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DIGITALE AGENDA VOOR EUROPA

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) zorgt al sinds 1995 voor
productiviteitswinst en groei in de EU[1]. ICT bestrijkt een breed spectrum aan technologieën,
van informatietechnologie (IT) via telecommunicatie, radio en televisie, allerlei soorten
audio- en videoverwerking en -verspreiding tot besturings- en controlefuncties op basis
van netwerken. De afgelopen drie decennia worden de grenzen tussen telecommunicatie,
uitzending en IT steeds vager als gevolg van technologische „convergentie”. Smartphones,
tablets en smart-tv's zijn de duidelijkste voorbeelden van dit fenomeen. Hoewel lineaire
uitzendingen in Europa nog steeds het belangrijkste medium zijn voor de distributie van
informatie en amusement, komt steeds meer audiovisuele inhoud op aanvraag beschikbaar,
terwijl internet door de exponentiële groei van 4G-internetaansluitingen — die binnenkort
op de 5G-standaard zullen overgaan — en door het „internet der dingen”, waarbij ook
auto's, draagbare apparaten en sensoren zijn aangesloten, steeds meer een alomtegenwoordige
dimensie krijgt.

RECHTSGRONDSLAG

Hoewel in de Verdragen geen speciale bepalingen inzake ICT zijn opgenomen, kan de EU op dit
gebied acties ondernemen in het kader van sectoraal en horizontaal beleid, zoals industriebeleid
(artikel 173 VWEU), mededingingsbeleid (artikelen 101-109 VWEU), handelspolitiek
(artikelen 206 en 207 VWEU), trans-Europese netwerken (TEN's) (artikelen 170-172 VWEU),
onderzoek en technologische ontwikkeling en ruimtevaart (artikelen 179-190 VWEU),
onderlinge aanpassing van de wetgevingen (artikel 114 VWEU), het vrije verkeer van goederen
(artikelen 28, 30 en 34-35 VWEU), het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal
(artikelen 45-66 VWEU), onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport, (artikelen 165 en
166 VWEU), en cultuur (artikel 167 VWEU). Dit zijn allemaal essentiële elementen voor een
digitaal Europa.

DOELEN

Als voortvloeisel uit de strategie van Lissabon[2] werd de Digitale Agenda voor Europa[3]

(DAE) opgezet als een van de zeven kerninitiatieven van de door de Commissie aangenomen
Europa 2020-strategie. In de Agenda, uitgebracht in mei 2010, wordt uiteengezet welke
essentiële faciliterende rol de ICT zal moeten spelen in een Europa dat zijn doelstellingen
voor 2020 wil halen. In de Europa 2020-strategie werd het belang benadrukt van de inzet
van breedband ter bevordering van sociale insluiting en de concurrentiepositie van de EU. De
doelstellingen voor breedband in de DAE zijn: 1) dekking voor basisbreedband voor 100%

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]De doelstelling was dat de EU „de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld moet worden
die kan zorgen voor duurzame economische groei, met betere banen en grotere maatschappelijke cohesie”. Zie: http://
circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_en.htm
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/%20
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van de EU-burgers; 2) snel breedband tegen 2020: alle EU-burgers moeten beschikken over
breedband met een snelheid van 30 Mbps of meer; 3) ultrasnelle breedband tegen 2020:
50% van de Europese huishoudens moet over een verbinding met een snelheid van meer dan
100 Mbps beschikken. Op 14 september 2016 stelde de Commissie, in een mededeling getiteld
„Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt — Naar een Europese
gigabitmaatschappij”[4], voor om, ter evaluatie door het Parlement en de Raad, die doelstellingen
te herzien tot een gigabitconnectiviteit in 2025 voor alle belangrijke sociaaleconomische actoren
zoals scholen, vervoersknooppunten en belangrijke aanbieders van openbare diensten, alsook
digitaal actieve bedrijven. Met zulke snelheden groeit internet uit tot een echt wereldwijd
communicatie-instrument bestaande uit in hoge mate interactieve, continu aangesloten en
gemakkelijk uit te breiden sensoren, processors en opslagunits, maar om dit alles te bereiken
vergt deze ontwikkeling nog wel een meer mobiele en satellietgestuurde dimensie[5] voor de
nagestreefde aansluitingspercentages, iets wat de Commissie tracht te bewerkstelligen met haar
„5G voor Europa: een actieplan”[6].

RESULTATEN

In samenwerking met de Global Internet Policy Observatory (GIPO) heeft de Commissie
op 22 april 2015 giponet.org geïntroduceerd, een platform dat moet bijdragen aan een
democratischere en gebruikersvriendelijkere invulling van het internetbeheer[7].
Dankzij Richtlijn 89/552/EEG (de richtlijn „televisie zonder grenzen”), bijgewerkt bij
Richtlijn 2007/65/EG (de richtlijn audiovisuele mediadiensten”) en het regelgevingskader voor
elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Richtlijn 96/19/EG en de herzieningen
daarvan van april 2002 en november 2009), die de telecommunicatiemarkt vanaf 1 januari 1998
hebben opengesteld voor volledige concurrentie, beschikt de EU nu over een geavanceerd stelsel
van gebruikersrechten en instrumenten om consumenten te beschermen, namelijk:
— het gemeenschappelijke Europese oproepnummer voor hulpdiensten (112) (Richtlijn

2009/136/EG), het Europees telefoonnummer voor vermiste kinderen (116000), hulplijn
voor kinderen (116111) en de hulplijn voor emotionele steun (116123);

— het recht om binnen één werkdag te wisselen van exploitant van vaste of mobiele telefonie
met behoud van het oorspronkelijke telefoonnummer (overdraagbaarheid van nummers,
Richtlijn 2009/136/EG);

— lagere tarieven voor elektronische communicatie[8], wat uiteindelijk zal leiden tot het einde
van de roamingtarieven (tegen juni 2017)[9];

— alomvattende breedbandbasistechnologie, voornamelijk door ontwikkelingen in mobiele
en satellietgesteunde breedband;

— een EU-topniveaudomein (TLD) (Verordening (EG) nr. 733/2002);

[4]COM(2016)0588, COM(2016)0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]Zie: „Streaming and Online Access to Content and Services”, een voor de Commissie interne markt en
consumentenbescherming van het Parlement verrichte studie, 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, blz. 31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131.
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Verordening (EU) nr. 531/2012 (PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10).
[9]Verordening (EU) nr. 2015/2120 (PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1). In juni 2015 bereikten de Commissie,
het Parlement en de Raad een akkoord, dat vervolgens formeel werd goedgekeurd in oktober 2015 door het
Parlement, Zie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf, en http://www.europarl.europa.eu/
news/en/news-room/20151022IPR98802/End-in-sight-for-mobile-phone-%E2%80%9Croaming%E2%80%9D-
fees-and-unequal-internet-access

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
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— wetgeving inzake bescherming van privacy (Richtlijn 2009/136/EG) en gegevens
(Richtlijn 95/46/EG), die verder zal worden verbeterd door het nieuwe regelgevingskader
inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 2016/680[10]);

— een onlineplatform voor geschillenbeslechting tussen consumenten en
onlinehandelaren[11].

Om de consistentie van nationale regelgeving te verbeteren voorziet het Orgaan van
Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) (Verordening
(EG) nr. 1211/2009) in samenwerking tussen nationale regelgevende instanties en de
Commissie, bijvoorbeeld door ontwikkeling van optimale praktijken en gemeenschappelijke
benaderingswijzen, en voorkoming van inconsistente regelgeving die de concurrentie in de
interne communicatiemarkt dreigt te verstoren. Met betrekking tot het beheer van het spectrum
worden in het meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid beleid en doelstellingen
vastgesteld voor de strategische planning en harmonisering van het radiospectrum. Doel is
om te zorgen dat de interne markt goed functioneert op beleidsterreinen van de Unie die te
maken hebben met het gebruik van het spectrum, zoals elektronische communicatie, onderzoek,
technologische ontwikkeling en ruimtevaart, vervoer, energie en audiovisuele aangelegenheden.
Met het oog op netwerk- en informatiebeveiliging (NIB) is krachtens Verordening (EG)
nr. 460/2004 het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging
(Enisa) opgericht, waarvan het mandaat werd versterkt na de resolutie van 16 april 2013 van
het Parlement[12]. Sinds 1999 loopt een reeks meerjarenprogramma's voor een veiliger internet.
Op 6 juli 2016 ondertekenden het Parlement en de Raad de richtlijn houdende maatregelen
om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie
te waarborgen.[13] Daarnaast heeft het Parlement een regeling voorgesteld waardoor eCall-
technologie na april 2018 als verplicht onderdeel in alle auto's zal worden ingebouwd[14].

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement maakt zich sterk voor een krachtig en geavanceerd ICT-beleid en is bijzonder
actief in het vaststellen van wetgevingshandelingen op dit gebied. Daarnaast heeft het zich altijd
beijverd om ICT-kwesties onder de aandacht te houden, met initiatiefverslagen, mondelinge
en schriftelijke vragen, studies[15], seminars[16], adviezen en resoluties, en oproepen tot betere
coördinatie van nationale inspanningen voor het ontwikkelen van pan-Europese diensten en EU-
steun voor onderzoek en ontwikkeling in de ICT-sector[17].
Ook heeft het Parlement herinnerd aan de noodzaak om het „digitale dividend” in te zetten
om alle EU-burgers te voorzien van breedband en heeft onderstreept dat verdere actie nodig
is om universele en snelle toegang tot breedband te garanderen, evenals digitale kennis en
vaardigheid voor alle burgers en consumenten[18]. Het benadrukt daarnaast het belang van

[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=NL
[11]Toegang tot het platform kan worden verkregen via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ en
aanvullende informatie is te vinden op het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[12]Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende
maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie
(PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/home.html
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/events-hearings.html
[17]Ubiquitous Development of the Digital Single Market, een in opdracht van de EP-Commissie interne markt
en consumentenbescherming verrichte studie, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
[18]PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 45.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/events-hearings.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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een veilige cyberspace[19], met garantie voor een sterke bescherming van de privacy en
algemene burgerlijke vrijheden in een digitale omgeving. Tegelijkertijd dringt het Parlement
sterk aan op technologische neutraliteit, „netneutraliteit” en „netvrijheden” voor Europese
burgers en op maatregelen met betrekking tot toegang tot of gebruik van diensten en applicaties
via telecommunicatienetwerken. Hierbij moeten de grondrechten en -vrijheden van burgers
worden gerespecteerd en moet worden gegarandeerd dat aanbieders van internetdiensten geen
belemmeringen opwerpen voor de mogelijkheden van gebruikers om toegang te krijgen tot
inhoud en om applicaties en/of diensten van hun keuze te benutten[20].
Het Parlement consolideert systematisch deze garanties via wetgeving. Het neemt het
voortouw bij het beëindigen van de roamingtarieven en het vaststellen van normen voor
netneutraliteit[21]. Het Parlement heeft belangrijke wetgevingswerkzaamheden opgestart en
voltooid voor de richtlijn inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg
van elektronischecommunicatienetwerken[22] met hoge snelheid en de verordening betreffende
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne
markt[23].
Op 27 april 2016 werd Richtlijn (EU) 2016/680[24] aangenomen. Deze beoogt een effectieve
toepassing van de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens als een grondrecht. Bovendien hebben het Europees Parlement en de
Raad Verordening (EU) 2016/679[25] aangenomen betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens. Met deze verordening wordt beoogd de gefragmenteerde uitvoering van
gegevensbescherming in de hele Unie, de rechtsonzekerheid en de opvatting onder het grote
publiek dat met name onlineactiviteit aanzienlijke risico's inhoudt met betrekking tot de
bescherming van natuurlijke personen weg te nemen.
Onlangs rondde het Parlement de wetgevingswerkzaamheden inzake het hervormen van het
kader voor gegevensbescherming en inzake regels voor cyberbeveiliging succesvol af (de
richtlijn houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en
informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen, 2013/0027(COD)).
Het Parlement besloot een eigen toetsing door te zetten van de Handelsovereenkomst ter
bestrijding van namaak (ACTA) en onthield vervolgens zijn goedkeuring aan de sluiting van
deze overeenkomst in zijn wetgevingsresolutie van 4 juli 2012[26].
Het Parlement houdt de uitvoering door de Commissie van het stappenplan van de strategie voor
een digitale eengemaakte markt en de 16 initiatieven die ze tegen eind 2016 moet uitvoeren,
nauwkeurig in het oog. Op 19 januari 2016 heeft het Parlement een initiatiefverslag getiteld
„Naar een akte voor digitale interne markt” goedgekeurd (2015/2147(INI))[27]. In dit verslag
wordt aandacht besteed aan het voorkomen van ongerechtvaardigde geoblocking, de behoefte
aan duurzame consumentenbescherming voor zowel online- als offlineaankopen, betere
grensoverschrijdende pakketbezorgingsdiensten, het wegnemen van obstakels voor digitale

[19]PB C 332 E van 15.11.2013, blz. 22.
[20]PB C 153 E van 31.5.2013, blz. 128.
[21]Verordening (EU) nr. 2015/2120, PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1.
[22]Richtlijn 2014/61/EU, PB L 155 van 23.5.2014, blz. 1.
[23]Verordening (EU) nr. 910/2014, PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73.
[24]Richtlijn (EU) 2016/680, PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89.
[25]Verordening (EU) 2016/679, PB L 119/1 van 4.5.2016, blz.1.
[26]PB C 349 E van 29.11.2013, blz. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//NL

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//NL
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innovatie en de samenhang van de regelingen voor privacy- en gegevensbescherming[28]. Het
Parlement voert momenteel uitgebreide wetgevingswerkzaamheden uit ten aanzien van de
ingediende voorstellen als vervolgstap op de strategie voor een digitale eengemaakte markt en
de resolutie „Naar een akte voor digitale interne markt”[29], waarbij kwesties worden behandeld
zoals ongerechtvaardigde geoblocking[30], grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten[31],
grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten[32], een herziening van de
verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming[33],
audiovisuele mediadiensten[34], overeenkomsten voor de onlineverkoop en andere verkoop op
afstand van goederen [35]en overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud.[36]

Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[28]http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160114IPR09903/Stop-geo-blocking-and-boost-e-
commerce-and-digital-innovation-says-Parliament
[29]Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0009.
[30]Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten
op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
[31]Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-285-NL-F1-1.PDF
[32]Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van
online-inhoudsdiensten in de interne markt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/NL/1-2015-627-NL-
F1-1.PDF
[33]Voorstel voor een verordening betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk
zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (2016/0148 (COD), http://ec.europa.eu/
consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf
[34]Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het
aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van de veranderende marktsituatie (COM(2016)287), http://
ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15948
[35]Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere
verkoop op afstand van goederen, COM(2015)0635 final — 2015/0288 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
NL/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635
[36]Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van
digitale inhoud, COM(2015)0634 final — 2015/0287 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634.
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