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Resolutie van het Europees Parlement over het gevaar voor de veiligheid in verband met 
de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke 
maatregelen op EU-niveau om dit tegen te gaan
(2019/2575(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het verslag over de informatie-economie uit 2017 met als titel "Digitalisation, 
Trade and Development" (Digitalisering, handel en ontwikkeling), gepubliceerd door de 
Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling 
(UNCTAD/IER/2017),

– gezien het verslag over handel en ontwikkeling uit 2018 met als titel "Power, Platforms 
and the Free Trade Delusion" (Macht, platformen en het waanidee van vrijhandel), 
gepubliceerd door de Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en 
ontwikkeling (UNCTAD/TDR/2018),

– gezien Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische 
communicatie1,

– gezien 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 Unie2,

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2014 over het surveillanceprogramma van de NSA in 
de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de 
grondrechten van EU-burgers en voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied 
van justitie en binnenlandse zaken3,

– gezien het voorstel van 13 september 2017 voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor 
cyberbeveiliging, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en de 
certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de 
cyberbeveiligingsverordening") (COM(2017)0477),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van het Europees 
kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van 
cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (COM(2018)0630),

– gezien zijn standpunt dat in eerste lezing was vastgesteld op 14 februari 2019 over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

1 PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36.
2 PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1.
3 PB C 378 van 9.11.2017, blz. 104.
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van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese 
Unie4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 september 2016 met als titel "5G voor 
Europa: een actieplan" (COM(2016)0588),

– gezien zijn resolutie van 1 juni 2017 over internetconnectiviteit voor groei, 
concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G5,

– gezien 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)6,

– gezien 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. 67/20107,

– gezien het programma Digitaal Europa,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU en haar lidstaten een plan voor overheidsinvesteringen nodig 
hebben om geavanceerde capaciteit te ontwikkelen in high-techsectoren als 
cyberbeveiliging, ICT, kunstmatige intelligentie en de digitale economie; overwegende 
dat er diverse EU-strategieën zijn bedacht die niet volledig ten uitvoer zijn gelegd;

B. overwegende dat het nodig is eerlijke digitale ontwikkeling te garanderen maar 
daarnaast te streven naar de verbetering van de levensomstandigheden wereldwijd;

C. overwegende dat een paar particuliere digitale en IT-bedrijven, hoofdzakelijk uit de 
Verenigde Staten en China, monopolies blijven opbouwen op de digitale markt, 
waardoor ze de macht hebben om internationale normen vast te stellen en hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te ontlopen;

D. overwegende dat het 5G-netwerk een van de cruciale technologieën van de toekomstige 
digitale infrastructuur is, waarmee de mogelijkheid wordt uitgebreid om diverse 
apparaten aan te sluiten op netwerken (het internet der dingen, enz.) en er nieuwe 
mogelijkheden komen voor applicaties op diverse terreinen, zoals vervoer, mobiliteit, 
energie, gezondheid, financiën, telecom, de digitale economie en kunstmatige 
intelligentie;

E. overwegende dat kwetsbaarheden in 5G-netwerken uitgebuit zouden kunnen worden om 
IT-systemen aan te vallen, mogelijkerwijs resulterend in zeer ernstige schade aan 

4 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0121.
5 PB C 307 van 30.8.2018, blz. 144.
6 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
7 PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129.
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burgers en hun leven, en aan de Europese economie en nationale economieën; 
overwegende dat het voor technologieaanbieders technisch mogelijk is om 
componenten van de 5G-netwerktechnologie te gebruiken om de gegevensbescherming 
van burgers, bedrijven en instellingen te schenden; overwegende dat er behoefte is aan 
een op risicoanalyse gebaseerde benadering van openbare aanbestedingen en 
vergunningen;

F. overwegende dat slechts een beperkt aantal bedrijven de technische apparatuur voor 5G 
aanbiedt;

G. overwegende dat bedrijven uit een aantal derde landen een probleem voor de veiligheid 
van de lidstaten kunnen vormen, aangezien zij mogelijk toegang hebben tot 
persoonsgegevens, en de digitale infrastructuur van veel strategische sectoren en 
diensten beheren, en mogelijk ook nationale inlichtingendiensten toegang verschaffen 
tot gegevens;

H. overwegende dat de onthullingen van Snowden hebben uitgewezen dat er sprake was 
van stelselmatig misbruik van Europese communicatienetwerken en een massale 
schending van het recht van burgers op gegevensbescherming in het PRISM-
programma van het Amerikaanse nationaal bureau voor de veiligheid (NSA) en in het 
verleden ook door het communicatiehoofdkwartier van de Britse regering (GCHQ);

I. overwegende dat de inlichtingendiensten van de Amerikaanse regering beweerden dat 
de apparatuur van Huawei een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, maar dat 
zij daarvoor geen bewijs hebben geleverd; overwegende dat Huawei een economische 
concurrent is van diverse grote Amerikaanse bedrijven;

J. overwegende dat vanwege de mondiale toeleveringsketen van ICT-technologie elk 
verbod op het gebruik van Chinese technologie nadelig kan uitpakken voor Europese 
exploitanten en bedrijven, aangezien daardoor de levering van apparatuur zal stokken, 
de kosten voor EU-exploitanten en hun klanten zullen stijgen, de invoering van 5G-
diensten van de volgende generatie de komende jaren vertraging zal oplopen, en er 
mogelijk ook negatieve gevolgen zullen zijn voor bestaande netwerken;

K. overwegende dat de behoeften op het vlak van cyberbeveiliging op multilateraal niveau 
moeten worden aangepakt om een sterk en gecoördineerd weerwoord te kunnen bieden;

L. overwegende dat leveranciers niet anders mogen worden behandeld vanwege van hun 
land van herkomst, maar moeten worden behandeld op grond van hun toewijding en de 
garanties die zij bieden om het recht van EU-burgers op gegevensbescherming te 
waarborgen en spionage en sabotage van technologie te voorkomen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten een strategie en plannen voor 
overheidsinvesteringen op te stellen om de afhankelijkheid van Europa van buitenlandse 
technologie op het vlak van cyberbeveiliging, ICT, kunstmatige intelligentie en de 
digitale economie te beperken;

2. is van mening dat de lidstaten hun beslissingen over de toegang van bedrijven uit derde 
landen tot toekomstige telecom- en 5G-diensten moeten baseren op technische expertise 
en een passende risicobeoordeling, en op de toewijding en de garanties van die 
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bedrijven om het recht van EU-burgers op gegevensbescherming te waarborgen en 
spionage en sabotage van technologie te voorkomen, in plaats van op politieke druk van 
de Amerikaanse regering;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten toe te werken naar een multilateraal 
governancesysteem op het vlak van cyberbeveiliging, dat bedoeld is om een 
regelgevings- en beleidskader van de VN voor cyberbeveiliging vast te stellen; is 
ingenomen met de Global Cybersecurity Index van de Verenigde Naties op initiatief 
van de Internationale Telecommunicatie-unie van de VN (ITU);

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de samenwerkingsmechanismen die zijn 
ingevoerd door de EU-richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging volledig ten 
uitvoer te leggen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten de cyberbeveiligingsverordening correct toe te 
passen en de toepassing onderling af te stemmen;

6. merkt op dat het versterkte mandaat van het Agentschap van de Europese Unie voor 
netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) de certificering van cyberbeveiliging kan 
verbeteren, en is van mening dat het Enisa een cruciale rol kan spelen bij het analyseren 
van bedreigingen op het gebied van cyberbeveiliging;

7. wijst erop dat alle bedrijven die technologie en diensten aanbieden in de EU moeten 
voldoen aan de wetgeving van de EU en de lidstaten en aansprakelijk zijn voor 
schendingen van wetgeving inzake gegevensbescherming en cyberbeveiliging;

8. acht het noodzakelijk om een grondige en onafhankelijke milieu-effectbeoordeling uit te 
voeren over de mogelijke negatieve effecten van 5G-technologie op de menselijke 
gezondheid;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


