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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de 

bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft 

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0589), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0378/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 0.0.00001, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 0.0.00002, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen 

van de Begrotingscommissie, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie 

regionale ontwikkeling (A8-0000/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) In de mededeling van de (1) In de mededeling van de 

                                                 
1 PB C van ..., blz. .... 
2 PB C van ..., blz. .... 
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Commissie over een Europese visie op 

internetconnectiviteit voor burgers en 

ondernemingen op de digitale eengemaakte 

markt wordt een aantal mogelijke 

maatregelen beschreven waarmee de 

connectiviteit in de Europese Unie kan 

worden verbeterd. 

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 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). 

 

Or. pt 

 

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 EU, 

en nogmaals wordt verwezen naar de 

doelstelling om ervoor te zorgen dat 

tegen 2020 i) iedereen toegang krijgt tot 

veel sneller internet (30 Mbps of meer) en 

ii) ten minste 50 % van de Europese 

huishoudens over een internetverbinding 

van meer dan 100 Mbps beschikt. 

Or. pt 
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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 en toekomstige generaties 

draadloze communicatienetwerken door 

voor een fijnmazigere dekking te zorgen 

die tegemoet komt aan de evoluerende 

behoeften. Deze toegangspunten kunnen 

worden geïntegreerd in een netwerk met 

één authenticatiesysteem dat op het gehele 

Europese grondgebied geldig is. Het 

systeem moet netneutraliteit waarborgen 

zodat het niet mogelijk is de gegevens voor 

advertenties of andere commerciële 

doeleinden te gebruiken. 

Or. pt 

 

Amendement  4 

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 

(3) In aansluiting op de mededeling 

van de Commissie van 14 september 2016 

en met het oog op de bevordering van 

digitale inclusie, moet de Unie het aanbod 
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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. 

van gratis en onbeperkte 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 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). 

Or. pt 

 

Amendement  5 

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 

(4) Dit soort steun moet entiteiten met 

een openbare opdracht, zoals overheden en 

aanbieders van openbare diensten, 

aanmoedigen om naast hun openbare 

opdracht gratis en onbeperkte lokale 

draadloze connectiviteit aan te bieden, 
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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. 

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, 

culturele voorzieningen, met name 
bibliotheken en musea, alsook scholen, 

ziekenhuizen en gezondheidscentra. 

(Om ervoor te zorgen dat de door het Parlement voorgestelde formulering in alle talen 

gelijkloopt, moet de Portugese bewoording "gratuita e livre de restrições" overeenkomen met 

de Engelse uitdrukking "free of charge and free from restrictions".) 

Or. pt 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Lokale draadloze connectiviteit 

mag slechts als gratis worden aangemerkt 

als 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, 

reclame en het verstrekken van 

persoonsgegevens. 

(5) Lokale draadloze connectiviteit 

mag slechts als gratis en onbeperkt worden 

aangemerkt als 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, 

reclame en het verstrekken van 

persoonsgegevens, en zonder beperkingen 

met betrekking tot de 

gebruiksvoorwaarden, zoals verbinding 

gedurende een beperkte periode of met 

een beperkte snelheid of een beperkt 

volume. 

Or. pt 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 
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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. 

Or. pt 

 

Amendement  8 

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. 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. 

Or. pt 

 

Amendement  9 

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 
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mogelijk hoge aantal aanvragen moet 

ervoor worden gezorgd dat de 

administratieve procedures worden 

gestroomlijnd om een tijdige 

besluitvorming mogelijk te maken. 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 

(CEF-verordening) moet worden 

gewijzigd teneinde de lidstaten de 

mogelijkheid te bieden om in 

overeenstemming met de in afdeling 4 

omschreven criteria 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 informatieverstrekking aan de 

Commissie niet verplicht zijn voor 

subsidies die krachtens deze verordening 

worden toegekend. 

Or. pt 

 

Amendement  10 

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. Het 

beginsel dat moet zorgen voor een 

geografisch evenwicht, moet worden 

opgenomen in de betrokken 

werkprogramma's die krachtens de 

CEF-verordening worden aangenomen, 

moet verder worden uitgewerkt in 

oproepen tot het indienen van voorstellen 

en moet, indien nodig, een grotere 

deelname mogelijk maken van aanvragers 

uit lidstaten waar de deelname 

betrekkelijk laag is gebleken. De 

selectiecriteria voor de aanvragen mogen 

niet leiden tot bevoordeling van al op het 

internet aangesloten gebieden ten nadele 
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van regio's die het meest connectiviteit 

ontberen. 

Or. pt 

 

Amendement  11 

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 worden 

nagestreefd, waarbij het beginsel van 

universele toegang van de burgers tot de 

voordelen van de informatiemaatschappij 

moet worden bevorderd. 

Or. pt 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1316/2013 

Artikel 7 – lid 4 – letter 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 

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 
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financiële bijstand dan financiële 

instrumenten."; 

financiële bijstand dan financiële 

instrumenten."; 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

Or. pt 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 entiteit 

met een openbare opdracht die de 

installatie van lokale draadloze 

toegangspunten in openbare binnen- of 

buitenruimten kan plannen en controleren 

en voor de financiering van de 

werkingskosten kan zorgen; 

Or. pt 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) gebruikmaken van zeer snelle 

breedbandconnectiviteit die de gebruikers 

een kwalitatief hoogwaardige 

internetervaring biedt die 

2) gebruikmaken van snelle 

breedbandconnectiviteit die de gebruikers 

een kwalitatief hoogwaardige 

internetervaring biedt die 

Or. pt 
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Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis) waarborgen dat de aankoop van 

uitrusting en de "hosting" van de 

diensten stroken met Richtlijn 

2014/24/EU1 bis van het Europees 

Parlement en de Raad. 

 _________________________ 

 1 bis Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 

2014 betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 

Or. pt 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 3 – punt 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter) voldoen aan de beginselen van 

technologieneutraliteit, efficiënt gebruik 

van overheidsfinanciering en 

aanpassingsvermogen van de projecten 

aan het beste technologische aanbod. 

Or. pt 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 283/2014 
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Bijlage – afdeling 4 – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 

toegewezen aan projecten in de 

verschillende lidstaten 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. 

Or. pt 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 283/2014 

Bijlage – afdeling 4 – alinea 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 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." 

Or. pt 
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TOELICHTING 

Het WiFi4EU-initiatief is een voorstel dat de ontwikkeling van een inclusievere Europese 

digitale samenleving helpt te consolideren. 

 

In zijn toespraak over de toestand van de Unie die hij op 14 september 2016 hield, was 

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker van oordeel dat in het kader van "een nieuw 

wetgevingskader […] dat investeringen in connectiviteit aantrekt en mogelijk maakt […] 

connectiviteit […] iedereen ten goede [moet] komen". 

 

Juncker stelde dat "Connectiviteit die iedereen ten goede komt, betekent dat het niet mag 

uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient" en stelde daarom voor om "elk Europees dorp 

en iedere stad tegen 2020 te voorzien van vrije, draadloze internettoegang in de omgeving van 

de voornaamste centra van het openbare leven". 

 

In dit verband is het WiFi4EU-initiatief een kans om, in het kader van het 

communicatiepakket, het beginsel van universele toegang van de Europese burgers tot de 

voordelen van de informatiemaatschappij in de verf te zetten, via de uitvoering van een 

proefproject met een geografisch evenwichtige verdeling en dito afmetingen, dat als referentie 

kan dienen voor de ontwikkeling van dynamische en op de technologische ontwikkeling 

berekende inclusieve platformen met gratis wifi-toegang. 

 

Dit biedt bovendien de mogelijkheid een concept te ontwikkelen en toe te passen ter 

onderscheiding van de Europese digitale identiteit, door bij het ontwerp van het proefproject 

de leidende waarden achter het Europese project erin te verwerken, rekening houdend met de 

nodige aandacht voor oplossingen voor de burgers en kansen voor bedrijven en makers van 

inhoud. 

 

Met de universele toegang wordt ernaar gestreefd de lokale digitale ecosystemen te 

versterken, de band tussen de Europese Unie en haar burgers aan te halen en meer en betere 

kansen te scheppen voor de ontwikkeling van nieuwegeneratienetwerken. 

 

Tegen deze achtergrond is het van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat de aandacht voor 

netwerktoegang gepaard gaat met de universele, gratis beschikbaarstelling van diensten en 

inhoud van algemeen belang, en werk te maken van een transparante, vereenvoudigde 

regeling voor aanvragen en de uitvoering van projecten waarbij de kwaliteit van de projecten 

en de naleving van de vereisten worden getoetst. 

 

De in dit verslag voorgestelde amendementen hebben tot doel beter in te spelen op de 

volgende grondbeginselen van het initiatief: 

 

1. Kosteloze universele toegang 

 

De op het grondgebied van de EU bevorderde toegangsnetwerken moeten een internetervaring 

op basis van snelle breedbanddiensten bieden om bij te dragen tot de ontwikkeling van de 

gigabitmaatschappij. Deze toegang moet universeel, gratis en onbeperkt zijn. 

 

Gratis toegang betekent dat er geen directe tegenprestatie wordt geleverd door middel van 

advertenties of commercieel gebruik van de gegevens van de gebruikers. 
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2. Authenticatie en toegangssysteem 

 

De toegangspunten moeten een netwerk vormen met een authenticatiesysteem dat op het 

gehele Europese grondgebied geldig is. De toegang moet beantwoorden aan het beginsel van 

eenmalige authenticatie ("one login only"). Om voordeel te trekken uit dit model moet een 

referentie-template worden ontwikkeld die de interoperabiliteit, de collectieve efficiëntie en 

een gemeenschappelijke identificatiewijze waarborgt en kan worden aangepast aan de 

specifieke eigenschappen van elk lokaal project. 

 

3. Subsidiabiliteit 

 

Aanvragen moeten kunnen worden ingediend door overheidsinstanties wier opdrachten 

stroken met de doelstellingen van het project. Gezien de beperkte financiering die voor elk 

project beschikbaar is, en het hoge aantal mogelijke aanvragen moet er een administratief 

systeem worden uitgewerkt dat snel en doeltreffend besluiten oplevert. Daarvoor moet het 

model van de toekenning van vouchers in overweging worden genomen. 

 

4. Geografisch evenwicht 

 

Wat de toegang tot de middelen van het initiatief betreft, moet het beginsel van geografisch 

evenwicht tussen de verschillende lidstaten worden gewaarborgd. Binnen elke lidstaat moet 

het geografisch evenwicht worden gewaarborgd door middel van criteria die in het 

desbetreffende werkprogramma worden bepaald. 

 

5. Bestrijding van uitsluiting en bevordering van territoriale cohesie 

 

In de goedkeuringscriteria moet de prioriteit uitgaan naar het bevorderen van de digitale 

inclusie en de territoriale samenhang. 

 

6. Duurzaamheid 

 

Om de duurzaamheid van de projecten te waarborgen kunnen de lidstaten gebruikmaken van 

eigen middelen of van Europese structuurfondsen teneinde aanvullende diensten en 

aanbiedingen te ontwikkelen. 

 

7. Geen aanbodoverlapping 

 

Projecten mogen slechts in aanmerking worden genomen als er op het grondgebied waar de 

toegang wordt aangeboden, geen openbaar of particulier aanbod met soortgelijke kenmerken 

bestaat. 

 

8. Toezicht 

 

De Commissie moet zorgen voor een systeem van toezicht op het initiatief, met inbegrip van 

de publicatie van uitvoeringsverslagen. 

 


