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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. wijst erop dat internetdiensten over de grenzen heen worden aangeboden en bijgevolg 
gezamenlijke actie vereisen, in overeenstemming met de Digitale Agenda voor Europa;

2. wijst erop dat een Europese markt met vijfhonderd miljoen consumenten die over een 
breedbandverbinding beschikken de ontwikkeling van de interne markt sterk zal versnellen; 
benadrukt de noodzaak om de digitale agenda te verbinden met nieuwe diensten als e-handel, 
e-gezondheid, e-leren, e-bankieren en e-overheidsdiensten;

3. herinnert eraan dat een digitale interne markt waarin diensten vrij kunnen worden 
aangeboden in een markt met vijfhonderd miljoen consumenten van cruciaal belang is om het 
concurrentievermogen te vergroten en de economische groei te bevorderen, voor kwalitatief 
hoogwaardige banen zorgt en de ontwikkeling van de EU tot een kenniseconomie 
vergemakkelijkt;

4. benadrukt dat breedband en het internet belangrijke stuwende krachten zijn voor de 
economische groei, de kennismaatschappij, de werkgelegenheid, innovatie en het Europese 
concurrentievermogen, en dat het tegelijkertijd online handel en diensten bevordert; 
onderstreept dat consumenten en bedrijven toegang tot breedband nodig hebben om optimaal 
van het internet te kunnen profiteren;

5. wijst erop dat meer concurrentie, transparantie met betrekking tot verkeersbeheer en kwaliteit 
van de diensten evenals gemakkelijke overschakelingsmogelijkheden tot de minimale 
voorwaarden behoren om neutraliteit van het net te waarborgen; spreekt opnieuw zijn steun 
uit voor een open internet waarop inhoud en individuele commerciële diensten niet kunnen 
worden geblokkeerd; herinnert aan de recente constateringen van de Body of European 
Regulators for Electronic Communications (BEREC) en acht aanvullende maatregelen 
noodzakelijk ter waarborging van de neutraliteit van het net;

6. vestigt opnieuw de aandacht op de problemen die kunnen optreden wanneer afbreuk wordt 
gedaan aan het netneutraliteitsbeginsel, en die bijvoorbeeld de vorm kunnen aannemen van 
concurrentievervalsing, innovatieobstakels, beperkingen op de vrijheid van meningsuiting, 
verzwakking van het consumentenbewustzijn en inbreuken op de privacy, en merkt op dat 
gebrek aan netneutraliteit zowel voor bedrijven en consumenten als voor de samenleving in 
haar geheel negatief uitpakt;

7. wijst erop dat met het oog op de ontwikkeling van de Europese digitale interne markt 
voortgezette inspanningen nodig zijn om een universele snelle toegang voor alle 
consumenten te verwezenlijken, via de bevordering van de toegang tot vast en mobiel 
internet en de aanleg van een infrastructuur van de volgende generatie; benadrukt dat een en 
ander noopt tot beleidsmaatregelen om internettoegang tegen concurrerende voorwaarden te 
bevorderen;

8. benadrukt dat de verwezenlijking van een volledig operationele digitale interne markt een 
gecoördineerde inspanning vergt om ervoor te zorgen dat alle burgers, ongeacht hun leeftijd, 
woonplaats, opleiding en geslacht, toegang krijgen tot het internet en over de nodige 
vaardigheden kunnen beschikken om het te gebruiken; 
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9. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan een nieuwe impuls te geven aan de 
Europese snelle en ultrasnelle breedbandstrategie door de desbetreffende doelstellingen te 
actualiseren;

10. onderstreept dat digitale vaardigheden van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van een 
concurrerende digitale interne markt en dat alle Europeanen in staat moeten worden gesteld 
om de benodigde digitale vaardigheden te verwerven; onderstreept dat het van essentieel 
belang is zich tot doel te stellen om voor 2015 de verschillen in digitale kennis en 
vaardigheden met de helft te reduceren;

11. erkent de noodzaak dat manieren moeten worden gevonden om het vertrouwen van de burger 
in de onlineomgeving te versterken en garanties te geven voor de bescherming van 
persoonsgegevens en de privésfeer plus de vrijheid van meningsuiting en informatie, 
waaronder het wegnemen van geografische, technische en organisatorische belemmeringen 
in verhaalmechanismen;

12. is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy niet alleen een kernwaarde van de 
Europese Unie vormt, maar daarnaast ook een centrale rol vervult bij de bevordering van het 
noodzakelijke consumentenvertrouwen in de digitale omgeving, zodat de digitale interne 
markt zich ten volle kan ontwikkelen; is derhalve ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie om de richtlijn gegevensbescherming aan te passen aan de huidige digitale 
omgeving, waardoor het innovatieve karakter van de onlineomgeving wordt bevorderd en de 
ontwikkeling van veelbelovende nieuwe technologieën zoals cloud computing wordt 
gestimuleerd;

13. benadrukt dat onlinemarkten zo flexibel mogelijk moeten zijn om betere bedrijfs- en 
ontwikkelingskansen in deze sector te kunnen creëren;

14. verzoekt om een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen; 
dringt daarnaast ook aan op een eenvoudiger systeem voor e-facturatie; wijst in deze beide 
gevallen op het belang van interoperabiliteit en open standaarden om het marktpotentieel en 
de concurrentieverhoudingen te kunnen optimaliseren;

15. onderstreept dat een goed functionerende digitale economie een absolute vereiste voor het 
goede functioneren van de gehele EU-economie; merkt echter op dat het vrije verkeer van 
digitale diensten tegenwoordig ernstig wordt belemmerd door versnipperde nationale 
regelgeving, en dat bedrijven worden geconfronteerd met allerlei belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende handel binnen de Europese Unie, vooral als gevolg van de 
verschillende regels die in de lidstaten gelden op gebieden zoals consumentenbescherming, 
btw, specifieke productvoorschriften en betalingstransacties; verzoekt de EU-instellingen er 
zich krachtiger voor te beijveren de voornaamste regelgevingsobstakels voor 
grensoverschrijdende onlinetransacties tegen 2015 op te heffen; verzoekt de Commissie met 
nog meer gerichte wetgevingsmaatregelen te komen om de voornaamste belemmeringen weg 
te werken;

16. benadrukt het belang van centrale aanspreekpunten voor de omzetbelasting om de 
grensoverschrijdende elektronische handel voor het mkb te vereenvoudigen en e-facturatie te 
bevorderen; wijst er echter op dat dergelijke centrale aanspreekpunten alleen moeten worden 
gecreëerd binnen het kader van de bestaande instellingen, zonder dat daaraan extra kosten 
voor de belastingbetaler mogen zijn verbonden;
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17. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende 
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne 
markt, dat op EU-niveau voorziet in de wederzijdse erkenning en aanvaarding van 
aangemelde regelingen voor elektronische identificatie en daardoor de mogelijkheid biedt tot 
veilige en ongehinderde elektronische interactie tussen bedrijven, burgers en overheden, 
hetgeen de effectiviteit van publieke en particuliere onlinediensten, elektronisch zakendoen 
en elektronische handel in de EU ten goede komt;

18. onderstreept het belang van een geharmoniseerde aanpak van de uitzonderingen en 
beperkingen op het gebied van auteursrecht, alsook van de geharmoniseerde wettelijke 
uitzonderingen op handelsmerken en octrooien die vaak zijn ingesteld ten behoeve van 
onderzoekers en ontwikkelaars, teneinde de ontwikkeling, implementatie en acceptatie door 
de consument te bevorderen van nieuwe, innovatieve diensten en om onderzoeksteams, 
innovatoren, kunstenaars en gebruikers de rechtszekerheid te bieden die nodig is om een 
bloeiende Europese digitale omgeving te doen ontstaan;

19. wijst erop dat de EU bedrijven en consumenten dringend het vertrouwen en de middelen 
moet bieden om online zaken te doen teneinde de grensoverschrijdende handel te vergroten; 
dringt derhalve aan op vereenvoudiging van de vergunningenstelsels en het opzetten van een 
efficiënte auteursrechtenregeling;

20. is het er met de Commissie over eens dat de bestaande wettelijke regeling waarin de richtlijn 
e-handel voorziet geen herziening behoeft; onderstreept niettemin de behoefte aan meer 
duidelijkheid met betrekking tot de implementatie van de meldings- en actieprocedures die in 
geval van illegale inhoud moeten worden gevolgd;

21. wijst op de potentiële waarde voor consumenten en bedrijven van de digitalisering van 
overheidsdiensten en verzoekt de lidstaten nationale plannen uit te werken voor de 
digitalisering van overheidsdiensten, welke dienen te voorzien in streefdoelen en maatregelen 
om tegen 2015 alle overheidsdiensten online toegankelijk te maken;

22. wijst erop dat het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën in de publieke 
sector de hoeksteen is voor de ontwikkeling van de digitale- en kennismaatschappij, en dringt 
er daarom bij de Commissie en de lidstaten op aan om veilige en effectieve elektronische 
diensten verder uit te werken; merkt op dat grensoverschrijdende interoperabiliteit een 
absolute vereiste is om de toepassing van grensoverschrijdende e-facturatie-oplossingen te 
stimuleren, in het bijzonder wanneer het gaat om e-identificatie en elektronische 
handtekeningen;

23. in zijn resolutie van 20 april 2012 over een concurrerende digitale interne markt - e-overheid 
als speerpunt, onderstreept het Europees Parlement het belang van de rechtszekerheid, een 
eenduidige technische omgeving en open en interoperabele oplossingen voor e-facturatie die 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke wettelijke vereisten, bedrijfsprocessen en technische 
normen opdat ze massaal toegepast kunnen worden;

24. wijst op de noodzaak te blijven werken aan de harmonisatie van de regelgeving inzake 
intellectuele eigendomsrechten, waarbij de rechten en vrijheden van de burger in acht moeten 
worden genomen, teneinde de voltooiing van de digitale interne markt te vergemakkelijken;

25. verzoekt de Commissie na te gaan of er behoefte is aan uniforme, open EU-normen voor 
e-identificatie en elektronische handtekeningen;
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26. wijst erop dat de grootste obstakels voor grensoverschrijdende toegang tot 
e-overheidsdiensten verband houden met het gebruik van elektronische handtekeningen en 
elektronische identificatie en met de incompatibiliteit van e-overheidssystemen op EU-
niveau; is verheugd over het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake 
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne 
markt

27. verzoekt de lidstaten om nationale noodplannen voor cyberincidenten uit te werken om het 
hoofd te kunnen bieden aan cyberverstoringen of cyberaanvallen met grensoverschrijdende 
gevolgen, waaronder Europese en nationale plannen voor de bescherming van kritieke 
informatie-infrastructuur, en strategieën uit te werken voor een robuustere en 
betrouwbaardere infrastructuur;  benadrukt dat de internationale samenwerking op dit gebied 
geïntensiveerd dient te worden; wijst erop dat informatiebeveiliging de verantwoordelijkheid 
is van alle betrokkenen, inclusief de gebruikers thuis, dienstverleners, en 
productontwikkelaars; pleit voor het stimuleren van opleiding en educatie voor 
cyberveiligheid ten behoeve van zowel het publiek als van deskundigen; 

28. benadrukt dat steeds meer mensen het internet gebruiken op mobiele toestellen en verzoekt 
om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat een groter deel van het radiospectrum 
beschikbaar wordt gesteld voor mobiel internet en voor verbetering van de kwaliteit van de 
e-diensten die via deze mobiele toestellen worden verstrekt; de toekomstige indeling van het 
radiospectrum moet de weg vrijmaken voor Europees leiderschap op het gebied van 
draadloze toepassingen en nieuwe diensten om de Europese groei en het wereldwijde 
concurrentievermogen te stimuleren;

29. merkt op dat zowel vast als mobiel dataverkeer exponentieel toeneemt en dat een aantal 
maatregelen, zoals een verdergaande harmonisatie van de spectrumtoewijzingen voor 
draadloos breedband, verbeterde spectrumefficiëntie en een snelle uitrol van 
volgendegeneratienetwerken, cruciaal zullen zijn om deze toename in goede banen te leiden;

30. constateert dat de vaststelling van de noodzaak tot openstelling van de 700 MHz-band voor 
mobiel dataverkeer een essentiële eerste stap is om aan de toekomstige capaciteitseisen te 
kunnen voldoen;

31. erkent dat hogesnelheidsnetwerken absoluut noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van 
online diensten en economische groei; dringt bij de Commissie aan op de ontwikkeling van 
een wereldwijd toonaangevende digitale agenda met doelstellingen die de garantie bieden dat 
Europa uitgroeit tot een wereldleider op het gebied van internetsnelheid en -connectiviteit; 
roept de lidstaten op om de nationale breedbandplannen verder uit te werken en om 
operationele plannen goed te keuren die concrete maatregelen bevatten voor de 
verwezenlijking van de ambitieuze breedbanddoelstellingen, en onderstreept in dit verband 
het strategische en cruciale belang van de instrumenten die door de Commissie zijn 
voorgesteld in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen;

32. betreurt dat de EU op het gebied van internetverbindingen via glasvezelkabels achterop is 
geraakt; roept de lidstaten en de Commissie er derhalve toe op de verspreiding en invoering 
van ultrasnelle breedbandnetwerken te versnellen en dringt aan op een Europese strategie 
voor de grootschalige uitrol van FTTx ("fibre to the x") ;

33. is van mening dat het naast de systematische inzet van ICT ook essentieel is voor de 
ontwikkeling van de digitale interne markt om hoogwaardig ICT-onderzoek te bevorderen en 
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overheids- en particuliere investeringen in risicovolle gezamenlijke ICT-onderzoeks- en 
innovatieprojecten te stimuleren; benadrukt dat Europa een voortrekkersrol moet spelen bij 
de ontwikkeling van internettechnologieën en -standaarden; stelt voor om het ICT-
researchbudget van de EU in het kader van de komende financiële vooruitzichten en het 
Horizon 2020-programma aanzienlijk te verhogen;

34. stelt vast dat de snelle uitrol van ultrasnel breedband van cruciaal belang is voor het mondiale 
concurrentievermogen van Europa, voor de ontwikkeling van de Europese productiviteit en 
voor de opkomst van nieuwe en kleine ondernemingen die een leidende rol kunnen spelen in 
verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de maakindustrie en de dienstensector.

35. dringt aan op specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat het mkb optimaal kan 
profiteren van de mogelijkheden die breedband biedt op het gebied van e-handel en 
e-aanbestedingen; verzoekt de Commissie de lidstaten te ondersteunen bij het opzetten van 
initiatieven om de e-vaardigheden in mkb-bedrijven te ontwikkelen en om innovatieve, op 
het internet gebaseerde bedrijfsmodellen te stimuleren middels het programma 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) en de toekomstige opvolger daarvan, het 
programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en mkb-bedrijven 
(COSME);

36. erkent het grote potentieel van cloud computing en verzoekt de Commissie om onverwijld 
een Europese strategie voor cloud computing voor te stellen;

37. verzoekt de Commissie en de lidstaten informaticaopleidingsprogramma's te ontwikkelen 
met betrekking tot de rechten en plichten van en de risico's voor de consument in verband 
met de interne digitale markt.
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