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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de vaststelling van een nieuwe digitale agenda voor Europa: van i2010 naar 
digital.eu
(2009/2225(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's "Verslag over het 
digitale concurrentievermogen van Europa". Voornaamste successen van de i2010-
strategie 2005-2009 (COM(2009)0390),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 maart 2006 over een Europese 
informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 februari 2007 "Op weg naar een uniform 
spectrumbeleid van de Europese Unie"2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 juni 2007 over het ontwikkelen van een 
Europees beleid voor breedbanddiensten3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 juni 2007 over consumentenvertrouwen in 
een digitale omgeving4,

– gelet op artikel 48 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van 
… en de … van … (A7-0000/2010),

A. overwegende dat informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in praktisch alle 
aspecten van ons leven zijn doorgedrongen en onlosmakelijk verbonden zijn met ons 
streven naar een welvarende en concurrerende economie, behoud van het milieu en een 
meer democratische, open en inclusieve samenleving,

B. overwegende dat Europa alleen de vruchten van deze digitale revolutie kan plukken als 
alle EU-burgers worden aangesproken en in staat gesteld volledig deel te nemen aan de 
nieuwe digitale samenleving, en indien de persoon in het centrum van de politieke actie 
wordt geplaatst; overwegende dat deze digitale revolutie niet langer kan worden opgevat 
als een geleidelijke ontwikkeling vanuit het industriële verleden maar meer als een 
proces van radicale verandering,

C. overwegende dat het potentieel van Europa gelegen is in de vaardigheden van zijn 
bevolking, zijn beroepskrachten en organisaties; overwegende dat zonder vaardigheden 
de ICT-technologieën en -infrastructuren slechts een beperkte economische en sociale 

                                               
1 PB C 291 E van 30.11.2006, blz. 133.
2 PB C 287 E van 29.11.2007, blz. 364.
3 PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 87.
4 PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 370.
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waarde kunnen hebben, 

D. overwegende dat burgers zullen aarzelen om te communiceren, vrij hun mening te uiten 
en transacties aan te gaan als zij onvoldoende vertrouwen hebben in het juridische kader 
van de nieuwe digitale ruimte; overwegende dat de waarborging van digitale rechten een 
essentiële voorwaarde is voor het vertrouwen van de burger,

E. overwegende dat er nog geen volledig functionerende binnenmarkt voor internetdiensten 
in Europa is bereikt; overwegende dat het vrije verkeer van digitale diensten momenteel 
ernstig belemmerd wordt door versnipperde nationale regelgeving,

1. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een omvattende strategie en een 
actieplan dat Europa in staat stelt zich te ontwikkelen tot een open en welvarende 
digitale samenleving, stelt voor dit nieuwe kader de "agenda 2015.eu" te noemen en te 
baseren op het model van de positieve 2015.eu-spiraal;

2. wijst op het belang van voortgezette inspanningen om een universele snelle toegang voor 
alle burgers en consumenten te verwezenlijken, via de bevordering van de toegang tot 
vast en mobiel internet en de aanleg van een infrastructuur van de volgende generatie; 
wijst erop dat dit een beleid vereist dat de toegang onder eerlijke voorwaarden en 
concurrerende prijzen voor alle bevolkingsgroepen bevordert, ongeacht de locatie, zodat 
wordt gewaarborgd dat geen enkele Europese burger wordt uitgesloten;

3. meent dat elk huishouden in de EU in 2013 toegang moet hebben tot breedbandinternet 
voor een concurrerende prijs,  dringt er daarom bij de Commissie op aan een herziening 
uit te voeren van de verplichtingen inzake universele diensten en verzoekt de lidstaten de 
Europese strategie inzake snelle breedbandverbindingen een nieuwe impuls te geven, 
met name door de nationale streefdoelen inzake de dekking voor breedband en snelle 
toegang aan te passen;

4. wijst erop dat Europa zijn positie als mobiel continent in de wereld moet behouden en  
ervoor moet zorgen dat 75% van de mobiele abonnees voor 2015 3G-gebruikers (of 
meer) zijn, wijst opnieuw op de noodzaak de geharmoniseerde benutting van het digitale 
dividend te versnellen zonder de bestaande omroepdiensten te ondermijnen;

5. is van mening dat bij de stijging van de percentages van huishoudens met toegang tot 
internet, 50% van de huishoudens in de EU in 2015 aangesloten moet zijn op snelle 
netwerken; 

6. verzoekt de lidstaten het telecompakket voor de afloop van de vastgestelde termijn in 
nationale regelgeving om te zetten, in het bijzonder de nieuwe bepalingen over de 
toegang tot netwerken en spectrum van de volgende generatie (NGA), dat een stabiel 
regelgevend kader biedt voor stimulering van investeringen en waarborging van de 
concurrentie;

7. wijst erop dat een doel van het nieuwe regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is de ex ante sectorspecifieke regels geleidelijk terug te schroeven 
naarmate de concurrentie in de markt zich verder ontwikkelt en uiteindelijk de 
elektronische communicatie uitsluitend door concurrentieregels te laten functioneren; 
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8. onderstreept dat digitale competentie van cruciaal belang is voor een inclusieve digitale 
samenleving en dat alle EU-burgers in staat gesteld moeten worden adequate digitale 
vaardigheden op te doen; onderstreept dat het van essentieel belang zich tot doel te 
stellen om voor 2017 de verschillen in digitale kennis en vaardigheden met de helft te 
reduceren;

9. benadrukt dat alle basis- en middelbare scholen voor 2015 snelle internetverbindingen 
moeten hebben;

10. stelt voor een "Actieplan voor digitale kennis en vaardigheden" in de EU en de lidstaten 
te lanceren, dat de volgende elementen omvat: specifieke cursussen in digitale 
vaardigheden voor groepen die uitgesloten dreigen te raken; stimulansen voor 
initiatieven van de particuliere sector om cursussen in digitale vaardigheden te 
organiseren voor alle werknemers; een Europees initiatief "Be smart online!" om alle 
studenten vertrouwd te maken met veilig gebruik van ICT en internetdiensten; en een 
gemeenschappelijke Europese ICT-certificatieregeling;

11. wijst erop dat alle EU-burgers bewust gemaakt moeten worden van hun digitale 
basisrechten door middel van een Europees handvest van burger- en consumentenrechten 
in de digitale omgeving, waarin het acquis communautaire adequaat geconsolideerd en 
aangepast wordt; 

12. is ervan overtuigd dat de bescherming van de privésfeer een essentiële waarde is en dat 
alle gebruikers controle moeten hebben over hun persoonsgegevens, met inbegrip van 
"het recht om vergeten te worden"; dringt daarom aan op een aanpassing van de richtlijn 
gegevensbescherming aan de moderne digitale omgeving; 

13. verzoekt de Commissie verdere maatregelen te nemen tegen cybercriminaliteit en spam, 
en dringt er bij de lidstaten op aan het verdrag inzake cybercriminaliteit te ratificeren;

14. dringt aan op waarborging van een open internet, waar burgers het recht hebben 
informatie te zoeken en te verspreiden of gebruik te maken van computerprogramma's en 
diensten van hun keuze; verzoekt de Commissie, het orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en de nationale regelgevende 
instanties (NRI's) de geharmoniseerde uitvoering van de bepalingen inzake 
"netneutraliteit" nauwlettend te controleren en te handhaven;

15. verzoekt de Commissie voor 2013 een langetermijnoplossing voor het probleem van 
roaming voor te stellen;

16. verzoekt de EU-instellingen voor 2015 de belangrijkste regelgevingsobstakels voor 
grensoverschrijdende internettransacties op te lossen; verzoekt de Commissie het acquis 
communautaire dat van invloed is op de online binnenmarkt te herzien en gerichte 
wetgevingsmaatregelen inzake belangrijke belemmeringen voor te stellen;

17. is van mening dat de richtlijnen voor het juridische kader voor de 
informatiemaatschappij (de richtlijn gegevensbescherming, de richtlijn elektronische 
handtekeningen en de richtlijn elektronische handel) zo'n 10 jaar na hun goedkeuring 
achterhaald lijken vanwege de grotere complexiteit van de internetomgeving en de 
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invoering van nieuwe technologieën; meent dat de juridische problemen in verband met 
sommige richtlijnen opgelost kunnen worden via een periodieke aanpassing, maar dat 
andere richtlijnen grondiger herzien moeten worden;

18. wijst op de potentiële waarde voor burgers en bedrijven van de digitale omschakeling 
van overheidsdiensten en verzoekt de lidstaten nationale plannen uit te werken voor de 
digitale omschakeling van overheidsdiensten, die streefdoelen en maatregelen inhouden 
om alle overheidsdiensten voor 2015 online, en op voor personen met een handicap 
toegankelijke wijze, beschikbaar te stellen;

19. onderstreept de noodzaak het vrije verkeer van inhoud en kennis te ontwikkelen en voor 
2015 een eenvoudig consumentvriendelijk juridisch kader te verwezenlijken voor de 
toegang tot digitale inhoud in Europa, dat de consumenten rechtszekerheid geeft en zorgt 
voor solide, evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk zijn voor gebruikers en houders 
van rechten; verzoekt de EU met klem het debat over het auteursrecht te versnellen en 
voor 2013 een Europese titel voor de bescherming van het auteursrecht krachtens artikel 
118 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in te voeren;

20. is van mening dat naast een consistent gebruik van ICT het van essentieel belang is 
hoogwaardig ICT-onderzoek te stimuleren en openbare en particuliere investeringen in 
riskant gezamenlijk ICT-onderzoek en innovatie te bevorderen; benadrukt dat Europa 
een voortrekkersrol moet spelen in de ontwikkeling van internettechnologieën en ICT-
toepassingen voor lage CO2-emissies; stelt voor in de volgende Financiële 
Vooruitzichten het EU-budget voor ICT-onderzoek te verdubbelen en het budget voor 
bevordering van ICT-gebruik te verviervoudigen;

21. is bezorgd over de bureaucratische rompslomp in het EU kaderprogramma; verzoekt de 
Commissie bureaucratische belemmeringen op te lossen door de procedures van het 
kaderprogramma te herzien en een gebruikerscomité op te richten,

22. is van mening dat de agenda 2015.eu gericht moet zijn op het mainstreamen van ICT als 
belangrijkste bestanddeel van een CO2-arme economie; dringt erop aan dat ICT-
technologieën worden benut om voor 2020 in de belangrijkste sectoren een vermindering 
met 15% van CO2-emissies te bereiken en dat verantwoord energieverbruik wordt 
bevorderd, met name door de installatie van slimme meters in 50% van de woningen 
vóór 2015; wijst er tevens op dat de voetafdruk van de ICT-sector voor 2015 met 50% 
gereduceerd moet zijn;

23. is van mening dat de verantwoordelijkheid van alle bestuurlijke niveaus (EU, nationaal 
en regionaal) voor de agenda 2015.eu, alsook politieke zichtbaarheid, essentiële 
voorwaarden zijn voor een effectieve uitvoering ervan; stelt in dit verband voor dat er 
periodiek een top over de digitale agenda wordt georganiseerd om de vorderingen in de 
EU en de lidstaten te evalueren en het beleid een nieuwe impuls te geven;

24. vestigt de aandacht van de Commissie in het bijzonder op de noodzaak slimme 
(specifieke, meetbare, adequate, realistische en aan een termijn gebonden) doelstellingen 
en streefdoelen vast te stellen en een actieplan aan te nemen waarmee alle relevante EU-
instrumenten gemobiliseerd worden: financiering, "soft law", handhaving en waar nodig 
gerichte wetgeving;
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25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en 
de lidstaten.
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TOELICHTING

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn tegenwoordig in praktisch alle 
aspecten van ons leven doorgedrongen. ICT is onlosmakelijk verbonden met ons streven 
naar een welvarende en concurrerende economie, behoud van het milieu en een meer 
democratische, open en inclusieve samenleving. De huidige ontwikkelingen kunnen niet 
langer worden beschouwd als een geleidelijke evolutie vanuit het industriële verleden, maar 
vragen om een radicale verandering. "Business as usual" is daarom geen optie. Europa zal alleen 
de vruchten van deze digitale revolutie kunnen plukken als alle EU-burgers worden 
aangesproken en in staat gesteld volledig deel te nemen aan de nieuwe digitale samenleving.

De beleidsterreinen en sleutelfactoren die in dit verslag aan de orde komen, vormen een 
omvattend ICT-beleidskader voor de EU voor de komende vijf jaar; de rapporteur stelt voor 
dit beleidskader de "agenda 2015.eu" te noemen. Deze hernieuwde agenda kan grafisch 
worden weergegeven als een positieve 2015.eu-spiraal (zie bijlage). In het midden van de 
spiraal bevindt zich de persoon, als burger en als consument. Elke persoon moet de 
beschikking krijgen over de nodige vaardigheden en universele snelle toegang. Tevens 
hebben de burgers een duidelijk juridisch kader nodig ter bescherming van hun rechten, dat 
hen de nodige rechtszekerheid en het nodige vertrouwen geeft. Dit is essentieel voor de 
burgers om hun vrijheid van onbelemmerde toegang tot digitale diensten en inhoud in de 
gehele interne markt te kunnen genieten ("vijfde vrijheid"). Tot slot zijn kennis en 
technologieën essentiële voorwaarden voor de ondersteuning van het concurrentievermogen 
van onze economie en een welvarender samenleving.

Dit verslag is bedoeld om een leidraad te verschaffen en ideeën aan te reiken, met name aan 
de Commissie, voor een voorstel over een omvattende strategie en actieplan voor 2015 
waarbij alle relevante EU-instrumenten worden ingezet: financiële middelen, "soft law", 
handhaving en waar nodig gerichte wetgeving.

I. BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE VAN BURGERS EN CONSUMENTEN
Europa zal alleen de vruchten van deze digitale revolutie kunnen plukken als alle EU-
burgers worden aangesproken en in staat gesteld volledig deel te nemen aan de nieuwe 
digitale samenleving. Hiervoor is vertrouwen nodig: vertrouwen van investeerders om 
langetermijninvesteringen te doen, vertrouwen van regeringen om doortastender op een e-
overheid over te schakelen en vertrouwen van de burgers om gebruik te maken van digitale 
diensten. 

1. Universele snelle toegang
De toegang tot stabiele en betrouwbare draadloze en niet-draadloze breedbandnetwerken 
voor alle gebruikers is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling naar een Europese 
kennismaatschappij. Vaste en draadloze technologieën moeten ruim beschikbaar zijn en 
interoperabel om een naadloze snelle toegang tot het internet mogelijk te maken.

1.1 Naar een volledig aangesloten samenleving
Om dit te bereiken is een beleid vereist dat de toegang onder eerlijke voorwaarden en 
concurrerende prijzen voor alle bevolkingsgroepen bevordert, ongeacht de locatie, zodat 
wordt gewaarborgd dat geen enkele Europese burger wordt uitgesloten. Een volledig 
aangesloten samenleving betekent een mobiele samenleving. De economie van mobiele 
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communicatie is grotendeels afhankelijk van spectrumkosten en -beschikbaarheid, en de 
spectrumbanden van het digitale dividend moeten zo snel als praktisch mogelijk is 
beschikbaar worden gesteld zonder de bestaande omroep- of andere diensten in gevaar te 
brengen.

Beleidsdoelen:
 In 2013 moet elk huishouden in de EU toegang hebben tot breedbandinternet voor 

een concurrerende prijs. 
 Europa moet het mobiele continent in de wereld blijven: voor 2015 moet 75% van 

de mobiele abonnees 3G-gebruikers (of meer) zijn.

Beleidsmaatregelen:
 Herziening door de Commissie van de verplichtingen inzake universele diensten 

(2010).  
 Europese strategie inzake snelle breedbandverbindingen, met inbegrip van 

bijstelling van de streefdoelen van de lidstaten (2010-2015).
 Versnelling van de geharmoniseerde benutting van het digitale dividend (2010-

2015) en bevordering van de uitbreiding van aansluitingen en van de kwaliteit van 
breedband door de toewijzing van deze frequenties.

1.2 Invoering van infrastructuur van de volgende generatie
Het is duidelijk dat er aanzienlijke kapitaalsinvesteringen nodig zijn voor de aanleg van 
snelle netwerken in heel Europa. De nieuwe bepalingen van het telecompakket over de 
toegang tot netwerken en spectrum van de volgende generatie (NGA) bieden een stabiel en 
voorspelbaar regelgevend kader voor de stimulering van investeringen, terwijl tegelijk de 
concurrentie wordt gewaarborgd en het nemen van risico's beloond.

Beleidsdoelen:
 Voor 2015 moet 50% van de huishoudens zijn aangesloten op snelle netwerken.

Beleidsmaatregelen:
 Snelle omzetting van het telecompakket (voor medio 2011).

2. Digitale vaardigheden voor een inclusieve digitale samenleving
Het potentieel van Europa ligt in de vaardigheden van zijn bevolking, zijn beroepskrachten 
en organisaties. Zonder een alom aanwezige infrastructuur kan er slechts beperkt gebruik 
worden gemaakt van ICT en zonder ICT-vaardigheden kan dit gebruik slechts een beperkte 
economische en sociale waarde opleveren. Als het gebrek aan ICT-vaardigheden wordt 
genegeerd, wordt dit de bottleneck die verhindert dat de EU concurrerend is in de mondiale 
economie. De vereiste vaardigheden en instrumenten variëren per leeftijdscategorie, maar 
zijn nodig in alle categorieën.

Beleidsdoelen:
 Halvering van de verschillen in digitale kennis en vaardigheden vóór 2015.
 Alle basis- en middelbare scholen moeten in 2015 snelle internetverbindingen 

hebben.



PE438.179v01-00 10/16 PR\801523NL.doc

NL

 Alle leerlingen van basis- en middelbare scholieren moeten voor 2012 onderricht 
krijgen over de risico's van het internet en een veilig en verantwoord 
internetgebruik.

 Alle volwassenen in de leeftijdscategorie van de actieve bevolking moet de 
mogelijkheid worden geboden ICT-cursussen te volgen (2010-2015).

Beleidsmaatregelen:
 Actieplan voor digitale kennis en vaardigheden (2010-2015) met de volgende 

elementen:
- Specifieke cursussen in digitale vaardigheden (bijvoorbeeld met 

tegoedbonnen) voor groepen die uitgesloten dreigen te raken;
- Partnerschappen tussen overheid en particuliere sector en stimulansen voor 

initiatieven in de particuliere sector om cursussen in digitale vaardigheden te 
organiseren voor alle werknemers.

- Een Europees initiatief "Be smart online!" om alle studenten vertrouwd te 
maken met veilig gebruik van ICT en internetdiensten.

- Invoering van een Europees ICT-diploma als onderdeel van het 
standaardon d e r w i j s  en een gemeenschappelijke Europese ICT-
certificatieregeling voor digitale vaardigheden die buiten het formele 
onderwijs zijn opgedaan.

3. Digitale rechten
Burgers zullen aarzelen om te communiceren, vrij hun mening te uiten en transacties aan te 
gaan als zij onvoldoende vertrouwen hebben in het juridische kader. Alleen als de burgers 
over de nodige middelen en informatie beschikken kan Europa het volledige sociale en 
economische potentieel van de nieuwe internetomgeving benutten. 

De burgers moeten bewust worden gemaakt van de effecten op de privésfeer van hun gedrag 
in een internetomgeving, en moeten het recht krijgen de verwijdering van hun 
persoonsgegevens te verlangen zelfs als die gegevens oorspronkelijk met hun instemming 
zijn verkregen. De bestrijding van cybercriminaliteit is een andere grote uitdaging. De 
effectieve handhaving van EU-wetgeving op dit gebied wordt vaak gehinderd door 
grensoverschrijdende juridische problemen, bijvoorbeeld over de bevoegde rechtspraak of 
het toepasselijke recht. 

Beleidsdoelen:
 Alle burgers moeten hun digitale basisrechten kennen.
 Alle gebruikers moeten controle over hun eigen gegevens hebben ("recht om 

vergeten te worden").

Beleidsmaatregelen:
 Handvest van burger- en consumentenrechten in de digitale omgeving in 2012.
 Ratificatie van het Verdrag inzake cybercriminaliteit door alle lidstaten (2010-

2015).

II. EEN OPEN EN CONCURRERENDE DIGITALE BINNENMARKT
Een goed functionerende digitale economie is een absolute vereiste voor het goede 
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functioneren van de hele EU-economie. Het vrije verkeer van digitale diensten wordt echter 
momenteel ernstig belemmerd door de versnipperde nationale regelgeving. Bedrijven 
worden geconfronteerd met allerlei barrières bij verkoop over de grens, voornamelijk 
vanwege de verschillende voorschriften die gelden in de lidstaten op gebieden zoals 
consumentenbescherming, BTW, recyclen van elektrische en elektronische apparatuur, 
voorschriften voor specifieke producten en betalingstransacties. Bedrijven en consumenten 
zullen nooit het potentieel van de digitale economie volledig kunnen benutten als dit niet 
wordt opgelost.

4. Effectieve uitvoering van het nieuwe regelgevingskader
Volgens schattingen van deskundigen kost de versnipperde regelgeving in de telecomsector 
de Europese bedrijven 20 miljard € per jaar - een kostenfactor die zo snel mogelijk moet 
worden opgeheven door de hervormingen om te zetten en de nieuwe regelgeving effectief 
toe te passen. 

Beleidsdoelen:
 Invoering van een volledige concurrerende markt voor elektronische 

communicatie.
 Waarborging van een open internet, waar burgers het recht hebben informatie te 

zoeken en te verspreiden of gebruik te maken van computerprogramma's en 
diensten van hun keuze.

Beleidsmaatregelen:
 Zo snel mogelijke omzetting en uitvoering van het herziene regelgevingskader 

(vóór medio 2011).
 Het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie (BEREC) moet zo snel mogelijk operationeel zijn.
 Geharmoniseerde uitvoering van de bepalingen inzake "netneutraliteit" in de 

lidstaten.
 Voor het  roaming-probleem moet vóór 2013 een oplossing worden gevonden die 

ervoor zorgt dat de consumentenprijzen niet voortdurend gereguleerd hoeven te 
worden.

5. Stimulering van de markt voor digitale diensten
We hebben nog geen volledig functionerende binnenmarkt voor internetdiensten in Europa 
bereikt. De cijfers spreken voor zich: slechts 7% van alle webtransacties van Europese 
consumenten zijn grensoverschrijdend; slechts 35% van de totale bevolking van de EU heeft 
de afgelopen 3 maanden gebruik gemaakt van geavanceerde internetdiensten.

5.1 Opheffing van de obstakels voor de markt voor digitale diensten
De versnippering van de Europese markt van 500 miljoen consumenten belet het behalen 
van schaalvoordelen, ten nadele van bedrijven en consumenten. Het Europese juridische 
kader voor de informatiemaatschappij is stukje bij beetje tot stand gekomen over een periode 
van meerdere jaren (hoofdzakelijk tussen 2000 en 2005), hetgeen geresulteerd heeft in een 
aantal Europese richtlijnen die elk een of meer verschillende gebieden van de 
informatiemaatschappij betreffen (de richtlijn gegevensbescherming van 1995, de richtlijn 
elektronische handtekeningen van 1999, de richtlijn elektronische handel van 2000). Zo'n 10 
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jaar na hun goedkeuring lijken deze richtlijnen niet meer adequaat doordat de 
internetomgeving veel complexer is geworden. Weliswaar kunnen de juridische problemen 
in verband met sommige richtlijnen worden opgelost via een periodieke aanpassing, maar 
andere richtlijnen hebben een grondiger herziening nodig.

Beleidsdoelen:
 Opheffing voor 2015 van de belangrijkste juridische obstakels voor 

grensoverschrijdende internettransacties.
 Elke gebruiker van mobiele telecommunicatie moet voor 2015 haar/zijn mobiele 

apparaat als mobiele portefeuille kunnen gebruiken.

Beleidsmaatregelen:
 Herziening van het acquis communautaire dat van invloed is op de online 

binnenmarkt; overzicht van obstakels en gerichte maatregelen om de 
belangrijkste belemmeringen op te heffen.

 Ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese normen en regels voor mobiele 
betalingen ("m-cash").

5.2 Digitale omschakeling van overheidsdiensten
ICT-middelen bieden de mogelijkheid voor een sterker publiek engagement, betere toegang 
tot openbare informatie en grotere transparantie. De mobiliteit op de interne markt kan 
worden vergroot door middel van consistente e-overheidsdiensten voor het opzetten en 
leiden van een bedrijf en voor studeren, werken, wonen en met pensioen gaan overal in de 
EU;

Beleidsdoelen:
 Alle overheidsdiensten moeten voor 2015 online beschikbaar zijn en toegankelijk 

voor mensen met een handicap.
 Vermindering met 50% van de CO2-voetafdruk van overheidsdiensten vóór 2015.

Beleidsmaatregelen:
 Ontwikkeling van nationale plannen voor de digitale omschakeling van 

overheidsdiensten, met inbegrip van:
- streefdoelen en maatregelen om bestuurlijke, gezondheids- en educatieve 

diensten voor 2015 via internet beschikbaar te stellen en om de gebruikmaking 
hiervan door burgers en bedrijven te bevorderen.

6. Ontwikkeling van de vijfde vrijheid: vrij verkeer van inhoud en kennis
Met betrekking tot het aanbieden van digitale inhoud kan Europa niet beweren dat het de 
grootste markt ter wereld is, want in feite bestaat het uit 27 afzonderlijke markten. 
Aanbieders van inhoud worden geconfronteerd met buitensporig ingewikkelde en nationaal 
ontwikkelde vergunningenstelsels, die het voor digitale bedrijven moeilijker maken om 
aanbiedingen met een dwingende juridische inhoud te bieden. Dit beperkt niet alleen de 
beschikbaarheid van juridische inhoud via internet, maar smoort ook de ontwikkeling van 
nieuwe mediadiensten. Deze onderwerpen maken deel uit van een moeilijke en dringende 
discussie, maar illustreren in elk geval dat er een fundamentele herziening nodig is van de 
huidige stand van het internet-auteursrecht. We moeten deze discussie versnellen om te 
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zorgen voor solide, evenwichtige oplossingen die aantrekkelijk zijn voor gebruikers en 
houders van rechten. 

Beleidsdoelen:
 Ontwikkeling van een eenvoudig consumentvriendelijk juridisch kader voor de 

toegang tot digitale inhoud in Europa vóór 2015.

Beleidsmaatregelen:
 Invoering van een Europese titel voor de bescherming van het auteursrecht 

krachtens artikel 118 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie vóór 2013. 

 Ontwikkeling vóór 2012 van gemeenschappelijke Europese normen en regels voor 
internetbetalingen ("m-cash").

III. EEN WELVARENDE ECONOMIE EN SAMENLEVING
Algemeen wordt erkend dat er een direct verband bestaat tussen ICT-investeringen en 
economische prestaties, daar dit soort investeringen op horizontale wijze de 
innovatiecapaciteit van alle industriële sectoren vergroot, de productiviteit verbetert en 
bijdraagt tot een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Om in staat te zijn ICT-
technologieën vorm te geven, te controleren en te assimileren, en deze voor de economische, 
maatschappelijke en culturele vooruitgang te benutten is de research- en innovatiecapaciteit 
van doorslaggevende betekenis. 

7. Bevordering van onderzoek en innovatie van wereldklasse
Open innovatie vereist een wereldwijde interactie binnen de gehele waardeketen van de 
onderzoekssector en een vlottere samenwerking met onderzoeksinstellingen buiten Europa. 
Binnen deze context moet het beleid inzake ICT-onderzoek en -innovatie de bundeling van 
openbare en particuliere middelen bevorderen en ervoor zorgen dat deze geconcentreerd 
worden op terreinen waarop Europa wereldleider is of kan worden. Onderzoeksinspanningen 
mogen niet worden ondergraven door overbodige bureaucratische procedures in openbare 
financieringsprogramma's. 

Beleidsdoelen:
 Europa moet een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van 

internettechnologieën.
 Technologisch leiderschap in ICT-toepassingen voor lage CO2-emissies.
 Radicale vermindering van bureaucratische rompslomp in het EU-

kaderprogramma.

Beleidsmaatregelen:
 Verdubbeling in de volgende Financiële Vooruitzichten van de EU-middelen voor 

ICT-onderzoek en verviervoudiging van het budget voor bevordering van ICT-
gebruik.

 Ontwikkeling van partnerschappen tussen openbare en particuliere sector voor 
het toekomstige internet.
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 Herziening van procedures van het kaderprogramma om bureaucratische 
rompslomp te elimineren en oprichting van een gebruikerscomité om te zorgen 
voor gebruikersvriendelijke procedures. 

8. Versterking van het concurrentievermogen van de Europese economie
Europa's toekomstige concurrentievermogen en zijn vermogen tot herstel na de huidige 
economische crisis hangen voor een groot deel af van zijn capaciteit om een wijdverspreid 
en effectief gebruik van ICT in bedrijven te faciliteren. KMO's kunnen de belangrijkste 
drijvende kracht zijn voor de economische opleving van Europa. Maar kleine en middelgrote 
bedrijven lopen ver achter op grote bedrijven met het gebruik van 
productiviteitbevorderende ICT-instrumenten.

Beleidsdoelen:
 De handelsbalans van de EU voor ICT-goederen en -diensten moet in 2015 

positief zijn.
 In 2015 moet 80% van de KMO's geavanceerde bedrijfsinstrumenten gebruiken.

Beleidsmaatregelen:
 Bevordering van de ontwikkeling van internetdiensten, zoals "cloud computing" 

of "software as a service", en bevordering van het gebruik hiervan door KMO's.

9. Mainstreamen van ICT als belangrijkste bestanddeel van een CO2-arme economie
ICT kan en moet een hoofdrol spelen in de bevordering van een verantwoord 
energieverbruik in huishoudens, vervoer, energieopwekking en industriële productie. 
Slimme meters, efficiënte verlichting, "cloud computing" en gedistribueerde software 
kunnen een grote verandering brengen in de patronen van energiegebruik.

Beleidsdoelen:
 Vermindering met 15% van CO2-emissies door ICT-instrumenten in de 

belangrijkste sectoren voor 2020.
 Vermindering met 50% van de voetafdruk van de ICT-sector voor 2015.
 Efficiënter energieverbruik door de consumenten: installatie van slimme meters 

in 50% van de woningen vóór 2015.

De beleidsmaatregelen worden in een specifiek initiatiefverslag behandeld.

IV. SLEUTELFACTOREN
Om de agenda 2015.eu tot dit strategisch kader uit te laten groeien en de beoogde resultaten 
te bereiken zijn een sterk politiek leiderschap en effectieve uitvoeringsmechanismes vereist.

10. Politiek leiderschap

Management en verantwoordelijkheid op verschillende niveaus
De agenda 2015.eu kan alleen effectief zijn als deze "eigen" wordt gemaakt door alle 
beleidsniveaus en in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd op EU-
niveau en op nationaal en regionaal niveau. 
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Politieke zichtbaarheid
De organisatie van een periodieke digitale agenda top moet helpen de vorderingen te 
evalueren, de inzet van de betrokken actoren nieuw elan te geven, de rol van ICT meer te 
profileren en het beleid een nieuwe impuls te geven.

11. Effectieve uitvoering

Slimme doelstellingen en streefdoelen
Een strategie zonder slimme (specifieke, meetbare, adequate, realistische en aan een termijn 
gebonden) doelstellingen is niet meer dan een intentieverklaring. De lidstaten moeten 
nationale slimme doelstellingen formuleren, aangepast aan hun specifieke situatie.

EU Actie- en wetgevingsprogramma
De doelstellingen die op EU-niveau worden nagestreefd, worden uiteengezet in een 
actieplan, en waar nodig in gerichte wetgeving. Alle adequate uitvoeringsmechanismes en 
alle EU-instrumenten moeten worden gemobiliseerd.

Controle en benchmarking
De Commissie en de lidstaten moeten de vorderingen jaarlijks afmeten aan criteria, 
evalueren en controleren met behulp van een 2015.eu scorebord.
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BIJLAGE
De positieve 2015.eu-spiraal

(en sleutelfactoren)


