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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie getiteld "De digitalisering van het 

Europese bedrijfsleven" (COM(2016)0180); herinnert aan de doelstelling om de bijdrage 

van het Europese bedrijfsleven voor 2020 te vergroten tot 20 % van het bbp van de EU; 

onderstreept de belangrijke rol die digitalisering in dit verband kan vervullen en de kansen 

voor het bedrijfsleven die zij kan bieden; benadrukt de dringende noodzaak om een 

ambitieuze en coherente EU-strategie vast te stellen, op grond waarvan de verschillende 

EU-initiatieven worden samengebracht en de respectievelijke nationale en regionale 

strategieën worden gecoördineerd, terwijl fragmentatie wordt vermeden en de 

mogelijkheden voor consumenten, werknemers en bedrijven worden geoptimaliseerd; 

2. benadrukt dat de digitalisering alle sectoren van de economie ingrijpend heeft gewijzigd 

en dat Europa deze kans met beide handen moet aangrijpen om zijn internationale 

concurrentievermogen te versterken; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de 

interne markt van de EU verder te ontwikkelen teneinde het Europese bedrijfsleven, met 

inbegrip van kmo's en start-ups, te versterken, te zorgen voor een coherent 

regelgevingskader en regelgevingsbarrières weg te nemen, administratieve rompslomp te 

verwijderen en de regelgeving te moderniseren; 

3. benadrukt de noodzaak van toereikende investeringen in en een coherent 

regelgevingskader voor onderzoek en innovatie, infrastructuur, cyberveiligheid, 

gegevensbescherming, e-overheid en digitale vaardigheden teneinde te zorgen voor een 

goed functionerende digitale interne markt; benadrukt dat de EU in dit opzicht achterblijft 

bij zijn concurrenten en dat meer middelen nodig zijn voor dergelijke investeringen; wijst 

erop dat er volledig gebruik moet worden gemaakt van het potentieel en de synergieën die 

de bestaande fondsen bieden en dat private investeringen moeten worden gestimuleerd; is 

van mening dat de Commissie zich meer in moet spannen om deze uitdagingen op een 

efficiënte manier aan te pakken; dringt er bij de Commissie op aan meer helderheid te 

creëren ten aanzien van de financiering van de ondernomen en nog aanstaande initiatieven 

ter bevordering van het digitaliseringsproces, met name met betrekking tot de rol van het 

EFSI, de ESI-fondsen, Horizon 2020 en de potentiële synergie-effecten daartussen, 

evenals de geschatte bijdrage uit de nationale begrotingen van de lidstaten; vraagt de 

Commissie om onderzoek te doen naar het effect van publiek-private partnerschappen en 

gezamenlijke technologie-initiatieven in het kader van de aanstaande tussentijdse 

beoordeling van Horizon 2020; 

4. brengt in herinnering dat er momenteel dertig nationale en regionale initiatieven naast 

elkaar bestaan; benadrukt het belang van het creëren van synergie-effecten en 

transnationale samenwerking tussen deze initiatieven teneinde te zorgen voor grotere 

zichtbaarheid, voor toegevoegde waarde en voor efficiënt gebruik van middelen; betreurt 

de toenemende geografische ongelijkheden op het gebied van industrieel 

concurrentievermogen en digitalisering; dringt erop aan de supersnelle 

netwerkinfrastructuren, zowel vast als mobiel, uit te breiden zodat deze beschikbaar 

worden in alle geografische gebieden, met inbegrip van plattelandsgebieden of geïsoleerde 
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gebieden; dringt er bij de Commissie op aan uitgebreide statistieken te ontwikkelen in 

aanvulling op de bestaande statistieken, zoals de DESI-index, met als doel de 

digitaliseringsprocessen in de diverse gebieden en sectoren beter te kunnen beoordelen; 

5. verwelkomt het plan van de Commissie om verspreid in Europa digitale-innovatiehubs op 

te zetten die de bestaande EU- en nationale initiatieven samen moeten brengen; benadrukt 

dat deze hubs begeleiding en advies moeten bieden en moeten voorzien in de uitwisseling 

van goede praktijken; dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de 

samenwerking en investeringen op Europees niveau met betrekking tot digitalisering van 

het bedrijfsleven leiden tot een geleidelijke vermindering van de geografische digitale 

ongelijkheden, een betere coördinatie van de bestaande fondsen, alsmede tot meer 

mogelijkheden voor de digitalisering van kmo's; wijst er in dit verband met klem op dat 

moet worden gezorgd voor een digitaalvriendelijke omgeving voor micro-, kleine en 

middelgrote ondernemingen; 

6. benadrukt het risico van de verschuiving van winst van industriële spelers naar eigenaars 

van propriëtaire digitale platforms, alsmede het risico van marktconcentratie in de handen 

van een beperkt aantal partijen zodat dus feitelijk monopolies worden gecreëerd, in het 

bijzonder met betrekking tot platforms; is van mening dat er behoefte is aan doelmatige en 

consistente actie van de bevoegde autoriteiten en, waar nodig, aan wetgevingsinitiatieven 

om ook in de digitale arena eerlijke concurrentie tussen een veelheid aan partijen te 

waarborgen; 

7. benadrukt dat er dringend behoefte is aan een effectief plan voor normalisering en dat 

moet worden gezorgd voor volledige interoperabiliteit op het gebied van de digitalisering 

van het bedrijfsleven, ook wat betreft het internet der dingen en autonome systemen, 

aangezien de huidige toeleveringsketens en digitalisering op EU-niveau uitdagingen met 

zich meebrengen die alleen op Europees niveau kunnen worden aangepakt; dringt er bij de 

Commissie op aan de ontwikkeling te bevorderen van open, interoperabele en 

vraaggerichte normen op alle belangrijke domeinen, en is ingenomen met haar intentie om 

onder billijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (fair, reasonable and non-

discriminatory, FRAND) toegang te bieden tot essentiële standaardoctrooien; herinnert de 

Commissie aan de noodzaak om bij de ontwikkeling van normen alle relevante aspecten in 

aanmerking te nemen, en te zorgen voor adequate deelname van alle relevante 

belanghebbenden, met inbegrip van de sociale partners en nieuwe actoren, op Europees, 

nationaal en regionaal niveau; 

8. is van oordeel dat de veiligheid van de gegevens- en IT-infrastructuur en het daarmee 

samenhangende vertrouwen in de digitale omgeving van essentieel belang zijn om het 

volledige potentieel van groei en innovatie in verband met de digitalisering van het 

bedrijfsleven te ontsluiten, ten behoeve van werknemers, consumenten en bedrijven, met 

inbegrip van kmo's en startende ondernemingen; spoort voorts producenten van 

commerciële software en hardware aan om de normen op het gebied van veiligheid en 

beveiliging te waarborgen in overeenstemming met de meest geavanceerde beschikbare 

technologie; roept het bedrijfsleven op om in aanvulling op de beginselen van ingebouwde 

privacy en standaardprivacy, ook een beginsel van ingebouwde veiligheid door te voeren; 

9. pleit voor meer Europese inspanningen op het gebied van cyberveiligheid; roept de 

lidstaten op om de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging (NIS-richtlijn) tijdig 
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en consistent om te zetten en om de algemene verordening inzake gegevensbescherming 

strikt na te leven, alsook over te gaan tot effectieve samenwerking teneinde in de EU een 

veilig klimaat voor burgers en bedrijven te waarborgen; brengt in herinnering dat 80 % 

van de Europese bedrijven het afgelopen jaar ten minste één incident met cyberveiligheid 

heeft gekend1; vraagt om een reeks nieuwe en concrete initiatieven om begeleiding te 

bieden aan bedrijven, met name kmo's, met betrekking tot de vraag hoe zij hun 

weerbaarheid tegen cyberaanvallen kunnen vergroten, en verwelkomt het nieuwe publiek-

private partnerschap inzake cyberveiligheid dat recentelijk door de Commissie is 

geïntroduceerd; 

10. gelooft dat digitalisering de consument meer keuze, maar ook gebruikersvriendelijkere en 

meer toegespitste producten en meer informatie moet bieden, in het bijzonder ten aanzien 

van de kwaliteit van producten en diensten; 

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten de nodige maatregelen te treffen om de volledige 

eerbiediging van werknemers- en consumentenrechten te waarborgen en hun 

persoonsgegevens in de digitale omgeving te beschermen; benadrukt het belang van de 

deugdelijke tenuitvoerlegging van de algemene verordening inzake gegevensbescherming, 

waarbij de volledige toepassing van het beginsel van ingebouwde privacy en 

standaardprivacy moet worden gewaarborgd; wijst erop dat het steeds belangrijker wordt 

om duidelijkheid te geven omtrent de zorgen inzake gegevenstoegang en -eigendom 

alsook aansprakelijkheidsaspecten, en dringt er bij de Commissie op aan het huidige 

regelgevingskader nader te onderzoeken met betrekking tot deze kwesties; is van mening 

dat consumenten de mogelijkheid moeten hebben om de producten en diensten die zij 

aanschaffen vrij en volledig te benutten (inclusief een vrije keuze van reparateurs) en dat 

dit niet mag worden belemmerd door gegevenskwesties; dringt er bij de Commissie op 

aan om, in het kader van de tenuitvoerlegging van de algemene verordening inzake 

gegevensbescherming, enkele duidelijke minimumeisen te definiëren inzake de gegevens 

die op de werkplek worden verzameld; 

12. benadrukt dat het Europees cloudinitiatief, tezamen met het wetgevingsvoorstel inzake 

vrij verkeer van gegevens, die bedoeld zijn om ongerechtvaardigde vereisten ten aanzien 

van gegevenslocatie uit te bannen, in potentie een verdere prikkel kunnen geven aan het 

proces van digitalisering van het Europese bedrijfsleven, met name voor kmo's en 

startende bedrijven, en de fragmentatie op de interne markt van de EU kunnen vermijden; 

roept de Commissie op toe te zien op de goedkeuring en coherente uitvoering van het 

Europees cloudinitiatief teneinde een snel, betrouwbaar en naadloos proces van 

gegevensverkeer en -gebruik mogelijk te maken; herinnert de Commissie aan de 

toezegging in haar mededeling om een wetgevingsvoorstel inzake vrij verkeer van 

gegevens binnen de EU te presenteren met als uiteindelijk doel ongerechtvaardigde 

lokalisatievereisten in nationale wet- en regelgeving op te heffen of te voorkomen; 

13. roept de Commissie op zo snel mogelijk de regels inzake veiligheid en aansprakelijkheid 

voor autonoom handelende systemen (zoals voertuigen en drones) te verduidelijken, 

teneinde snelle en doelmatige wettelijke compensatie in het geval van incidenten te 

waarborgen en de testvoorwaarden te harmoniseren; acht interoperabiliteit noodzakelijk, 

in het bijzonder op het gebied van het internet der dingen, teneinde te zorgen dat de 

                                                 
1 The Global State of Information Security®, http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-

security-survey.html 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html
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ontwikkeling van nieuwe technologieën de mogelijkheden voor consumenten verbetert, 

zodat deze niet aan slechts een aantal specifieke aanbieders vastgeklonken zitten; wijst 

met klem op de problemen ten aanzien van veiligheid, zekerheid en aansprakelijkheid met 

betrekking tot het internet der dingen, apps en niet-ingebedde software; benadrukt dat ten 

aanzien van het internet der dingen producenten het belangrijkste uitgangspunt vormen 

voor aanscherping van aansprakelijkheidsregelingen die leiden tot een betere 

productkwaliteit en een veiligere omgeving wat betreft de externe toegang en een 

gedocumenteerde mogelijkheid voor updates; 

14. wijst met klem op de uiterst belangrijke gevolgen, kansen en uitdagingen van 

voortschrijdende digitalisering, en in het bijzonder de digitalisering van het bedrijfsleven, 

voor de samenleving, bedrijfs- en arbeidsmodellen en de vraag op de arbeidsmarkt; 

betreurt dat de Commissie onvoldoende analyse heeft verricht naar de sociale effecten van 

de digitalisering van het bedrijfsleven en dringt er dan ook bij de Commissie op aan een 

grondige analyse van het effect van de digitalisering van het bedrijfsleven uit te voeren en 

deze voor het einde van 2017 aan het Europees Parlement en de Raad te presenteren; 

15. erkent de mogelijkheden die de digitalisering van het bedrijfsleven biedt, maar benadrukt 

tegelijkertijd bepaalde problemen die zij met zich meebrengt ten aanzien van de vraag op 

de arbeidsmarkt, de arbeidsomstandigheden en de werknemersrechten, in het bijzonder in 

niet-standaard arbeidsrelaties; benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de 

arbeidsrechten volledig worden nageleefd en dat er adequate sociale zekerheid is in de 

digitale arbeidswereld; acht het noodzakelijk dat de sociale partners worden betrokken bij 

de definitie van Europese en nationale initiatieven ten aanzien van de digitalisering van 

het bedrijfsleven; verwelkomt de toezegging van de Commissie om samen met alle 

belanghebbenden de problemen met betrekking tot de sociale aspecten van digitalisering 

aan te pakken, als onderdeel van een uitgebreide dialoog en door rondetafelconferenties 

op hoog niveau en een forum inzake digitalisering voor Europese belanghebbenden te 

organiseren; 

16. merkt op dat digitale vaardigheden van belang zijn op de hedendaagse arbeidsmarkt, voor 

de inclusie en het concurrentievermogen van Europese regio's, alsook voor de bestrijding 

van digitale uitsluiting, met name in het kader van de EU-agenda voor nieuwe 

vaardigheden; dringt bij de Commissie aan op de bevordering en coördinatie van 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs, een leven lang leren en beroepsopleiding, onder meer 

op het gebied van basis- en geavanceerde digitale vaardigheden en competenties, zoals 

computerwerk, codering, programmering en cryptografie, en dringt aan op de nodige 

publieke en private investeringen op deze gebieden; 

17. dringt aan op het stimuleren van grotere regionale deelname teneinde de innovatiekloof te 

verkleinen en professionals aan te trekken ten behoeve van de ontwikkeling van de 

Europese regio's; benadrukt de noodzaak om samen te werken met de sociale partners om 

zo te anticiperen op de vaardigheden die op de lange termijn nodig zijn en is ingenomen 

met de totstandbrenging van de grote coalitie voor digitale banen en overige Europese 

initiatieven op dit gebied; moedigt de Commissie en de lidstaten aan te zorgen voor 

wederzijdse erkenning van digitale kwalificaties door een Europees certificaat of een 

Europees cijfersysteem in te voeren. 

18. is van oordeel dat er een collaboratief digitaal klimaat moet worden ontwikkeld, tezamen 
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met platforms die bijdragen aan een cyberruimte die bevorderlijk is voor de ontwikkeling 

van digitalisering van het bedrijfsleven, met als doel het concurrentievermogen van het 

Europese bedrijfsleven te stimuleren. 
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