connectiviteit te verstrekken door middel van 
de installatie van lokale draadloze 
toegangspunten.

In aanmerking komende instellingen 
kunnen de financiële bijstand gebruiken om 
te voorzien in gratis lokale draadloze 
connectiviteit op plaatsen die het best 
geschikt en toegankelijk zijn voor 
gemeenschapsgebruik, onder meer op 
locaties die geen eigendom zijn van de 
overheid.

Projecten voor de verstrekking van draadloze 
connectiviteit via vrij toegankelijke lokale 
draadloze toegangspunten kunnen 
financiering ontvangen indien deze:

Projecten voor de verstrekking van draadloze 
connectiviteit via vrij toegankelijke lokale 
draadloze toegangspunten kunnen 
financiering ontvangen indien deze:

1) worden uitgevoerd door een entiteit 
met een openbare opdracht die de installatie 
van lokale draadloze toegangspunten in 
openbare binnen- of buitenruimten kan 
plannen en controleren;

1) worden uitgevoerd door een 
overheidsinstantie die de installatie van 
lokale draadloze toegangspunten in openbare 
binnen- of buitenruimten kan plannen en 
controleren, en gedurende ten minste drie 
jaar voor de financiering van de 
exploitatiekosten ervan kan zorgen;

2) gebruikmaken van zeer snelle 2) gebruikmaken van zeer snelle 
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breedbandconnectiviteit die de gebruikers 
een kwalitatief hoogwaardige 
internetervaring biedt die 

breedbandconnectiviteit die de gebruikers 
een kwalitatief hoogwaardige 
internetervaring biedt die 

a. kosteloos en gemakkelijk toegankelijk 
is en gebruikmaakt van hoogtechnologische 
uitrusting, en 

a. kosteloos en gemakkelijk toegankelijk 
is en gebruikmaakt van hoogtechnologische 
uitrusting, middels optimale technologische 
oplossingen en met behulp van de hoogste 
normen inzake cyberbeveiliging, en

b. de toegang tot innovatieve digitale 
diensten ondersteunt, zoals die welke worden 
aangeboden via infrastructuren voor digitale 
diensten; 

b. de toegang tot innovatieve digitale 
diensten ondersteunt, zoals die welke worden 
aangeboden via infrastructuren voor digitale 
diensten;

3) gebruikmaken van de door de 
Commissie te verstrekken 
gemeenschappelijke visuele identiteit en 
verwijzen naar de bijbehorende online 
instrumenten.

3) gebruikmaken van de door de 
Commissie te verstrekken 
gemeenschappelijke visuele identiteit en 
verwijzen naar de bijbehorende online 
instrumenten;

3 bis) voldoen aan het beginsel van 
technologische neutraliteit, efficiënt 
gebruikmaken van overheidsfinanciering 
en kunnen worden aangepast aan het beste 
technologische aanbod.

Projecten die overlappen met een reeds 
bestaand particulier of publiek aanbod met 
soortgelijke kenmerken, met inbegrip van 
kwaliteitskenmerken, in hetzelfde gebied, 
komen niet in aanmerking.

Projecten die overlappen met een reeds 
bestaand gratis particulier of publiek aanbod 
met soortgelijke kenmerken, met inbegrip 
van kwaliteitskenmerken, in hetzelfde 
gebied, komen niet in aanmerking.

Het beschikbare budget wordt op een 
geografisch evenwichtige wijze toegewezen 
aan projecten die aan de bovengenoemde 
voorwaarden voldoen, op basis van de 
ontvangen voorstellen en, in beginsel, 
volgens het principe "wie het eerst komt, het 
eerst maalt".

Het beschikbare budget wordt op een 
geografisch evenwichtige wijze in de 
lidstaten toegewezen aan projecten die aan 
de bovengenoemde voorwaarden voldoen, op 
basis van de ontvangen voorstellen en, in 
beginsel, volgens het principe "wie het eerst 
komt, het eerst maalt", overeenkomstig de 
werkprogramma's die bijdragen tot de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang van de Unie en tot de 
bevordering van de digitale inclusie.

De lidstaten kunnen eigen middelen of 
middelen uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen toewijzen om 
aanvullende diensten en aanbiedingen te 
ontwikkelen die de duurzaamheid van de 
projecten ten goede komen.

Projecten die in het kader van deze afdeling 
worden gefinancierd, hebben een looptijd 
van ten minste drie jaar. Tijdens deze 
periode houdt de Commissie hierop 
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nauwlettend toezicht. Het toezicht op 
projecten door de Commissie wordt na de 
looptijd voortgezet om inzicht te krijgen in 
hun functionaliteit en informatie te 
verzamelen die als input kan dienen voor 
toekomstige initiatieven.

__________________
* Richtlijn (EU) 2016/2102 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2016 inzake de 
toegankelijkheid van de websites en 
mobiele applicaties van 
overheidsinstanties (PB L 327 van 
2.12.2016, blz. 1)."


