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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2) in Europa 

Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te moderniseren 

(COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2014)0367), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0037/2014), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 oktober 

20141, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 12 februari 20152, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen 

van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0225/2015), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Titel 1 

                                                 
1 Nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad. 
2 Nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad. 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

BESLUIT VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

BESLUIT VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

tot vaststelling van een programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

(ISA2) in Europa 

tot vaststelling van een programma inzake 

interoperabiliteitskaders en -oplossingen 
voor overheidsdiensten, bedrijven en 

burgers (ISA2) in Europa 

Interoperabiliteit als middel om de 

overheidssector te moderniseren 

Interoperabiliteit als middel om de 

overheidssector te moderniseren 

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst) 

 (The change from "ISA2" to "ISA 2"  

applies throughout the text. ) 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) In zijn resolutie van 20 april 2012 

met als titel "Een concurrerende digitale 

interne markt – e-overheid als 

speerpunt"1a benadrukt het Europees 

Parlement dat de aanvaarding van e-

overheidsdiensten niet alleen door 

technische hinderpalen en een gebrek aan 

interoperabiliteit wordt bemoeilijkt, en 

wijst het erop dat eveneens de digitale 

kloof in aanmerking moet worden 

genomen en moet worden gedicht. 

 __________________ 

 1a P7_TA(2012)0140 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 3 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) Interoperabiliteit op het gebied van 

gegevensbescherming en intensievere 

grensoverschrijdende samenwerking 

moeten een aanzienlijk potentieel 

opleveren wat betreft grotere efficiëntie 

van de overheidsdiensten van de lidstaten, 

hetgeen, als de volledige capaciteit ervan 

wordt benut, kan helpen om de 

doelstellingen van het Europees Semester 

te bereiken. 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Op EU-niveau bevordert 

interoperabiliteit de succesvolle uitvoering 

van beleidsmaatregelen. De volgende 

beleidsterreinen zijn voor de doeltreffende 

en efficiënte uitvoering afhankelijk van 

interoperabiliteit: 

(4) Op EU-niveau bevordert 

interoperabiliteit de succesvolle uitvoering 

van beleidsmaatregelen en biedt zij een 

enorm potentieel voor het vermijden van 

grensoverschrijdende elektronische 

belemmeringen, wat verder zal bijdragen 

aan de opkomst van nieuwe of de 

consolidatie van gemeenschappelijke 

overheidsdiensten in ontwikkeling. De 

volgende beleidsterreinen zijn voor de 

doeltreffende en efficiënte uitvoering 

afhankelijk van interoperabiliteit: 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 

 (8 bis)  

Ten aanzien van het recht van burgers 

van de Unie op vrij verkeer binnen het 

grondgebied van de lidstaten, draagt 

interoperabiliteit binnen lokale, nationale 

en Europese overheden bij aan de 
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doelstellingen die het Parlement noemt in 

zijn resolutie van 29 maart 2012 over het 

verslag over het EU-burgerschap 2010: 

Het wegnemen van de belemmeringen 

voor de rechten van EU-burgers1a. 
 

 ____________________ 

 1a P7_TA (2012) 0120 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Op het gebied van douanerechten, 

belastingen, accijnzen en heffingen is 

interoperabiliteit van doorslaggevend 

belang gebleken voor de toepassing van 

door de Commissie en nationale overheden 

in alle lidstaten uitgevoerde en toegepaste 

trans-Europese ICT-systemen die ter 

ondersteuning dienen van uit de 

programma's Fiscalis-2013 en Douane-

2013 gefinancierde zakelijke diensten. De 

in het kader van de programma's Fiscalis-

2013 en Douane-2013 gecreëerde 

instrumenten kunnen voor andere 

beleidsterreinen worden gebruikt. 

(9) Op het gebied van douanerechten, 

belastingen, accijnzen en heffingen is 

interoperabiliteit van doorslaggevend 

belang gebleken voor de toepassing van 

door de Commissie en nationale overheden 

in alle lidstaten uitgevoerde en toegepaste 

trans-Europese ICT-systemen die ter 

ondersteuning dienen van uit de 

programma's Fiscalis-2013 en Douane-

2013 gefinancierde zakelijke diensten. De 

in het kader van de programma's Fiscalis-

2013 en Douane-2013 gecreëerde 

instrumenten kunnen voor andere 

beleidsterreinen worden gebruikt. Voorts 

hebben de lidstaten en de Commissie zich 

er, zoals goedgekeurd in de conclusies van 

de Raad van 26 mei 2014 over de 

hervorming van de governance van de 

douane-unie van de EU, toe verbonden 

om een strategie te ontwikkelen voor 

gezamenlijk beheerde en geëxploiteerde 

IT-systemen op alle douanegerelateerde 

gebieden. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Op het gebied van ICT-normalisatie 

wordt interoperabiliteit in 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad beschouwd 

als essentieel resultaat van normalisatie.  

(14) Op het gebied van ICT-normalisatie 

wordt interoperabiliteit in 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad beschouwd 

als essentieel resultaat van normalisatie. 

Bij het ontwikkelen van normen in het 

kader van het ISA2-programma dat is 

vastgesteld bij Besluit nr. 922/2009/EG 

van het Europees Parlement en de Raad1a, 

zou bijzondere aandacht moeten worden 

besteed aan de bepalingen betreffende de 

betrokkenheid van sociale en 

maatschappelijke belanghebbenden, als 

bepaald in Verordening (EU) nr. 

1025/2012. 

 ___________________ 

 1a Besluit nr. 922/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 september 2009 inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

Europese overheidsdiensten (ISA) (PB 

L 260 van 3.10.2009, blz. 20). 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Op het gebied van 

overheidsopdrachten zijn de lidstaten op 

grond van de richtlijnen 2014/25/EU19, 

2014/24/EU20 en 2014/23/EU21 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

28 maart 2014 verplicht elektronische 

aanbesteding in te voeren. In deze 

richtlijnen is bepaald dat de voor 

mededelingen langs elektronische weg te 

(16) Op het gebied van 

overheidsopdrachten zijn de lidstaten op 

grond van de richtlijnen 2014/25/EU19, 

2014/24/EU20 en 2014/23/EU21 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

28 maart 2014 verplicht elektronische 

aanbesteding in te voeren om de 

aanbestedingsprocedures doeltreffender 

en transparanter te maken. In deze 
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gebruiken middelen, en de technische 

kenmerken daarvan, in combinatie met 

algemeen gebruikte informatie- en 

communicatietechnologieproducten 

moeten kunnen functioneren. Daarnaast 

heeft de door het Parlement op 11 maart 

2014 vastgestelde Richtlijn 2014/55/EU22 

inzake elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten betrekking op de 

ontwikkeling van een Europese norm voor 

elektronisch factureren bij 

overheidsopdrachten teneinde 

interoperabiliteit tussen de elektronische 

factureringssystemen in de hele EU te 

waarborgen. 

richtlijnen is bepaald dat de voor 

mededelingen langs elektronische weg te 

gebruiken middelen, en de technische 

kenmerken daarvan, in combinatie met 

algemeen gebruikte informatie- en 

communicatietechnologieproducten 

moeten kunnen functioneren. Dit zal 

enorme besparingen opleveren en een 

gelijk speelveld creëren, in het bijzonder 

voor nieuwe en bestaande kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's). 

Daarnaast heeft de door het Parlement op 

11 maart 2014 vastgestelde 

Richtlijn 2014/55/EU22 inzake 

elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten betrekking op de 

ontwikkeling van een Europese norm voor 

elektronisch factureren bij 

overheidsopdrachten teneinde 

interoperabiliteit tussen de elektronische 

factureringssystemen in de hele EU te 

waarborgen. 

__________________ __________________ 

19 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG. PB L 

94 van 28.3.2014, blz. 243. 

19 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG. PB L 

94 van 28.3.2014, blz. 243. 

20 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG. PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65-242. 

20 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG. PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65-242. 

21 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten. PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1-64. 

21 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten. PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1-64. 

22 Richtlijn 2014/55/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

inzake elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten. PB L 133 van 

22 Richtlijn 2014/55/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

inzake elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten. PB L 133 van 
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6.5.2014, blz. 1. 6.5.2014, blz. 1. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) De in de overwegingen 4 t/m 16 

genoemde beleidsterreinen laten zien hoe 

belangrijk het is dat beleid op het gebied 

van interoperabiliteit op het niveau van de 

Unie op de meest doeltreffende en alerte 

manier wordt gecoördineerd. Om 

versnippering in de Unie te beëindigen, 

moeten een gemeenschappelijk begrip van 

interoperabiliteit in de Unie en een 

holistische benadering van 

interoperabiliteitsoplossingen worden 

bevorderd. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Interoperabiliteit is tevens een 

fundamenteel element van de Connecting 

Europe Facility (CEF) op het gebied van 

breedbandinfrastructuur en -diensten die is 

vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement de Raad55. In 

Verordening (EU) nr. 2014/283/EU56 

betreffende richtsnoeren voor trans-

Europese netwerken op het gebied van 

telecommunicatie-infrastructuur is 

uitdrukkelijk bepaald dat een van de 

operationele prioriteiten in het kader van 

het verwezenlijken van de CEF-

doelstellingen bestaat uit de 

interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame 

introductie, exploitatie en opwaardering 

(17) Interoperabiliteit is tevens een 

fundamenteel element van de Connecting 

Europe Facility (CEF) op het gebied van 

breedbandinfrastructuur en -diensten die is 

vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad55. In 

Verordening (EU) nr. 283/201456 

betreffende richtsnoeren voor trans-

Europese netwerken op het gebied van 

telecommunicatie-infrastructuur is 

uitdrukkelijk bepaald dat een van de 

operationele prioriteiten in het kader van 

het verwezenlijken van de CEF-

doelstellingen bestaat uit de 

interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame 

introductie, exploitatie en opwaardering 
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van trans-Europese digitale-

diensteninfrastructuren en de coördinatie 

daarvan op Europees niveau. 

van trans-Europese digitale-

diensteninfrastructuren en de coördinatie 

daarvan op Europees niveau. Met name 

Verordening (EU) nr. 283/2014 voorziet 

in zogenaamde bouwstenen, zoals e-

identificatie, e-bezorging en 

geautomatiseerde vertaling, om de 

grensoverschrijdende interoperabiliteit te 

vergemakkelijken. 

__________________ __________________ 

55 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. 67/2010. PB L 348 van 

20.12.2013, blz. 129. 

55 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. 67/2010. PB L 348 van 

20.12.2013, blz. 129. 

56 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2014 betreffende richtsnoeren 

voor trans-Europese netwerken op het 

gebied van telecommunicatie-

infrastructuur en tot intrekking van 

Beschikking nr. 1336/97/EG. PB L 86 van 

21.3.2014, blz. 14. 

56 Verordening (EU) nr. 283/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2014 betreffende richtsnoeren 

voor trans-Europese netwerken op het 

gebied van telecommunicatie-

infrastructuur en tot intrekking van 

Beschikking nr. 1336/97/EG. PB L 86 van 

21.3.2014, blz. 14. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Op politiek niveau heeft de Raad 

herhaaldelijk opgeroepen tot een nog 

grotere mate van interoperabiliteit in 

Europa en tot voortzetting van de 

inspanningen om de Europese 

overheidsdiensten te moderniseren. In het 

bijzonder heeft de Europese Raad op 24 en 

25 oktober 2013 conclusies aangenomen 

(18) Op politiek niveau heeft de Raad 

herhaaldelijk opgeroepen tot een nog 

grotere mate van interoperabiliteit in 

Europa en tot voortzetting van de 

inspanningen om de Europese 

overheidsdiensten te moderniseren. In het 

bijzonder heeft de Europese Raad op 24 en 

25 oktober 2013 conclusies aangenomen 
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waarin wordt benadrukt dat de 

modernisering van overheidsadministraties 

moet worden voortgezet door middel van 

de vlotte invoering van diensten zoals e-

overheid, e-gezondheid, e-facturering en e-

aanbesteding, die afhankelijk zijn van 

interoperabiliteit. 

waarin wordt benadrukt dat de 

modernisering van overheidsadministraties 

moet worden voortgezet door middel van 

de vlotte invoering van diensten zoals e-

overheid, e-gezondheid, e-facturering en e-

aanbesteding, die afhankelijk zijn van 

interoperabiliteit. De inzet van de lidstaten 

is van essentieel belang voor een snelle 

ontwikkeling van een interoperabele e-

samenleving in de Unie en voor de 

betrokkenheid van overheidsdiensten bij 

het stimuleren van het gebruik van 

onlineprocedures. Bovendien is, om 

effectievere, vereenvoudigde en 

gebruikersvriendelijke e-

overheidsdiensten tot stand te brengen, 

een betekenisvolle verandering van de 

Europese overheden noodzakelijk, met 

ondersteuning door en een sterkere 

betrokkenheid van de lidstaten. Efficiënte 

online-overheidsdiensten zijn van cruciaal 

belang voor het bevorderen van het 

vertrouwen van bedrijven en burgers in 

digitale diensten. 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Als interoperabiliteit slechts uit het 

perspectief van één sector wordt bekeken, 

gaat dat gepaard met het risico dat de 

vaststelling van andere of niet-compatibele 

oplossingen op nationaal of sectoraal 

niveau nieuwe e-barriers tot gevolg heeft 

die een belemmering vormen voor de 

goede werking van de interne markt en het 

vrije verkeer dat daarmee verband houdt, 

en die de openheid en het 

concurrentievermogen van markten 

alsmede de levering van diensten van 

algemeen belang aan burgers en bedrijven 

ondermijnen. Om dit risico te verminderen, 

dienen de lidstaten en de Unie de 

gezamenlijke inspanningen te intensiveren 

(19) Als interoperabiliteit slechts uit het 

perspectief van één sector wordt bekeken, 

gaat dat gepaard met het risico dat de 

vaststelling van andere of niet-compatibele 

oplossingen op nationaal of sectoraal 

niveau nieuwe e-barriers tot gevolg heeft 

die een belemmering vormen voor de 

goede werking van de interne markt en het 

vrije verkeer dat daarmee verband houdt, 

en die de openheid en het 

concurrentievermogen van markten 

alsmede de levering van diensten van 

algemeen belang aan burgers en bedrijven 

ondermijnen. Om dit risico te verminderen, 

dienen de lidstaten en de Unie de 

gezamenlijke inspanningen te intensiveren 
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die zijn gericht op het vermijden van 

versnippering van de markt en het 

waarborgen van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit 

door middel van de tenuitvoerlegging van 

wetgeving, waarbij dient te worden 

gezorgd voor het terugdringen van 

administratieve lasten en kosten, het 

bevorderen van gemeenschappelijk 

overeengekomen ICT-oplossingen en het 

waarborgen van passende governance. 

die zijn gericht op het vermijden van 

versnippering van de markt en de digitale 

kloof. Zij moeten toezien op grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit 

door middel van de tenuitvoerlegging van 

wetgeving, waarbij dient te worden 

gezorgd voor het terugdringen van 

administratieve lasten en kosten, het 

verbeteren van de efficiëntie, het 

bevorderen van gemeenschappelijk 

overeengekomen ICT-oplossingen met het 

doel deze in de gehele Unie zo veel 

mogelijk te harmoniseren en het 

waarborgen van passende governance. 

Veiligheid op het gebied van het gebruik 

van gegevens en opslag in de cloud 

moeten ook onder het ISA2-programma 

vallen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Bij de totstandbrenging, 

verbetering of toepassing van 

gemeenschappelijke oplossingen moeten 

alle initiatieven, waar aangewezen, 

voortbouwen op of vergezeld gaan van het 

delen van ervaringen en van de 

uitwisseling en bevordering van optimale 

werkmethoden, waarbij de beginselen van 

technologische neutraliteit en 

aanpasbaarheid, veiligheid, privacy en 

gegevensbescherming altijd moeten 

worden toegepast. In dit verband moet de 

inachtneming van het EIF en de openheid 

van normen en specificaties worden 

bevorderd. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 22 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Aangezien Besluit nr.922/2009/EG 

slechts tot 31 december 2015 van kracht is, 

is er een nieuw EU-programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

Europese overheidsdiensten, bedrijven en 

burgers (ISA2) nodig om de algehele 

toestand met betrekking tot 

interoperabiliteit in Europa in kaart te 

brengen en versnippering te voorkomen. 

Het programma zal een brede benadering 

voor het verzamelen, beoordelen, 

ontwikkelen, vastleggen, op de markt 

brengen, toepassen, verbeteren en 

onderhouden van 

interoperabiliteitsoplossingen mogelijk 

maken, bevorderen en ondersteunen, met 

inbegrip van oplossingen die het 

hergebruik en de uitwisseling van gegevens 

vergemakkelijken, ter ondersteuning van 

grens- of sectoroverschrijdende interactie 

tussen Europese overheidsdiensten alsmede 

tussen deze diensten enerzijds en bedrijven 

en burgers anderzijds. Met het programma 

zullen tegelijkertijd de herbruikbaarheid, 

integratie en convergentie van bestaande 

oplossingen, waaronder oplossingen die 

afkomstig zijn van andere EU-

beleidsterreinen, worden bevorderd en 

ondersteund. 

(22) Aangezien Besluit nr.922/2009/EG 

slechts tot 31 december 2015 van kracht is, 

is er een nieuw EU-programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

Europese overheidsdiensten, bedrijven en 

burgers (ISA2) nodig om de algehele 

toestand met betrekking tot 

interoperabiliteit in Europa in kaart te 

brengen en elektronische belemmeringen, 

de onverenigbaarheid van openbare 

diensten en versnippering te voorkomen. 

Het programma zal een brede benadering 

voor het verzamelen, beoordelen, 

ontwikkelen, vastleggen, op de markt 

brengen, toepassen, verbeteren en 

onderhouden van 

interoperabiliteitsoplossingen mogelijk 

maken, bevorderen en ondersteunen, met 

inbegrip van oplossingen die het 

hergebruik en de uitwisseling van gegevens 

vergemakkelijken, ter ondersteuning van 

grens- of sectoroverschrijdende interactie 

tussen Europese overheidsdiensten alsmede 

tussen deze diensten enerzijds en bedrijven 

en burgers anderzijds. Met het programma 

zullen tegelijkertijd de herbruikbaarheid, 

integratie en convergentie van bestaande 

oplossingen, waaronder oplossingen die 

afkomstig zijn van andere EU-

beleidsterreinen, worden bevorderd en 

ondersteund. Het ISA2-programma moet 

voortbouwen op de ervaring die is 

opgedaan met het IDA-, IDABC- en ISA-

programma, en op de vorderingen van de 

digitale agenda voor Europa, en 

aangezien het toepassingsgebied van het 

ISA2-programma is uitgebreid naar de 

interactie van overheidsdiensten met 

bedrijven en burgers, moet een hoog 

niveau van beveiliging en 

privacybescherming worden gewaarborgd. 

 

 



 

PE539.808v02-00 16/103 RR\1068048NL.doc 

NL 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) In de zin van dit besluit moeten 

onder gebruikers van interoperabiliteit 

worden verstaan de Europese 

overheidsdiensten op nationaal, regionaal 

en lokaal niveau. Burgers en bedrijven 

zijn eindgebruikers (indirecte gebruikers) 

van interoperabiliteitsoplossingen door 

hun gebruik van de elektronische 

openbare diensten die door 

overheidsdiensten worden verleend. 

Gebruikersgerichtheid heeft betrekking op 

de eindgebruikers van 

interoperabiliteitsoplossingen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 22 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 ter) Ook bestaat het risico van een 

"lock-in" van oude technologieën. 

Interoperabiliteit moet geen doel op 

zichzelf zijn, maar moet ondersteunend 

zijn voor de bestaande inspanningen om 

de governance en overheidsdiensten te 

verbeteren. Het ISA2-programma moet 

ruimte bieden voor aanpassing aan 

toekomstige technologische 

ontwikkelingen en moet open en flexibel 

zijn om te kunnen reageren op de 

behoeften van nieuwe bedrijfsmodellen en 

start-ups, die banen voor jongeren zullen 

scheppen. 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 23 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Oplossingen die worden ontwikkeld of 

gebruikt in het kader van het ISA2-

programma dienen in de mate van het 

mogelijke deel uit te maken van een 

stabiele omgeving van diensten die de 

interactie tussen Europese 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

bevorderen en grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit 

waarborgen, vergemakkelijken of mogelijk 

maken. 

(23) Gemeenschappelijke kaders en 

oplossingen die worden ontwikkeld of 

gebruikt in het kader van het ISA2-

programma dienen deel uit te maken van 

een stabiele omgeving van 

gemeenschappelijke kaders en diensten 

die de interactie tussen Europese 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

bevorderen, de benutting van het 

potentieel van e-overheid en e-democratie 

stimuleren, en zowel grens- als 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit 

waarborgen, vergemakkelijken en mogelijk 

maken. Dergelijke oplossingen moeten 

een duidelijke toegevoegde waarde bieden 

wat betreft het vergemakkelijken of 

mogelijk maken van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit. 

De lidstaten en de Commissie dienen 

samen voor gerichte programma's te 

zorgen om waar nodig te waarborgen dat 

beleid met een grens- of 

sectoroverschrijdende dimensie dankzij de 

ontwikkeling van interoperabele systemen 

naar behoren wordt uitgevoerd. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Naarmate een groeiend aantal 

overheidsdiensten in de eerste plaats 

digitaal wordt aangeboden, is het 

belangrijk dat overheidsmiddelen voor 

ICT-oplossingen zo efficiënt mogelijk 

worden besteed. Daartoe moeten de 

middelen zo vroeg mogelijk worden 

begroot en moeten oplossingen, waar 

mogelijk, worden uitgewisseld en 

hergebruikt om maximaal rendement te 

halen uit de ingezette overheidsmiddelen. 
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Het ISA2-programma zou aan deze 

doelstelling moeten bijdragen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 23 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 ter) Als we willen dat het ISA2-

programma een echte toegevoegde waarde 

op het niveau van de Unie heeft, moeten 

het eenmaligheidsbeginsel voor de 

registratie van gegevens en het 

digitaliseringsbeginsel de voornaamste 

pijlers zijn van de tenuitvoerlegging van 

het ISA2-programma, als onderdeel van 

een alomvattende strategie voor de 

opbouw van een digitale omgeving voor 

de verlening van overheidsdiensten in de 

Unie. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Ook burgers en bedrijven dienen baat 

te hebben bij gemeenschappelijke, 

herbruikbare en interoperabele 

frontofficediensten die het resultaat zijn 

van de betere integratie van processen en 

de uitwisseling van gegevens via de 

backoffices van Europese 

overheidsdiensten. 

(24) Ook burgers en bedrijven dienen baat 

te hebben bij gemeenschappelijke, 

herbruikbare en interoperabele 

frontofficediensten die het resultaat zijn 

van de betere integratie van processen en 

de uitwisseling van gegevens via de 

backoffices van Europese 

overheidsdiensten. Het 

eenmaligheidsbeginsel, op basis waarvan 

gegevens slechts eenmaal aan overheden 

hoeven te worden verstrekt, moet worden 

bevorderd om de administratieve lasten 

voor burgers en bedrijven te verlagen. 

Bovendien moeten oplossingen voor 

beveiligde communicatie, om ervoor te 

zorgen dat burgers vertrouwen hebben in 
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e-diensten, met name door middel van e-

authenticatie en encryptie worden 

bevorderd. 

Amendement  21 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis)Het rechtszekerheidsbeginsel en 

de beginselen van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie 

moeten in het ISA2-programma in acht 

worden genomen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 24 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 ter) In overeenstemming met artikel 8 

VWEU, dient de Unie bij de bepaling en 

de uitvoering van haar beleid en optreden 

rekening te houden met het beginsel van 

gelijkheid van haar burgers, die gelijke 

aandacht moeten genieten van haar 

instellingen, organen en instanties. In dit 

verband moet bij de ontwikkeling van 

interoperabiliteitsstrategieën op het 

niveau van de Unie worden gestreefd naar 

toegankelijkheid voor iedereen, met 

bijzondere aandacht voor de 

minstbedeelde en ontvolkte gebieden, 

teneinde de digitale kloof tegen te gaan. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 24 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 quater) Om alle burgers en bedrijven 

in staat te stellen volledig van het ISA2-

programma te profiteren, moet worden 

benadrukt dat het verbeteren van e-

vaardigheden een prioriteit voor de Unie 

blijft en dat ICT-geletterdheid en -

vaardigheden in elke fase van het 

traditioneel onderwijs en 

beroepsopleidingen moeten worden 

gestimuleerd. 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 24 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 quinquies) De in het kader van het 

ISA2-programma gevonden en toegepaste 

oplossingen moeten gebaseerd zijn op het 

beginsel van technologische neutraliteit 

en aanpasbaarheid om te waarborgen dat 

burgers, bedrijven en overheidsdiensten 

vrij zijn de te gebruiken technologie te 

kiezen. 

Amendement  25 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 24 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 sexies) In overeenstemming met 

artikel 9 VWEU, dient de Unie bij de 

bepaling en de uitvoering van haar beleid 

en optreden rekening te houden met 

vereisten die verband houden met de strijd 

tegen sociale uitsluiting. De concepten 

aanpasbaarheid en "design for all" 

moeten worden opgenomen in de 

interoperabiliteitsstrategieën die op het 

niveau van de Unie worden ontwikkeld. 



 

RR\1068048NL.doc 21/103 PE539.808v02-00 

 NL 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Het ISA2-programma dient een 

instrument te zijn voor de modernisering 

van de overheidssector in de Unie. 

(25) Het ISA2-programma is een van de 

vele instrumenten voor het bevorderen 

van de modernisering van de 

overheidssector in de Unie. Modernisering 

van Europese overheden en verbetering 

van hun interoperabiliteit zijn 

randvoorwaarden voor de voltooiing van 

de digitale interne markt, die zal leiden tot 

een modernisering van de traditionele 

industrie en naar verwachting jaarlijks 

voor een extra groei van 500 miljard EUR 

en een substantiële toename van de 

werkgelegenheid in de Unie zal zorgen. 

De lidstaten dienen hun 

overheidsdiensten te blijven moderniseren 

door hun bedrijfsprocessen en ICT-

infrastructuur te verbeteren. Dit besluit 

moet in overeenstemming zijn met de 

toezegging van de Commissie om burgers 

van de Unie volledig te laten profiteren 

van interoperabele e-diensten, van e-

overheid tot e-gezondheid, waarbij 

prioriteit moet worden gegeven aan het 

wegnemen van belemmeringen, zoals niet-

verbonden e-diensten, om de vrijheden 

van de Europese interne markt een meer 

digitaal karakter te geven. 

Amendement  27 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Door gemeenschappelijke normen 

en een semantiek te ontwikkelen die het 

mogelijk maken overheidsdiensten op een 

eenvoudige manier met elkaar en met 
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andere sectoren in contact te brengen, 

kan het algehele concurrentievermogen 

van de economie van de Unie worden 

gestimuleerd. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 25 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 ter) Door specificaties en normen voor 

gemeenschappelijke kaders en 

interoperabiliteit te ontwikkelen die 

zorgen voor werkbare koppelingen tussen 

overheidsdiensten onderling en tussen 

overheidsdiensten en andere sectoren, kan 

het mondiale concurrentievermogen van 

de economie van de Unie worden 

versterkt.  

 

Amendement  29 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Interoperabiliteit houdt rechtstreeks 

verband met en is afhankelijk van het 

gebruik van normen en 

gemeenschappelijke specificaties. Met het 

ISA2-programma dient de gedeeltelijke of 

volledige normalisatie van bestaande 

interoperabiliteitsoplossingen te worden 

bevorderd en zo nodig te worden 

ondersteund. Hierbij dient rekening te 

worden gehouden met andere 

normalisatiewerkzaamheden op EU-niveau 

en te worden samengewerkt met de 

Europese normalisatie-instellingen en 

andere internationale normalisatie-

instellingen. 

(26) Gebrek aan interoperabiliteit heeft 

vaak een ondermijnende werking op de 

uitvoering van digitale eind-tot-eind-

diensten en op de ontwikkeling van 

centrale aanspreekpunten voor burgers en 

bedrijven. Interoperabiliteit houdt 

rechtstreeks verband met en is afhankelijk 

van het gebruik van open normen en 

gemeenschappelijke specificaties. Met het 

ISA2-programma dient de gedeeltelijke of 

volledige normalisatie van bestaande 

interoperabiliteitsoplossingen te worden 

bevorderd en zo nodig te worden 

ondersteund. Hierbij dient rekening te 

worden gehouden met andere 

normalisatiewerkzaamheden op EU-niveau 

en te worden samengewerkt met de 
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Europese normalisatie-instellingen en 

andere internationale normalisatie-

instellingen. 

Amendement  30 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) De modernisering van 

overheidsdiensten is één van de 

voornaamste prioriteiten met het oog op de 

succesvolle tenuitvoerlegging van de 

Europa 2020-strategie. Uit de door de 

Commissie in 2011, 2012 en 2013 

gepubliceerde jaarlijkse groeianalyses 

blijkt in dat verband dat de kwaliteit van de 

Europese overheidsdiensten rechtstreeks 

invloed heeft op het economische klimaat 

en daarom cruciaal is voor het stimuleren 

van de productiviteit, het 

concurrentievermogen en de groei. Dit 

vindt een duidelijke weerslag in de 

landspecifieke aanbevelingen, waarin 

wordt opgeroepen tot specifieke 

maatregelen die zijn gericht op de 

hervorming van overheidsdiensten. 

(27) De modernisering van 

overheidsdiensten is één van de 

voornaamste prioriteiten met het oog op de 

succesvolle tenuitvoerlegging van de 

Europa 2020-strategie. Uit de door de 

Commissie in 2011, 2012 en 2013 

gepubliceerde jaarlijkse groeianalyses 

blijkt in dat verband dat de kwaliteit van de 

Europese overheidsdiensten rechtstreeks 

invloed heeft op het economische klimaat 

en daarom cruciaal is voor het stimuleren 

van de productiviteit, het 

concurrentievermogen, economische 

samenwerking, groei en werkgelegenheid. 

Dit vindt een duidelijke weerslag in de 

landspecifieke aanbevelingen, waarin 

wordt opgeroepen tot specifieke 

maatregelen die zijn gericht op de 

hervorming van overheidsdiensten. 

Amendement  31 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Een van de thematische doelstellingen 

van Verordening (EU) nr. 1303/2013 is 

"vergroting van de institutionele capaciteit 

van overheidsinstanties en 

belanghebbenden en een doelmatig 

openbaar bestuur". In dat verband dient het 

ISA2-programma aan te sluiten op en 

synergieën te ontwikkelen met 

programma's en initiatieven die bijdragen 

tot de modernisering van 

(28) Een van de thematische doelstellingen 

van Verordening (EU) nr. 1303/2013 is 

"vergroting van de institutionele capaciteit 

van overheidsinstanties en 

belanghebbenden en een doelmatig 

openbaar bestuur". In dat verband dient het 

ISA2-programma aan te sluiten op en 

synergieën te ontwikkelen met 

programma's en initiatieven die bijdragen 

tot de modernisering van 
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overheidsdiensten, waaronder de DAE en 

aanverwante netwerken zoals het Netwerk 

van Europese overheidsdiensten (EUPAN). 

overheidsdiensten, waaronder de DAE en 

aanverwante netwerken zoals het Netwerk 

van Europese overheidsdiensten (EUPAN), 

en de kennisopbouw binnen 

overheidsdiensten te bevorderen. Deze 

programma's en initiatieven dienen er ook 

voor te zorgen dat het personeel van 

overheidsdiensten in de lidstaten de 

nodige training krijgt in het 

implementeren van 

interoperabiliteitsoplossingen en dat de 

lidstaten over voldoende financiële 

middelen en menselijk potentieel 

beschikken. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) De interoperabiliteit van Europese 

overheidsdiensten heeft betrekking op alle 

overheidsniveaus: Europees, lokaal, 

regionaal en nationaal. Het is daarom 

belangrijk dat er bij oplossingen rekening 

wordt gehouden met de respectievelijke 

behoeften van deze niveaus en voor zover 

relevant met de behoeften van de burgers 

en bedrijven. 

(29) De interoperabiliteit van Europese 

overheidsdiensten heeft betrekking op alle 

overheidsniveaus: Europees, lokaal, 

regionaal en nationaal. Het is daarom 

belangrijk dat wordt toegezien op zo breed 

mogelijke participatie in het ISA2-

programma en dat er bij oplossingen 

rekening wordt gehouden met de 

respectievelijke behoeften van deze 

niveaus en met de behoeften van de 

burgers, bedrijven en met name kmo's, 

gezien hun waardevolle bijdrage aan de 

economie van de Unie. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) Inmiddels is aangetoond dat 

interactie met de particuliere sector en 

andere entiteiten efficiënt is en 
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toegevoegde waarde heeft. Het is 

belangrijk synergieën te bevorderen met 

deze belanghebbenden om te waarborgen 

dat voorrang wordt gegeven aan 

beschikbare en marktgebaseerde 

oplossingen. In dit verband moet het 

organiseren van conferenties, workshops 

en andere vergaderingen, zoals reeds 

gebruikelijk is, worden voortgezet met het 

oog op interactie met dit publiek. Het 

gebruik van elektronische platforms moet 

worden gestimuleerd, alsook het gebruik 

van alle andere geschikte middelen om 

contact te onderhouden met 

belanghebbenden, met inbegrip van het 

gezamenlijk beheer van 

operabiliteitsoplossingen met 

verenigingen of organisaties zonder 

winstoogmerk, onder toezicht van de 

Commissie.  

Amendement  34 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) De inspanningen van nationale 

overheden kunnen worden ondersteund 

door middel van specifieke instrumenten in 

het kader van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESIF). Door middel 

van nauwe samenwerking in het kader van 

het ISA2-programma kunnen de verwachte 

resultaten van deze instrumenten optimaal 

worden benut; daartoe dient te worden 

gewaarborgd dat gefinancierde projecten 

aansluiten op EU-brede 

interoperabiliteitskaders en -specificaties, 

zoals het EIF. 

(30) De inspanningen van nationale, 

regionale en lokale overheden kunnen 

worden ondersteund door middel van 

specifieke instrumenten in het kader van de 

Europese structuur- en investeringsfondsen 

(ESIF). Voorts kunnen deze overheden 

worden gestimuleerd om met meerdere 

lidstaten gezamenlijk oplossingen te 

ontwikkelen. Door middel van nauwe 

samenwerking in het kader van het ISA2-

programma kunnen de verwachte 

resultaten van deze instrumenten optimaal 

worden benut; daartoe dient te worden 

gewaarborgd dat gefinancierde projecten 

aansluiten op EU-brede 

interoperabiliteitskaders en -specificaties, 

zoals het EIF. 
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Amendement  35 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 33  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Het ISA2-programma dient bij te 

dragen tot de tenuitvoerlegging van 

eventuele vervolgactiviteiten in het kader 

van Europa 2020 en de DAE. Om dubbel 

werk te voorkomen, dient er rekening te 

worden gehouden met andere EU-

programma's op het gebied van ICT-

oplossingen, -diensten en -infrastructuur, 

met name met de CEF zoals vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Horizon 2020 zoals vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 1291/2013.  

(33) Het ISA2-programma dient bij te 

dragen tot de tenuitvoerlegging van 

eventuele vervolgactiviteiten in het kader 

van Europa 2020 en de DAE. Om dubbel 

werk te voorkomen, dient er rekening te 

worden gehouden met en bij te worden 

gedragen aan andere EU-programma's op 

het gebied van ICT-oplossingen, -diensten 

en -infrastructuur, met name met de CEF 

zoals vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Horizon 2020 zoals vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 1291/2013. De 

Commissie dient die activiteiten te 

coördineren bij de tenuitvoerlegging van 

het ISA2-programma, alsmede bij de 

planning van toekomstige initiatieven die 

raken aan interoperabiliteit. 

Amendement  36 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 33 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) De beginselen en bepalingen die 

zijn neergelegd in de EU-wetgeving 

inzake de bescherming van personen wat 

betreft de verwerking van 

persoonsgegevens en het vrije verkeer van 

dergelijke gegevens, met name Richtlijn 

95/46/EG1a en Verordening (EG) 

nr. 45/2001 van het Europees Parlement 

en de Raad1b, zouden van toepassing 

moeten zijn op alle oplossingen die in het 

kader van het ISA2-programma worden 

ontwikkeld, vastgesteld en toegepast en 

die gepaard gaan met het verwerken van 

persoonsgegevens. 
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 ______________________ 

 1a Richtlijn 95/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 

24 oktober 1995 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens (PB L 281 van 

23.11.1995, blz. 31). 

 1b Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 18 

december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlĳke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de 

communautaire instellingen en organen 

en betreffende het vrĳe verkeer van die 

gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1). 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 33 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 ter) Teneinde bepaalde niet-essentiële 

elementen van dit besluit aan te vullen of 

te wijzigen, moet aan de Commissie de 

bevoegdheid worden overgedragen om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie gedelegeerde handelingen 

vast te stellen ten aanzien van de 

verfijning of aanpassing van de regels en 

criteria voor subsidiabiliteit, selectie en 

uitvoering, waar dit gezien toekomstige 

omstandigheden nodig mocht zijn. Het is 

van bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet er bij de voorbereiding 

en opstelling van de gedelegeerde 

handelingen voor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 
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gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 33 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 quater) Bij de beoordeling van het 

ISA2-programma dient de Commissie 

bijzondere aandacht te schenken aan de 

vraag of de gecreëerde en ten uitvoer 

gelegde oplossingen een positief of 

negatief effect op de modernisering van 

de overheidssector hebben en of zij 

tegemoet komen aan de behoeften van 

burgers en kmo's, bijvoorbeeld of de 

administratieve rompslomp en kosten 

worden teruggedrongen, door 

werkgelegenheid te scheppen en door de 

algehele onderlinge koppeling van 

overheidsdiensten enerzijds en burgers en 

bedrijven anderzijds te bevorderen. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 33 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 quinquies) Bij de gebruikmaking van 

externe diensten voor het ISA2-

programma moet de Commissie 

inschrijvingen door kmo's aanmoedigen, 

en met name de financieel voordeligste 

inschrijving beoordelen aan de hand van 

criteria die verband houden met het 

onderwerp van het contract, inclusief 

sociale en milieucriteria. 
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Amendement  40 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De Commissie moet onmiddellijk 

toepasselijke uitvoeringshandelingen 

vaststellen indien dit in naar behoren 

gemotiveerde gevallen met betrekking tot 

het lopende voortschrijdende 

werkprogramma om dwingende redenen 

van urgentie vereist is. 

(35) De Commissie moet onmiddellijk 

toepasselijke uitvoeringshandelingen 

vaststellen indien dit in naar behoren 

gemotiveerde gevallen, bijvoorbeeld bij 

een dienstonderbreking, met betrekking 

tot het lopende voortschrijdende 

werkprogramma om dwingende redenen 

van urgentie vereist is. 

Amendement  41 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De doelstellingen van dit besluit zijn 

het bevorderen van efficiënte en 

doeltreffende elektronische grens- of 

sectoroverschrijdende interactie tussen 

Europese overheidsdiensten alsmede tussen 

deze diensten enerzijds en burgers en 

bedrijven anderzijds, waardoor 

elektronische diensten door overheden 

kunnen worden geleverd ter ondersteuning 

van de tenuitvoerlegging van EU-

beleidsmaatregelen en activiteiten. Omdat 

het opzetten van de coördinatiefunctie op 

Europees niveau door de lidstaten en op 

het niveau van de lidstaten gepaard zou 

gaan met moeilijkheden en hoge kosten, de 

genoemde doelstellingen niet voldoende 

door de lidstaten alleen kunnen worden 

verwezenlijkt en deze vanwege de omvang 

en de effecten van de voorgestelde 

maatregel beter door de Unie kunnen 

worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

(36) Aangezien de doelstellingen van dit 

besluit, namelijk het bevorderen van 

efficiënte en doeltreffende elektronische 

grens- of sectoroverschrijdende interactie 

tussen Europese overheidsdiensten alsmede 

tussen deze diensten enerzijds en burgers 

en bedrijven anderzijds, waardoor 

elektronische diensten door overheden 

kunnen worden geleverd ter ondersteuning 

van de tenuitvoerlegging van EU-

beleidsmaatregelen en activiteiten, niet 

voldoende door de lidstaten alleen kunnen 

worden verwezenlijkt omdat het opzetten 

van de coördinatiefunctie op het niveau 

van de Unie door de lidstaten en op het 

niveau van de lidstaten gepaard zou gaan 

met moeilijkheden en hoge kosten, maar 

juist, vanwege de omvang en de effecten 

van de voorgestelde maatregel, beter door 

de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 

de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 
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hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 

verder dan nodig is om die doelstellingen 

te verwezenlijken, 

evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 

verder dan nodig is om deze doelstellingen 

te verwezenlijken. Deze door overheden 

geleverde elektronische diensten vragen 

om een inclusieve ("e-inclusive") 

benadering, waarbij de verschillen in de 

toepassing van ICT-oplossingen worden 

verkleind, het gebruik van ICT om 

uitsluiting te bestrijden wordt bevorderd 

en economische groei wordt gestimuleerd, 

met het oog op werkgelegenheid, kwaliteit 

van leven, maatschappelijke participatie 

en cohesie. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij dit besluit wordt voor de periode 

2016-20 een programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

(hierna "het ISA2-programma" genoemd) 

in Europa vastgesteld. 

1. Bij dit besluit wordt voor de periode 

2016-20 een programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

(hierna "het ISA2-programma" genoemd) 

in Europa vastgesteld. 

Met het ISA2-programma wordt de 

efficiënte en doeltreffende elektronische 

grens- of sectoroverschrijdende interactie 

tussen Europese overheidsdiensten alsmede 

tussen deze diensten enerzijds en burgers 

en bedrijven anderzijds bevorderd, 

waardoor elektronische diensten door 

overheden kunnen worden geleverd ter 

ondersteuning van de tenuitvoerlegging 

van EU-beleidsmaatregelen en -

activiteiten. 

1 bis. Met het ISA2-programma wordt de 

efficiënte en doeltreffende elektronische 

grens- of sectoroverschrijdende interactie 

tussen Europese overheidsdiensten alsmede 

tussen deze diensten enerzijds en burgers 

en bedrijven anderzijds bevorderd, 

waardoor elektronische diensten door 

overheden kunnen worden geleverd ter 

ondersteuning van de tenuitvoerlegging 

van EU-beleidsmaatregelen en -

activiteiten. 

 In het ISA2-programma wordt rekening 

gehouden met de sociale, economische en 

andere aspecten van interoperabiliteit, 

alsmede met de specifieke situatie van 

micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen, om de interactie tussen 

Europese overheidsdiensten enerzijds en 

burgers anderzijds te verbeteren. Het 
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ISA2-programma laat het recht van 

burgers en bedrijven onverlet om andere 

oplossingen te kiezen dan 

onlineoplossingen. 

 Het ISA2-programma moet bijdragen tot 

de ontwikkeling van doeltreffendere, 

vereenvoudigde, gebruikersvriendelijke e-

overheidsdiensten op nationaal, regionaal 

en lokaal niveau. 

2. De EU gebruikt het ISA2-programma 

voor het bepalen, creëren en toepassen 

van interoperabiliteitsoplossingen, die op 

hun beurt wordt gebruikt om EU-

beleidsmaatregelen uit te voeren. Deze 

oplossingen worden vervolgens aan andere 

EU-instellingen en -organen alsmede aan 

nationale, regionale en lokale 

overheidsdiensten voor onbeperkt gebruik 

ter beschikking gesteld, waardoor de grens- 

of sectoroverschrijdende interactie tussen 

hen wordt bevorderd. 

2. De EU gebruikt het ISA2-programma 

voor het ondersteunen en bevorderen van 

de vaststelling, ontwikkeling en toepassing 
van interoperabiliteitsoplossingen, die op 

hun beurt worden gebruikt om EU-

beleidsmaatregelen uit te voeren. Deze 

oplossingen worden vervolgens aan andere 

EU-instellingen en -organen alsmede aan 

nationale, regionale en lokale 

overheidsdiensten voor onbeperkt gebruik 

ter beschikking gesteld, waardoor de grens- 

of sectoroverschrijdende interactie tussen 

hen wordt bevorderd. 

 2 bis. Het ISA2-programma zorgt voor 

een gemeenschappelijke visie op 

interoperabiliteit en voor een regelmatige 

evaluatie van de ontwikkelingen op dit 

gebied. Voorts blijft het ISA2-programma 

open en flexibel genoeg om zich te 

kunnen ontwikkelen en om te worden 

uitgebreid met nieuwe uitdagingen en 

nieuwe terreinen. 

3. Het ISA2-programma ontwikkelt tevens 

op autonome wijze 

interoperabiliteitsoplossingen en vult 

andere EU-initiatieven aan of ondersteunt 

deze, door als oplossingsincubator te 

fungeren en proefprojecten met betrekking 

tot interoperabiliteitsoplossingen op te 

zetten of als oplossingsbrug te fungeren en 

te waarborgen dat deze oplossingen 

duurzaam zijn. 

3. Het ISA2-programma ontwikkelt tevens 

op autonome wijze 

interoperabiliteitsoplossingen en vult 

andere EU-initiatieven aan of ondersteunt 

deze, door als oplossingsincubator te 

fungeren en proefprojecten met betrekking 

tot interoperabiliteitsoplossingen op te 

zetten of als oplossingsbrug te fungeren en 

te waarborgen dat deze oplossingen 

duurzaam zijn. De Commissie ziet erop toe 

dat deze oplossingen niet leiden tot 

marktverstoringen of onbillijke nadelen 

voor particuliere leveranciers van 

interoperabiliteitsoplossingen. 
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 3 bis. De Unie gebruikt het ISA2-

programma om samen met de lidstaten 

optimale werkmethoden vast te stellen en 

te bevorderen, richtsnoeren te 

ontwikkelen, interoperabiliteitsinitiatieven 

te coördineren en steun te bieden aan 

gemeenschappen die te maken hebben 

met kwesties op het gebied van 

elektronische, grens- of 

sectoroverschrijdende interactie tussen 

Europese overheidsdiensten onderling en 

tussen Europese overheidsdiensten, 

burgers en bedrijven. Daarbij werkt de 

Unie samen met de industrie en het 

maatschappelijk middenveld aan alle 

kwesties die relevant zijn voor de 

bevordering van interoperabiliteit en een 

betere overheidsdienstverlening. 

4. Het ISA2-programma is de opvolger van 

het EU-programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten dat is vastgesteld bij 

Besluit nr. 922/2009/EG (hierna "het ISA-

programma" genoemd) en dient ter 

consolidering, bevordering en uitbreiding 

van de activiteiten daarvan. 

4. Het ISA2-programma is de opvolger van 

het EU-programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten dat is vastgesteld bij 

Besluit nr. 922/2009/EG (hierna "het ISA-

programma" genoemd) en dient ter 

consolidering, bevordering en uitbreiding 

van de activiteiten daarvan. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "interoperabiliteit": de mogelijkheid 

voor ongelijksoortige en uiteenlopende 

organisaties om te interageren teneinde 

wederzijds voordelige en overeengekomen 

gemeenschappelijke doelstellingen na te 

streven, waaronder het delen van 

informatie en kennis tussen de organisaties, 

via de bedrijfsprocessen die zij 

ondersteunen, door middel van de 

uitwisseling van gegevens tussen hun 

respectievelijke systemen voor informatie- 

en communicatietechnologie (ICT-

(1) "interoperabiliteit": de mogelijkheid 

voor verschillende organisaties om te 

interageren teneinde wederzijds voordelige 

en overeengekomen gemeenschappelijke 

doelstellingen na te streven, waaronder het 

delen van informatie en kennis tussen de 

organisaties, via de bedrijfsprocessen die 

zij ondersteunen, door middel van de 

uitwisseling van gegevens tussen hun 

respectievelijke systemen voor informatie- 

en communicatietechnologie (ICT-

systemen); 
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systemen); 

Motivering 

Het gebruik van één enkel woord, "verschillend", is efficiënter dan het gebruik van 

"ongelijksoortige en uiteenlopende". 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) "interoperabiliteitskader": een 

reeks aanbevelingen voor overheden, 

bedrijven en burgers in de gehele Unie 

met betrekking tot hun communicatie 

onderling, de bevordering en 

ondersteuning van Europese 

overheidsdiensten door het stimuleren van 

grens- en sectoroverschrijdende 

interoperabiliteit en de ondersteuning van 

overheden bij de verlening van Europese 

overheidsdiensten aan burgers en 

bedrijven; 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) "Europese overheden": overheden 

op EU-, nationaal, regionaal en lokaal 

niveau; 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) "interoperabiliteitsoplossingen": 

gemeenschappelijke kaders, 

gemeenschappelijke diensten en generieke 

instrumenten ter bevordering van de 

samenwerking tussen ongelijksoortige en 

uiteenlopende organisaties, die ofwel in 

het kader van het ISA2-programma 

autonoom zijn gefinancierd en ontwikkeld 

ofwel in samenwerking met andere EU-

initiatieven zijn ontwikkeld en die zijn 

gebaseerd op eisen die door Europese 

overheidsdiensten zijn vastgesteld; 

(2) "interoperabiliteitsoplossingen": 

gemeenschappelijke kaders, 

gemeenschappelijke diensten en 

functionele instrumenten ter bevordering 

van de samenwerking tussen verschillende 

organisaties, die ofwel in het kader van het 

ISA2-programma autonoom zijn 

gefinancierd en ontwikkeld ofwel in 

samenwerking met andere EU-initiatieven 

zijn ontwikkeld en die zijn gebaseerd op 

eisen die door Europese overheidsdiensten 

zijn vastgesteld; 

Motivering 

Het gebruik van één enkel woord, "verschillend", is efficiënter dan het gebruik van 

"ongelijksoortige en uiteenlopende". 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) "gebruiker" van 

interoperabiliteitsoplossingen: Europese 

overheidsdiensten op nationaal, regionaal 

en lokaal niveau.  

 

Amendement  48 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) "eindgebruiker" van het ISA2-

programma: burgers en bedrijven; 
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Amendement  49 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) "gemeenschappelijke kaders": 

specificaties, normen, methodologieën, 

richtsnoeren, gemeenschappelijke 

semantische activa en soortgelijke 

benaderingen en documenten; 

(5) "gemeenschappelijke kaders": 

gemeenschappelijke 

referentiearchitectuur, specificaties, 

normen, methodologieën, richtsnoeren, 

gemeenschappelijke semantische activa en 

soortgelijke benaderingen en documenten; 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 10 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- strategische en 

voorlichtingsmaatregelen; 

- strategische maatregelen; 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 10 – streepje 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - voorlichtingsmaatregelen, 

communicatiemaatregelen ten aanzien 

van de voordelen van het ISA2-

programma en 

bewustmakingsmaatregelen gericht op 

burgers en bedrijven, met name kmo's; 

Amendement  52 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) "dwingende redenen van 
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urgentie": situaties die, in de context van 

het ISA2-programma en de toepassing 

van artikel 10, lid 3, een risico vormen 

voor de verlening van diensten met 

betrekking tot de in artikel 3 bedoelde 

activiteiten.  

 

Amendement  53 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het beoordelen, verbeteren, vaststellen, 

op de markt brengen, exploiteren en 

hergebruiken van bestaande grens- of 

sectoroverschrijdende 

interoperabiliteitsoplossingen; 

(a) het beoordelen, verbeteren, vaststellen, 

op de markt brengen, exploiteren en 

hergebruiken van bestaande grens- of 

sectoroverschrijdende 

interoperabiliteitskaders en -oplossingen; 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het ontwikkelen, vaststellen, op de 

markt brengen, exploiteren en 

hergebruiken van nieuwe grens- of 

sectoroverschrijdende 

interoperabiliteitsoplossingen; 

(b) het ontwikkelen, vaststellen, op de 

markt brengen, exploiteren en 

hergebruiken van nieuwe grens- of 

sectoroverschrijdende 

interoperabiliteitskaders- en oplossingen; 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het beoordelen van de ICT-effecten van 

voorgestelde of vastgestelde EU-

wetgeving; 

(c) het beoordelen van de ICT-effecten van 

voorgestelde of vastgestelde EU-wetgeving 

met, waar passend, een beoordeling van 

de noodzaak om de reikwijdte en het 

mandaat van het Europees Agentschap 
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voor het operationeel beheer van 

grootschalige IT-systemen op het gebied 

van vrijheid, veiligheid en recht (eu-

LISA) uit te breiden; 

Amendement  56 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van leemten in de 

wetgeving die interoperabiliteit tussen 

Europese overheidsdiensten belemmeren; 

(d) het vaststellen van leemten in de 

wetgeving, op nationaal en EU-niveau, 

die grens- of sectoroverschrijdende 

interoperabiliteit tussen Europese 

overheidsdiensten belemmeren; 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het opzetten en onderhouden van de 

EIC als instrument om het hergebruik van 

bestaande interoperabiliteitsoplossingen te 

bevorderen en te bepalen op welke 

gebieden dergelijke oplossing nog 

ontbreken; 

(f) het opzetten en onderhouden van de 

EIC als instrument om het hergebruik van 

bestaande interoperabiliteitskaders en -

oplossingen te bevorderen en te bepalen op 

welke gebieden dergelijke kaders en 

oplossingen nog ontbreken; 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter f bis (neiuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) het ontwikkelen en leveren van 

overheidsdiensten met lagere 

administratieve lasten en tegen lagere 

kosten, door het potentieel van e-overheid 

en e-democratie volledig te benutten; 
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Amendement  59 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) het beoordelen, bijwerken en 

bevorderen van bestaande 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen alsmede het ontwikkelen, 

vaststellen en bevorderen van nieuwe 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen door middel van de EU-

normalisatieplatforms en in voorkomend 

geval in samenwerking met Europese of 

internationale normalisatie-instellingen; en 

(g) het beoordelen, bijwerken en 

bevorderen van bestaande 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen alsmede het ontwikkelen, 

vaststellen en bevorderen van nieuwe 

gemeenschappelijke specificaties en open 

normen door middel van de EU-

normalisatieplatforms en in voorkomend 

geval in samenwerking met Europese of 

internationale normalisatie-instellingen, 

inclusief op het gebied van de beveiliging 

van de overdracht, verwerking en opslag 

van gegevens; en 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) het ontwikkelen van mechanismen 

waarmee de voordelen van 

interoperabiliteitsoplossingen worden 

gemeten en gekwantificeerd. 

(h) het ontwikkelen van mechanismen 

waarmee de voordelen van 

interoperabiliteitskaders en -oplossingen 
worden gemeten en gekwantificeerd. 

Amendement  61 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter h bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h bis) het onderhoud en de bredere 

publicatie van een centraal 

aanspreekpunt dat dienstdoet als een 

toegangs- en discussieplatform voor 

optimale werkmethoden in het kader van 

het ISA2-programma, en als middel voor 

het verspreiden van de 
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gemeenschappelijke veiligheidskaders en 

de ontwikkelde oplossingen die reeds 

worden toegepast, waarbij dubbel werk 

wordt vermeden. 

Amendement  62 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter h ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h ter) het opzetten van een 

gemeenschappelijk register van 

herbruikbare oplossingen en normen die 

toegankelijk zijn voor overheden die deze 

willen toepassen of in projecten willen 

verwerken, of voor ondernemingen die ze 

willen toepassen in het kader van hun 

marktaanbod, met het oog op een 

optimale interoperabiliteit in alle sectoren. 

Amendement  63 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter h quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h quater) het faciliteren van hergebruik 

van gegevens door bedrijven en burgers 

op voordelige en praktische wijze, 

overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving, onder andere op het gebied 

van gegevensbescherming. 

Amendement  64 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter h quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h quinquies) het ontwikkelen van 

mechanismen voor de waarborging van 

privacy en veiligheid vanuit het oogpunt 

van overheidsdiensten, burgers en 
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bedrijven; 

Amendement  65 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Daarnaast kan het ISA2-programma 

fungeren als "oplossingsincubator", 

doordat er proefprojecten voor nieuwe 

interoperabiliteitsoplossingen worden 

opgezet en als "oplossingsbrug", doordat 

bestaande interoperabiliteitsoplossingen 

worden geëxploiteerd. 

Daarnaast kan het ISA2-programma 

fungeren als "oplossingsincubator", door te 

zorgen voor proefprojecten voor nieuwe 

interoperabiliteitsoplossingen, en als 

"oplossingsbrug", door bestaande 

interoperabiliteitsoplossingen te 

ontwikkelen, ondersteunen of exploiteren, 

en informatie en opleiding te bieden op 

het gebied van het belang en het gebruik 

van interoperabiliteitsoplossingen in de 

hele Unie. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Uiterlijk...* ontwikkelt de Commissie een 

communicatie- en opleidingsstrategie, die 

bedoeld is om informatie te verschaffen 

en voorlichting te geven over het ISA2-

programma en de voordelen ervan, en die 

met name gericht is op burgers en kmo's, 

waarbij gebruikersvriendelijke taal en 

infographics worden gebruikt op de 

website van het ISA2-programma. 

 _____________ 

 * 6 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van dit besluit. 

Amendement  67 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) zijn nuttig en voldoen aan vastgestelde 

behoeften; 

(a) worden geselecteerd op grond van hun 

nut en de prioriteiten, en voldoen aan 

vastgestelde behoeften en de 

doelstellingen van het ISA2-programma; 

Amendement  68 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) voldoen aan de volgende beginselen: (b) voldoen aan de volgende beginselen: 

- subsidiariteit en evenredigheid; - subsidiariteit en evenredigheid; 

 - gerichtheid op de eindgebruikers, met 

bijzondere nadruk op de behoeften van 

burgers en kmo's; 

- gebruikersgerichtheid; - gebruikersgerichtheid; 

- inclusiviteit en toegankelijkheid; - inclusiviteit en toegankelijkheid; 

- veiligheid en privacy; - veiligheid, eerbiediging van de privacy 

en een hoog niveau van 

gegevensbescherming; 

 – standaard-privacy en ingebouwde 

privacy; 

- meertaligheid; - meertaligheid; 

- administratieve vereenvoudiging; - administratieve vereenvoudiging en 

modernisering; 

- transparantie;  - transparantie;  

- behoud van informatie;  - behoud van informatie; 

- openheid; - openheid;  

- herbruikbaarheid; - herbruikbaarheid;  

- technologische neutraliteit en 

aanpasbaarheid; en  

- technologische neutraliteit, oplossingen 

die voor zover mogelijk toekomstbestendig 

zijn, aanpasbaarheid en netneutraliteit; 

- doeltreffendheid en efficiëntie;  - doeltreffendheid en efficiëntie; 

 - dienstverlening via meerdere kanalen, 

namelijk handhaving van de mogelijkheid 

om op traditionele wijze gebruik te maken 
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van diensten naast de elektronische wijze, 

en de beschikbaarheid van technische 

ondersteuning wanneer op elektronische 

wijze van diensten gebruikt wordt 

gemaakt. 

 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) zijn flexibel om te kunnen inspelen 

op nieuwe uitdagingen en mogelijkheden; 

alsmede 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Acties in de vorm van projecten bestaan in 

voorkomend geval uit de volgende fasen: 

Acties in de vorm van projecten bestaan uit 

de volgende fasen: 

Amendement  71 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – streepje 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- toezicht en controle. - toezicht, controle en evaluatie achteraf. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De fasen van de specifieke projecten De fasen van de specifieke projecten 
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worden omschreven en gespecificeerd op 

het moment dat de actie in het 

voortschrijdend werkprogramma wordt 

opgenomen. 

kunnen worden omschreven en 

gespecificeerd op het moment dat de actie 

in het voortschrijdend werkprogramma 

wordt opgenomen. Het is te allen tijde 

mogelijk een project te beëindigen als het 

niet langer nodig is of als doeltreffend 

wordt beschouwd. 

Motivering 

Er moet flexibiliteit zijn, zodat dit besluit de ontwikkeling van nieuwe oplossingen niet in de 

weg staat. 

Amendement  73 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 6 Artikel 6 

Uitvoeringsbepalingen Criteria om in aanmerking te komen of te 

worden geselecteerd als begunstigde 

1. Bij de tenuitvoerlegging van het ISA2-

programma wordt de nodige aandacht 

geschonken aan de Europese 

interoperabiliteitsstrategie en het 

Europese interoperabiliteitskader, die in 

de toekomst kunnen worden bijgewerkt. 

1. Voor aanvragen voor financiering in 

het kader van het ISA2-programma 

gelden de volgende selectiecriteria: 

 a) om te zorgen voor interoperabiliteit 

tussen systemen van de lidstaten en van de 

Unie moeten aanvragers 

interoperabiliteitsoplossingen specifiëren 

op grond van de huidige en nieuwe 

normen van de Unie of van publiekelijk 

beschikbare of open specificaties voor 

informatie-uitwisseling en integratie van 

diensten; 

 b) om dubbel werk te vermijden en de 

totstandbrenging van 

interoperabiliteitsoplossingen te 

versnellen, wordt ook rekening gehouden 

met de resultaten van andere relevante 

initiatieven van de Unie en de lidstaten en 

worden dubbele oplossingen niet in 

aanmerking genomen. 
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2. De betrokkenheid van zo veel mogelijk 

lidstaten bij een project wordt 

aangemoedigd. De lidstaten kunnen in elk 

willekeurig stadium in een project stappen 

en worden daartoe aangemoedigd. 

2. Voor het ISA2-programma gelden de 

volgende selectiecriteria: 
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 a) de betrokkenheid van zo veel mogelijk 

lidstaten bij een project wordt 

aangemoedigd. De lidstaten kunnen in elk 

willekeurig stadium in een project stappen 

en worden daartoe aangemoedigd. Ook de 

betrokkenheid van bedrijven en andere 

organisaties wordt aangemoedigd; 

 b) bij alle uit het ISA2-programma 

gefinancierde acties en 

interoperabiliteitsoplossingen wordt het 

hergebruik van bestaande 

interoperabiliteitsoplossingen 

aangemoedigd. 

3. Om te zorgen voor interoperabiliteit 

tussen nationale en EU-systemen worden 

interoperabiliteitsoplossingen 

gespecificeerd op grond van de huidige en 

nieuwe Europese normen of van 

publiekelijk beschikbare of open 

specificaties voor informatie-uitwisseling 

en integratie van diensten. 

 

4. De totstandbrenging of de verbetering 

van interoperabiliteitsoplossingen dient, 

waar aangewezen, voort te bouwen op of 

vergezeld te gaan van het delen van 

ervaringen en van de uitwisseling en 

bevordering van goede werkwijzen. Het 

uitwisselen van ervaringen en goede 

werkwijzen tussen alle belanghebbenden 

alsmede openbare raadplegingen worden 

aangemoedigd. 

 

5. Om dubbel werk te vermijden en de 

totstandbrenging van 

interoperabiliteitsoplossingen te 

versnellen, wordt, waar aangewezen, ook 

rekening gehouden met de resultaten van 

andere relevante initiatieven van de EU 

en de lidstaten. 

 

6. Bij de tenuitvoerlegging van 

interoperabiliteitsoplossingen in het kader 

van het ISA2-programma wordt in 

voorkomend geval de EIRA als richtsnoer 

gebruikt. 

 

7. Interoperabiliteitsoplossingen en de  
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actualisering daarvan worden opgenomen 

in de EIC en in voorkomend geval ter 

beschikking gesteld voor hergebruik door 

Europese overheidsdiensten. 

8. In het kader van het op grond van 

artikel 7 opgezette voortschrijdende 

werkprogramma controleert de 

Commissie de tenuitvoerlegging en het 

hergebruik van 

interoperabiliteitsoplossingen in de hele 

EU regelmatig. 

 

9. Om synergieën maximaal te bevorderen 

en aanvullende en gezamenlijke 

inspanningen aan te moedigen, worden de 

acties, waar passend, gecoördineerd met 

andere relevante EU-initiatieven. 

 

10. Bij alle uit het ISA2-programma 

gefinancierde acties en 

interoperabiliteitsoplossingen wordt in 

voorkomend geval het hergebruik van 

bestaande interoperabiliteitsoplossingen 

aangemoedigd. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 6 bis 

 Uitvoeringsbepalingen 

 1. Er wordt naar behoren rekening 

gehouden met de Europese 

interoperabiliteitsstrategie, het Europese 

interoperabiliteitskader en de toekomstige 

resultaten daarvan. 

 2. De totstandbrenging of de verbetering 

van interoperabiliteitsoplossingen dient, 

waar aangewezen, voort te bouwen op of 

vergezeld te gaan van het delen van 

ervaringen en van de uitwisseling en 

bevordering van optimale werkmethoden. 

Dit omvat ook voldoende aandacht voor 

de gevolgen van 
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interoperabiliteitsoplossingen voor 

privacy en gegevensbescherming. Het 

uitwisselen van ervaringen en optimale 

werkmethoden tussen alle 

belanghebbenden alsmede openbare 

raadplegingen worden aangemoedigd en 

vergemakkelijkt door passende middelen, 

bijv. een virtueel register. Er moet 

bijzondere nadruk worden gelegd op de 

betrokkenheid van de lidstaten, onder 

meer door te zorgen voor samenwerking 

met nationale deskundigen op het gebied 

van interoperabiliteit. 

 3. De EIRA zal, waar passend, als 

richtsnoer dienen voor de toepassing van 

interoperabiliteitsoplossingen in het kader 

van het ISA2-programma. 

 4. Interoperabiliteitsoplossingen en de 

actualisering daarvan worden opgenomen 

in de EIC en ter beschikking gesteld voor 

hergebruik door Europese 

overheidsdiensten. 

 5. In het kader van het op grond van 

artikel 7 opgezette voortschrijdende 

werkprogramma controleert de 

Commissie de tenuitvoerlegging en het 

hergebruik van 

interoperabiliteitsoplossingen in de hele 

Unie ten minste jaarlijks, en brengt zij 

verslag uit aan het Europees Parlement 

over de resultaten van deze controles. 

 6. De tenuitvoerlegging van het ISA2-

programma zal ook bijdragen aan de 

tenuitvoerlegging van de digitale agenda 

van de Commissie. 

 7. Om synergieën maximaal te bevorderen 

en aanvullende en gezamenlijke 

inspanningen aan te moedigen, worden de 

acties, waar passend, gecoördineerd met 

andere relevante EU-initiatieven. 

 8. De Commissie brengt de 

belanghebbenden samen, zodat zij 

onderling en met de Commissie van 

gedachten kunnen wisselen over 

vraagstukken die met het programma 
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samenhangen. Daartoe organiseert de 

Commissie conferenties, workshops en 

andere bijeenkomsten, gebruikt zij 

elektronische interactieve platforms en 

kan zij andere, door haar passend geachte 

middelen voor interactie toepassen. 

 9. Acties en interoperabiliteitsoplossingen 

waarvoor persoonsgegevens moeten 

worden verwerkt, worden waar passend 

en mogelijk voorafgegaan door een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling. 

 10. In naar behoren gemotiveerde 

gevallen kan het beheer van 

interoperabiliteitsoplossingen gedeeld 

worden met organisaties zonder 

winstoogmerk, onder toezicht van de 

Commissie, en kunnen in het kader van 

het ISA2-programma gefinancierde acties 

rechtstreeks worden gekoppeld aan acties 

waarmee het toepassingsgebied van het 

programma wordt uitgebreid ten gunste 

van burgers en bedrijven, waarbij indien 

noodzakelijk een beroep kan worden 

gedaan op andere financieringsbronnen 

in het kader van de Europese structuur- 

en investeringsfondsen. 

Amendement  75 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 6 ter 

 Gedelegeerde handelingen 

 Indien het nodig blijkt de in artikel 6 en 6 

bis vastgestelde subsidiabiliteits-, selectie- 

en uitvoeringsregels uit te breiden, is de 

Commissie overeenkomstig artikel 10 bis 

bevoegd gedelegeerde handelingen vast te 

stellen voor het wijzigen, verduidelijken of 

toevoegen van criteria en regels. 
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Amendement  76 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij de aanvang van het ISA2-programma 

stelt de Commissie door middel van 

uitvoeringshandelingen een 

voortschrijdend werkprogramma vast dat 

ten minste eenmaal per jaar wordt 

aangepast en dat dient voor de uitvoering 

van acties gedurende de gehele periode 

waarin dit besluit van toepassing is. Die 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

1. Bij de aanvang van het ISA2-programma 

stelt de Commissie door middel van 

uitvoeringshandelingen een 

voortschrijdend werkprogramma vast dat 

indien strikt noodzakelijk ten minste 

eenmaal per jaar wordt aangepast en dat 

dient voor de uitvoering van acties 

gedurende de gehele periode waarin dit 

besluit van toepassing is. Die 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

In het kader van het voortschrijdend 

werkprogramma worden de in artikel 5 

bedoelde acties bepaald, naar prioriteit 

geordend, gedocumenteerd, geselecteerd, 

ontworpen, uitgevoerd en beoordeeld en 

worden de resultaten ervan bevorderd. 

In het kader van het voortschrijdend 

werkprogramma worden de in artikel 5 

bedoelde acties bepaald, naar prioriteit 

geordend, gedocumenteerd, geselecteerd, 

ontworpen, uitgevoerd en beoordeeld, 

inclusief de in artikel 5, lid 3, bedoelde 

begeleidende maatregelen, waarbij wordt 

toegezien op de breedste en meest 

inclusieve participatie, overeenkomstig de 

in artikel 6 vastgelegde criteria om in 

aanmerking te komen of te worden 

geselecteerd als begunstigde, en worden 

de resultaten ervan bevorderd en 

meegedeeld aan het Europees Parlement. 

Amendement  77 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Om te worden opgenomen in het 

voortschrijdend werkprogramma, moeten 

acties voldoen aan bepaalde regels en 

toelatingscriteria. Deze regels en criteria 

alsmede eventuele wijzigingen daarvan 

vormen een integrerend onderdeel van het 

2. Om te worden opgenomen in het 

voortschrijdend werkprogramma, moeten 

acties voldoen aan administratieve 

procedures waarin de toepasselijke 

doelstellingen worden vastgelegd. Deze 

administratieve procedures alsmede 

eventuele wijzigingen daarvan vormen een 
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voortschrijdend werkprogramma. integrerend onderdeel van het 

voortschrijdend werkprogramma. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 bis 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2. De in artikel 6 ter bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van vier jaar met ingang van 1 januari 

2016.  

 3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 6 ter bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag volgend op de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 5. Een krachtens artikel 6 ter vastgestelde 

gedelegeerde handeling treedt pas in 

werking als noch het Europees Parlement 

noch de Raad binnen een termijn van 

twee maanden na de datum van 

kennisgeving bezwaar heeft gemaakt 
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tegen de gedelegeerde handeling, of als 

zowel het Europees Parlement als de 

Raad de Commissie voor het verstrijken 

van deze termijn heeft meegedeeld niet 

voornemens te zijn bezwaar te maken. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met twee 

maanden verlengd. 

 

 

Amendement 79 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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2. De Commissie brengt jaarlijks verslag 

uit aan het ISA2-comité over de 

tenuitvoerlegging van het programma. 

2. De Commissie brengt jaarlijks verslag 

uit aan het ISA2-comité, de bevoegde 

commissie of commissies van het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Comité van de Regio's over de 

tenuitvoerlegging van het ISA2-

programma, het hergebruik van 

interoperabiliteitsoplossingen in de hele 

EU en de ontwikkeling van de 

desbetreffende prestatie-indicatoren. 

 De bevoegde commissie of commissies van 

het Europees Parlement mogen de 

Commissie verzoeken om verslag uit te 

brengen over de tenuitvoerlegging van het 

ISA2-programma en vragen van hun 

leden te beantwoorden. 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het programma wordt onderworpen aan 

een tussentijdse beoordeling en een 

eindbeoordeling, waarvan de resultaten 

uiterlijk op 31 december 2018 en 

31 december 2021 aan het Europees 

Parlement en de Raad worden meegedeeld. 

In dit verband kan de bevoegde commissie 

van het Parlement de Commissie 

verzoeken de resultaten van de beoordeling 

toe te lichten en vragen van haar leden te 

beantwoorden. 

3. Het ISA2-programma wordt 

onderworpen aan een tussentijdse 

beoordeling en een eindbeoordeling, die 

elk vergezeld gaan van een grondige 

effectbeoordeling en waarvan de resultaten 

uiterlijk op 31 december 2018 en 

31 december 2021 aan het Europees 

Parlement en de Raad worden meegedeeld. 

In dit verband kan de Commissie door de 

bevoegde commissie(s) van het Europees 

Parlement worden verzocht de resultaten 

van de beoordeling toe te lichten en vragen 

van haar/hun leden te beantwoorden. 
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Amendement  81 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De tussentijdse beoordeling en de 

eindbeoordeling van het ISA2-programma 

omvatten een analyse van de 

overeenstemming ervan met de EU-

wetgeving inzake de bescherming van 

personen wat betreft het verwerken van 

persoonsgegevens en het vrije verkeer van 

dergelijke gegevens bij alle activiteiten en 

interoperabiliteitsoplossingen waarvoor 

de verwerking van persoonsgegevens 

vereist is. 

Amendement  82 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Bij de beoordelingen worden zaken 

onderzocht als de relevantie, 

doeltreffendheid, efficiëntie, nuttigheid, 

duurzaamheid en coherentie van acties in 

het kader van het programma. Bij de 

eindbeoordeling wordt bovendien 

onderzocht in welke mate de doelstelling 

van het programma is bereikt. 

4. Bij de beoordelingen worden zaken 

onderzocht als de relevantie, 

doeltreffendheid, efficiëntie, nuttigheid, 

tevredenheid van burgers en bedrijven, en 

de duurzaamheid en coherentie van de 

acties in het kader van het ISA2-

programma. Daarnaast wordt gekeken 

naar de coherentie, synergieën en 

complementariteit met andere 

programma's van de Unie, met name de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (CEF). Bij de 

eindbeoordeling wordt bovendien 

onderzocht in welke mate de doelstelling 

van het programma is bereikt. In het 

bijzonder wordt aandacht besteed aan de 

behoeften die de gebruikers van het 

programma kenbaar hebben gemaakt. 
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Amendement  83 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De in het kader van het programma 

behaalde prestaties worden beoordeeld aan 

de hand van de in artikel 1 vastgelegde 

doelstelling en de acties van het 

voortschrijdend werkprogramma. De 

doelstelling wordt met name beoordeeld 

aan de hand van het aantal cruciale 

instrumenten die interoperabiliteit 

bevorderen en van het aantal aan Europese 

overheden geleverde en door hen gebruikte 

ondersteunende instrumenten. In het 

voortschrijdend werkprogramma worden 

indicatoren voor het meten van het 

resultaat en de impact van het programma 

vastgelegd. 

5. De in het kader van het ISA2-

programma behaalde prestaties worden 

beoordeeld aan de hand van de in artikel 1, 

lid 2, vastgelegde doelstelling en de in 

artikel 6 omschreven criteria om in 

aanmerking te komen of te worden 

geselecteerd als begunstigde. De 

verwezenlijking van de doelstelling wordt 

met name beoordeeld aan de hand van het 

aantal cruciale instrumenten die 

interoperabiliteit bevorderen en van het 

aantal aan Europese overheden geleverde 

en door hen gebruikte ondersteunende 

instrumenten. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11–- lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De Commissie stelt indicatoren vast 

om het resultaat en het effect van het 

ISA2-programma te meten. 

 Bij deze indicatoren wordt rekening 

gehouden met de criteria om in 

aanmerking te komen of te worden 

geselecteerd als begunstigde zoals 

vastgesteld in artikel 6. 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Bij de beoordelingen wordt ook 

onderzocht welke voordelen de acties de 

Unie hebben opgeleverd voor de 

bevordering van gemeenschappelijk beleid, 

worden eventuele gebieden geïdentificeerd 

waar verbetering mogelijk is en wordt naar 

synergieën gestreefd met andere EU-

initiatieven op het gebied van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit en 

de modernisering van Europese 

overheidsdiensten. 

6. Bij de beoordelingen wordt ook 

onderzocht welke voordelen de acties de 

Unie hebben opgeleverd voor de 

bevordering van gemeenschappelijk beleid, 

worden eventuele gebieden geïdentificeerd 

waar verbetering mogelijk is en wordt naar 

synergieën gestreefd met andere EU-

initiatieven op het gebied van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit en 

de modernisering, vereenvoudiging en 

efficiëntie van Europese 

overheidsdiensten. 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie zal eveneens de relevantie 

van de doelstellingen en maatregelen van 

het ISA2-programma voor lokale en 

regionale overheden beoordelen, met het 

oog op de verbetering van de 

interoperabiliteit in het openbaar bestuur 

en de doeltreffendheid van de 

overheidsdienstverlening. 

 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 8 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De evaluatie van het ISA2-programma 

omvat, voor zover van toepassing, 

informatie over: 

8. De evaluatie van het ISA2-programma 

omvat informatie over: 

 

 



 

PE539.808v02-00 56/103 RR\1068048NL.doc 

NL 

Amendement  88 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 8 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kwantificeerbare voordelen die de 

interoperabiliteitsoplossingen opleveren 

door ICT in te voeren die afgestemd is op 

de behoeften van gebruikers; 

(a) kwantificeerbare en kwalificeerbare 

voordelen die de 

interoperabiliteitsoplossingen opleveren 

door ICT in te voeren die afgestemd is op 

de behoeften van gebruikers en 

eindgebruikers, met name burgers en 

kmo's; 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 8 –letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de kwantificeerbare positieve impact 

van de interoperabele ICT-gebaseerde 

oplossingen. 

(b) de kwantificeerbare en kwalificeerbare 

impact van de interoperabele ICT-

gebaseerde oplossingen, met name op 

overheidsdiensten, burgers en kmo's. 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Behoudens ander EU-beleid mogen de 

door het ISA2-programma ontwikkelde of 

gebruikte interoperabiliteitsoplossingen 

ook voor niet-commerciële doeleinden 

worden benut in het kader van niet-EU 

initiatieven, voor zover dat geen extra 

kosten met zich meebrengt voor de EU-

begroting en voor zover de belangrijkste 

EU-doelstelling van de 

interoperabiliteitsoplossing niet in het 

gedrang komt. 

Behoudens ander EU-beleid en in 

overeenstemming met de criteria om in 

aanmerking te komen of te worden 

geselecteerd als begunstigde zoals 

vastgesteld in artikel 6, mogen de door het 

ISA2-programma ontwikkelde of gebruikte 

interoperabiliteitsoplossingen ook voor 

niet-commerciële doeleinden worden benut 

in het kader van niet-EU initiatieven, voor 

zover dat geen extra kosten met zich 

meebrengt voor de EU-begroting en voor 

zover de belangrijkste EU-doelstelling van 
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de interoperabiliteitsoplossing niet in het 

gedrang komt. 

Amendement  91 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 13 bis 

 Gegevensbescherming 

 Oplossingen die in het kader van het 

ISA2-programma worden ontwikkeld, 

vastgesteld en toegepast, met inbegrip van 

alle vormen van samenwerking met derde 

landen en internationale organisaties, en 

die gepaard gaan met de verwerking van 

persoonsgegevens, voldoen volledig aan 

de EU-wetgeving inzake de bescherming 

van personen wat betreft de verwerking 

van persoonsgegevens en het vrije verkeer 

van dergelijke gegevens. 
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TOELICHTING 

De rapporteur staat positief tegenover het voorstel van de Commissie tot vaststelling van een 

programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en 

burgers (ISA2) in Europa. 

In 1995 heeft de Commissie het Programma voor gegevensuitwisseling tussen 

overheidsdiensten (IDA) opgestart. Sindsdien stimuleert zij samen met de lidstaten 

oplossingen voor de uitwisseling van gegevens tussen nationale overheidsdiensten en tussen 

deze overheidsdiensten en de EU-instellingen. 

Met het onderhavige besluit wordt de huidige aanpak voortgezet, met name wat betreft het 

nog lopende ISA-programma, maar wordt tegelijkertijd een nieuwe fase ingeluid, waarin 

rekening moet worden gehouden met technologische ontwikkelingen, nieuwe behoeften van 

overheden en het maatschappelijk middenveld en de nieuwe mogelijkheden van 

cloudcomputing. 

Het feit dat het ISA2-programma nu ook gericht is op bedrijven en burgers vormt een 

belangrijke ontwikkeling, en betekent dat de Commissie zich bij de ontwikkeling van de 

criteria voor de tenuitvoerlegging en evaluatie van dit programma niet meer uitsluitend moet 

richten op de aanbodzijde, maar juist de nadruk moet leggen op de vraagzijde, dat wil zeggen 

op de mogelijkheden tot modernisering van de overheidssector, om doeltreffender en 

efficiënter te kunnen inspelen op de behoeften van het maatschappelijk middenveld.  

Interoperabiliteit zorgt voortdurend voor een hogere potentiële kwaliteit van 

overheidsdiensten en leidt tot een groter concurrentievermogen van bedrijven en meer 

tevredenheid onder burgers. Dit maakt interoperabiliteit tot een krachtige bondgenoot van de 

Europese strategie voor groei en werkgelegenheid. 

Het ISA2-programma houdt nauw verband met andere initiatieven voor de modernisering van 

overheidsdiensten in Europa en bevordert hun vermogen om positieve verandering teweeg te 

brengen, of het nu gaat om het algehele concurrentievermogen van de economie of om de 

kwaliteit van leven van burgers. 

In dit verband levert het programma een bijdrage aan de digitale interne markt en aan de 

tenuitvoerlegging van een ambitieuze, wereldwijd toonaangevende en sociaal inclusieve 

Europese digitale agenda. 

De rapporteur is van oordeel dat, om het potentieel van het onderhavige voorstel ten volle te 

benutten, meer nadruk moet worden gelegd op de economische en sociale eigendom van het 

programma, in overeenstemming met onderstaande kernthema's. 

1. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke semantiek die overheidsdiensten onderling 

en met andere sectoren verbindt, wat er uiteindelijk toe moet leiden dat de Europese economie 

in haar geheel concurrender wordt.  

2. Het opzetten van een register van herbruikbare oplossingen en normen voor directe 

toepassing door overheidsdiensten of verwerking in nieuwe projecten.  

3. Het opzetten van een centraal aanspreekpunt voor optimale werkmethoden (Joinup-

platform). 
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4. Het waarborgen van privacy en veiligheid vanuit het oogpunt van overheden, burgers en 

bedrijven. 

5. Het vereenvoudigen van procedures en het verkennen van mogelijkheden tot uitbreiding 

van het toepassingsgebied. 

6. Het stimuleren van de ontwikkeling van oplossingen waarbij overheden in twee of meer 

lidstaten samenwerken. 

7. Het beoordelen van het welslagen van het programma aan de hand van de effecten en 

de tevredenheid van bedrijven en burgers. 
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11.6.2015 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN 
CONSUMENTENBESCHERMING 

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie 

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven 

en burgers (ISA2) in Europa - Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te 

moderniseren  

(COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)) 

Rapporteur voor advies: Liisa Jaakonsaari 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Doel van het voorstel van de Commissie is een programma vast te stellen inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2) in Europa. 

De rapporteur is verheugd over dit voorstel en over het doel ervan, en denkt dat het ISA2-

programma nodig is om de elektronische grenzen tussen de lidstaten te slechten.  

 

1. Bevoegdheid 

 

De bevoegdheden in het Parlement over dit dossier zijn verdeeld tussen drie commissies, 

waarbij ITRE ten principale bevoegd is en IMCO en LIBE medeverantwoordelijke 

commissies zijn, overeenkomstig artikel 54 van het Reglement. Terwijl LIBE de exclusieve 

bevoegdheid heeft voor alle zaken die verband houden met gegevensbescherming, overlappen 

de bevoegdheden van ITRE en IMCO elkaar in het voorstel en kunnen ze niet duidelijk 

worden gescheiden.  De commissies zijn overeengekomen dat elke commissie zich zoveel 

mogelijk zal richten op de zaken die verband houden met haar kernbevoegdheden. 

 

De rapporteur heeft derhalve geen zaken aangeroerd die verband houden met 

gegevensbescherming, hoewel zij deze uiterst belangrijk acht, maar heeft deze overgelaten 

aan de commissie-LIBE. In plaats daarvan heeft de rapporteur zich geconcentreerd op de 

kernbevoegdheden van IMCO: de interne markt en consumenten. 

 

2. Burgers en bedrijven 

 

In het COM-voorstel wordt gesteld dat het ISA2-programma ten goede komt aan 
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overheidsdiensten, maar ook aan bedrijven en burgers. Volgens de rapporteur wordt dit echter 

niet weerspiegeld in de inhoud van het voorstel. Derhalve heeft de rapporteur enkele 

verduidelijkingen en preciseringen aangebracht om het door de Commissie gestelde doel beter 

weer te geven: 

(1) een reeks bepalingen die de COM ertoe verplichten om rekening te houden met de sociale 

aspecten van interoperabiliteit, zodat iedereen ten volle kan profiteren van de kansen die 

worden geboden door nieuwe technologieën;  

(2) een reeks bepalingen die de COM ertoe verplichten rekening te houden met de specifieke 

situatie van micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf en om oplossingen te 

faciliteren die tegemoetkomen aan de behoeften van het MKB; 

(3) een definitie van “gebruikers”: het COM-voorstel bevat geen definitie van “gebruikers” in 

artikel 2, hoewel de term in verschillende, soms uiteenlopende contexten wordt gebruikt. De 

directe “gebruikers” die in het voorstel aan bod komen zijn de Europese overheden, terwijl de 

indirecte eindgebruikers van ISA2  burgers en bedrijven zijn. De term “gebruikersgerichtheid” 

heeft betrekking op deze laatste groep. Naar de mening van de rapporteur leidt dit 

verschillende gebruik van terminologie tot enige verwarring en is verduidelijking 

noodzakelijk.  

 

3. Andere punten 

 

Volgens de rapporteur is er te weinig informatie over de voordelen en de noodzaak om het 

ISA2-programma vast te stellen. Zij heeft derhalve in artikel 3 een bepaling opgenomen die de 

COM ertoe verplicht een communicatiestrategie te ontwikkelen die bedoeld is om informatie 

te verstrekken en de voorlichting te geven over ISA en de voordelen ervan. 

 

De rapporteur heeft de algemene beginselen als vastgesteld in artikel 4 verder uitgewerkt, 

waarbij zij de nadruk legt op het vinden van een toekomstbestendige oplossing. Zij is tevens 

van mening dat er zonodig technische ondersteuning moet worden geboden aan burgers en 

bedrijven bij het gebruik van interoperabiliteitsoplossingen. Bovendien zou het mogelijk 

moeten blijven om op traditionele wijze gebruik te maken van diensten, naast 

onlinedienstverlening.  

 

De rapporteur is verheugd over het Commissievoorstel inzake het toezicht op de 

tenuitvoerlegging van het ISA2 –programma, alsmede over de bepalingen betreffende de 

beoordeling ervan als bepaald in artikel 11.  De rapporteur is echter van mening dat het 

Europees Parlement als medewetgever betrokken moet worden bij het tenuitvoerleggings- en 

het beoordelingsproces. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 
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Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Op EU-niveau bevordert 

interoperabiliteit de succesvolle uitvoering 

van beleidsmaatregelen. De volgende 

beleidsterreinen zijn voor de doeltreffende 

en efficiënte uitvoering afhankelijk van 

interoperabiliteit: 

(4) Op EU-niveau kan interoperabiliteit de 

succesvolle uitvoering van 

beleidsmaatregelen met een relevante 

grensoverschrijdende dimensie 
bevorderen. De volgende beleidsterreinen 

zijn voor de doeltreffende en efficiënte 

uitvoering afhankelijk van 

interoperabiliteit: 

Motivering 

Interoperabiliteit moet niet worden beschouwd als een doel op zichzelf, maar als een middel 

om grotere efficiëntie te bereiken wanneer daar een duidelijke noodzaak voor bestaat en er 

sprake is van een duidelijke vraag van relevante gebruikers. Het is vooral belangrijk om 

systemen niet interoperabel te maken wanneer deze verouderd of overbodig zijn of dringend 

moeten worden gemoderniseerd. Interoperabiliteit moet een secundair doel zijn van de 

digitalisering en modernisering van de overheidsbestuur- en -administratiesystemen van de 

lidstaten. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Op het gebied van douanerechten, 

belastingen, accijnzen en heffingen is 

interoperabiliteit van doorslaggevend 

belang gebleken voor de toepassing van 

door de Commissie en nationale overheden 

in alle lidstaten uitgevoerde en toegepaste 

trans-Europese ICT-systemen die ter 

ondersteuning dienen van uit de 

programma's Fiscalis-2013 en Douane-

2013 gefinancierde zakelijke diensten. De 

in het kader van de programma's Fiscalis-

2013 en Douane-2013 gecreëerde 

instrumenten kunnen voor andere 

(9) Op het gebied van douanerechten, 

belastingen, accijnzen en heffingen is 

interoperabiliteit van doorslaggevend 

belang gebleken voor de toepassing van 

door de Commissie en nationale overheden 

in alle lidstaten uitgevoerde en toegepaste 

trans-Europese ICT-systemen die ter 

ondersteuning dienen van uit de 

programma's Fiscalis-2013 en Douane-

2013 gefinancierde zakelijke diensten. De 

in het kader van de programma's Fiscalis-

2013 en Douane-2013 gecreëerde 

instrumenten kunnen voor andere 
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beleidsterreinen worden gebruikt. beleidsterreinen worden gebruikt. Voorts 

hebben de lidstaten zich er in de 

conclusies van de Raad over de 

hervorming van de governance van de 

douane-unie van de EU aan 

gecommitteerd om een strategie te 

ontwikkelen met betrekking tot 

gezamenlijk beheerde en geëxploiteerde 

IT-systemen op alle douanegerelateerde 

gebieden. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 14 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Op het gebied van ICT-normalisatie 

wordt interoperabiliteit in 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad beschouwd 

als essentieel resultaat van normalisatie.  

(14) Op het gebied van ICT-normalisatie 

wordt interoperabiliteit in 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad beschouwd 

als essentieel resultaat van normalisatie. 

Bij het ontwikkelen van normen in het 

kader van het ISA2-programma dat is 

vastgesteld bij Besluit nr. 922/2009/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 
17a, zou bijzondere aandacht moeten 

worden besteed aan de bepalingen 

betreffende de betrokkenheid van sociale 

en maatschappelijke belanghebbenden, 

als bepaald in die verordening. 

 ___________________ 

 17a Besluit nr. 922/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 september 2009 inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

Europese overheidsdiensten (ISA). 

PB L 260 van 03.10.2009, blz. 20. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Op het gebied van 

overheidsopdrachten zijn de lidstaten op 

grond van de richtlijnen 2014/25/EU19, 

2014/24/EU20 en 2014/23/EU21 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

28 maart 2014 verplicht elektronische 

aanbesteding in te voeren. In deze 

richtlijnen is bepaald dat de voor 

mededelingen langs elektronische weg te 

gebruiken middelen, en de technische 

kenmerken daarvan, in combinatie met 

algemeen gebruikte informatie- en 

communicatietechnologieproducten 

moeten kunnen functioneren. Daarnaast 

heeft de door het Parlement op 11 maart 

2014 vastgestelde Richtlijn 2014/55/EU22 

inzake elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten betrekking op de 

ontwikkeling van een Europese norm voor 

elektronisch factureren bij 

overheidsopdrachten teneinde 

interoperabiliteit tussen de elektronische 

factureringssystemen in de hele EU te 

waarborgen. 

(16) Op het gebied van 

overheidsopdrachten zijn de lidstaten op 

grond van de richtlijnen 2014/25/EU51, 

2014/24/EU52 en 2014/23/EU53 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

28 maart 2014 verplicht elektronische 

aanbesteding in te voeren om de openbare 

aanbestedingsprocedures doeltreffender 

en transparanter te maken. In deze 

richtlijnen is bepaald dat de voor 

mededelingen langs elektronische weg te 

gebruiken middelen, en de technische 

kenmerken daarvan, in combinatie met 

algemeen gebruikte informatie- en 

communicatietechnologieproducten 

moeten kunnen functioneren. Dit zal 

enorme besparingen opleveren en een 

gelijk speelveld creëren, in het bijzonder 

voor kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) en ondernemers. 

Daarnaast heeft de door het Parlement op 

11 maart 2014 vastgestelde 

Richtlijn 2014/55/EU22 inzake 

elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten betrekking op de 

ontwikkeling van een Europese norm voor 

elektronisch factureren bij 

overheidsopdrachten teneinde 

interoperabiliteit tussen de elektronische 

factureringssystemen in de hele EU te 

waarborgen. 

__________________ __________________ 

19Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG, PB L 

94 van 28.3.2014, blz. 243. 

19Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG, PB L 

94 van 28.3.2014, blz. 243. 

20Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 20Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
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Parlement de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG, PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65. 

Parlement de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG, PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65-242. 

21Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten, PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1. 

21Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten, PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1-64. 

Richtlijn 2014/55/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

inzake elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten (PB L 133 van 

6.5.2014, blz. 1). 

Richtlijn 2014/55/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

inzake elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten (PB L 133 van 

6.5.2014, blz. 1). 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) De in de overwegingen 4 t/m 16 

genoemde beleidsterreinen laten zien hoe 

belangrijk het is dat beleid op het gebied 

van interoperabiliteit en het mogelijke 

gebruik ervan op het niveau van de Unie 

op de meest efficiënte en alerte manier 

wordt gecoördineerd. Om de 

versnippering in het 

interoperabiliteitslandschap te beëindigen, 

moeten een gemeenschappelijk begrip van 

interoperabiliteit in de Unie en een 

holistische benadering van 

interoperabiliteitsoplossingen in de Unie 

worden bevorderd. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 18 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Op politiek niveau heeft de Raad 

herhaaldelijk opgeroepen tot een nog 

grotere mate van interoperabiliteit in 

Europa en tot voortzetting van de 

inspanningen om de Europese 

overheidsdiensten te moderniseren. In het 

bijzonder heeft de Europese Raad op 24 en 

25 oktober 2013 conclusies aangenomen 

waarin wordt benadrukt dat de 

modernisering van overheidsadministraties 

moet worden voortgezet door middel van 

de vlotte invoering van diensten zoals e-

overheid, e-gezondheid, e-facturering en e-

aanbesteding, die afhankelijk zijn van 

interoperabiliteit. 

(18) Op politiek niveau heeft de Raad 

herhaaldelijk opgeroepen tot een nog 

grotere mate van interoperabiliteit in 

Europa en tot voortzetting van de 

inspanningen om de Europese 

overheidsdiensten te moderniseren. In het 

bijzonder heeft de Europese Raad op 24 en 

25 oktober 2013 conclusies aangenomen 

waarin wordt benadrukt dat de 

modernisering van overheidsadministraties 

moet worden voortgezet door middel van 

de vlotte invoering van diensten zoals e-

overheid, e-gezondheid, e-facturering en e-

aanbesteding, die afhankelijk zijn van 

interoperabiliteit. De inzet van de lidstaten 

is van essentieel belang voor een snelle 

ontwikkeling van een interoperabele e-

samenleving in de Unie en voor de 

betrokkenheid van overheidsdiensten bij 

het stimuleren van het gebruik van 

onlineprocedures. Bovendien is, om 

effectievere, vereenvoudigde en 

gebruikersvriendelijke e-

overheidsdiensten tot stand te brengen, 

een betekenisvolle verandering van de 

Europese overheden noodzakelijk, met 

ondersteuning door en een sterkere 

betrokkenheid van de lidstaten. Efficiënte 

online-overheidsdiensten zijn van cruciaal 

belang voor het bevorderen van het 

vertrouwen van bedrijven en burgers in 

digitale diensten. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Als interoperabiliteit slechts uit het 

perspectief van één sector wordt bekeken, 

gaat dat gepaard met het risico dat de 

(19) Als interoperabiliteit slechts uit het 

perspectief van één sector wordt bekeken, 

gaat dat gepaard met het risico dat de 
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vaststelling van andere of niet-compatibele 

oplossingen op nationaal of sectoraal 

niveau nieuwe e-barriers tot gevolg heeft 

die een belemmering vormen voor de 

goede werking van de interne markt en het 

vrije verkeer dat daarmee verband houdt, 

en die de openheid en het 

concurrentievermogen van markten 

alsmede de levering van diensten van 

algemeen belang aan burgers en bedrijven 

ondermijnen. Om dit risico te 

verminderen, dienen de lidstaten en de 

Unie de gezamenlijke inspanningen te 

intensiveren die zijn gericht op het 

vermijden van versnippering van de markt 

en het waarborgen van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit 

door middel van de tenuitvoerlegging van 

wetgeving, waarbij dient te worden 

gezorgd voor het terugdringen van 

administratieve lasten en kosten, het 

bevorderen van gemeenschappelijk 

overeengekomen ICT-oplossingen en het 

waarborgen van passende governance. 

vaststelling van andere of niet-compatibele 

oplossingen op nationaal of sectoraal 

niveau nieuwe e-barriers tot gevolg heeft 

die een belemmering vormen voor de 

goede werking van de interne markt en het 

vrije verkeer dat daarmee verband houdt, 

en die de openheid en het 

concurrentievermogen van markten, met 

name overheidsopdrachten, alsmede de 

levering van diensten van algemeen belang 

aan burgers en bedrijven ondermijnen. Het 

is echter belangrijk om te erkennen dat er 

behoefte is aan een gerichte aanpak bij de 

keuze van oplossingen met betrekking tot 

interoperabiliteit, gezien de verschillende 

uitdagingen die verschillende 

beleidsdoelstellingen met zich 

meebrengen.  

Motivering 

Interoperabiliteit moet niet worden beschouwd als een doel op zichzelf, maar als een middel 

om grotere efficiëntie te bereiken wanneer daar een duidelijke noodzaak voor bestaat en er 

sprake is van een duidelijke vraag van relevante gebruikers. Het is vooral belangrijk om 

systemen niet interoperabel te maken wanneer deze verouderd of overbodig zijn of dringend 

moeten worden gemoderniseerd. Interoperabiliteit moet een secundair doel zijn van de 

digitalisering en modernisering van de overheidsbestuur- en -administratiesystemen van de 

lidstaten. 

 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) In de zin van dit besluit moeten 

onder gebruikers van 
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interoperabiliteitsoplossingen worden 

verstaan de Europese overheidsdiensten 

op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

Burgers en bedrijven zijn eindgebruikers 

(indirecte gebruikers) van 

interoperabiliteitsoplossingen door hun 

gebruik van de elektronische openbare 

diensten die door overheidsdiensten 

worden verleend. Gebruikersgerichtheid 

heeft betrekking op de eindgebruikers van 

interoperabiliteitsoplossingen. 

Amendement  9 

 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 22 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 ter) Ook bestaat het risico van een 

"lock-in" van oude technologieën. 

Interoperabiliteit moet geen doel op 

zichzelf zijn, maar moet ondersteunend 

zijn voor de bestaande inspanningen om 

de governance en overheidsdiensten te 

verbeteren. Het ISA2-programma moet 

ruimte bieden voor aanpassing aan 

toekomstige technologische 

ontwikkelingen en moet open en flexibel 

zijn om te kunnen reageren op de 

behoeften van nieuwe bedrijfsmodellen en 

start-ups, die banen voor jongeren zullen 

scheppen. 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 23 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Oplossingen die worden ontwikkeld of 

gebruikt in het kader van het ISA2-

programma dienen in de mate van het 

mogelijke deel uit te maken van een 

(23) Oplossingen die worden ontwikkeld of 

gebruikt in het kader van het ISA2-

programma dienen in de mate van het 

mogelijke deel uit te maken van een 
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stabiele omgeving van diensten die de 

interactie tussen Europese 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

bevorderen en grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit 

waarborgen, vergemakkelijken of mogelijk 

maken. 

stabiele omgeving van diensten die de 

interactie tussen Europese 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

bevorderen en grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit 

waarborgen, vergemakkelijken of mogelijk 

maken. Dergelijke oplossingen moeten 

een duidelijke toegevoegde waarde bieden 

in termen van het vergemakkelijken of 

mogelijk maken van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit. 

De lidstaten en de Commissie dienen 

samen gerichte programma's te 

ontwikkelen om er waar nodig voor te 

zorgen dat beleid met een grens- of 

sectoroverschrijdende dimensie naar 

behoren wordt uitgevoerd door de 

ontwikkeling van interoperabele 

systemen. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Om ervoor te zorgen dat het ISA2-

programma echte meerwaarde op het 

niveau van de Unie zal hebben, moeten 

het "niet meer dan één keer"-beginsel, 

voor de registratie van relevante gegevens, 

het "digitaal by default"-beginsel en het 

"open gegevens"-beginsel belangrijke 

pijlers zijn onder de tenuitvoerlegging van 

het ISA2-programma, als onderdeel van 

een alomvattende strategie om de digitale 

omgeving voor de verrichting van 

openbare diensten in de Unie tot stand te 

brengen. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 
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Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Ook burgers en bedrijven dienen baat 

te hebben bij gemeenschappelijke, 

herbruikbare en interoperabele 

frontofficediensten die het resultaat zijn 

van de betere integratie van processen en 

de uitwisseling van gegevens via de 

backoffices van Europese 

overheidsdiensten. 

(24) Ook burgers en bedrijven dienen baat 

te hebben bij gemeenschappelijke, 

herbruikbare en interoperabele 

frontofficediensten die het resultaat zijn 

van de betere integratie van processen en 

de uitwisseling van gegevens via de 

backoffices van Europese 

overheidsdiensten. Het “niet meer dan één 

keer”-beginsel, op basis waarvan 

gegevens slechts eenmaal aan overheden 

hoeven te worden verstrekt, moet worden 

bevorderd om de administratieve lasten 

voor burgers en bedrijven te verlagen.  

Bovendien moeten, om ervoor te zorgen 

dat burgers vertrouwen hebben in e-

diensten, oplossingen voor beveiligde 

communicatie door middel van e-

authenticatie en encryptie worden 

bevorderd. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) Om alle burgers en bedrijven in 

staat te stellen volledig van het 

programma te profiteren, moet worden 

benadrukt dat het verbeteren van e-

vaardigheden een prioriteit voor de Unie 

blijft en dat ICT-geletterdheid en -

vaardigheden in elke fase van het 

traditioneel onderwijs en 

beroepsopleidingen moeten worden 

gestimuleerd. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 25 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Het ISA2-programma dient een 

instrument te zijn voor de modernisering 

van de overheidssector in de Unie. 

(25) Het ISA2-programma is een van de 

vele instrumenten voor het bevorderen 

van de modernisering van de 

overheidssector in de Unie. Modernisering 

van Europese overheden en verbetering 

van hun interoperabiliteit zijn 

onontbeerlijk voorwaarden voor de 

voltooiing van de digitale interne markt, 

die zal leiden tot een modernisering van 

de traditionele industrie en naar 

verwachting jaarlijks voor een extra groei 

van 500 miljard euro en een substantiële 

toename van de werkgelegenheid in de 

Unie zal zorgen. De lidstaten dienen hun 

overheidsdiensten te blijven moderniseren 

door hun bedrijfsprocessen en ICT-

infrastructuur te verbeteren. Dit besluit 

moet in overeenstemming zijn met de 

toezegging van de Commissie om 

Europese burgers volledig te laten 

profiteren van interoperabele e-diensten, 

van e-overheid tot e-gezondheid, waarbij 

prioriteit moet worden gegeven aan het 

wegnemen van belemmeringen, zoals niet-

verbonden e-diensten, om de vrijheden 

van de Europese interne markt een meer 

digitaal karakter te geven. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 26 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Interoperabiliteit houdt rechtstreeks 

verband met en is afhankelijk van het 

gebruik van normen en 

(26) Een gebrek aan interoperabiliteit 

ondermijnt vaak de uitvoering van digitale 

"end-to-end"-diensten en de ontwikkeling 
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gemeenschappelijke specificaties. Met het 

ISA2-programma dient de gedeeltelijke of 

volledige normalisatie van bestaande 

interoperabiliteitsoplossingen te worden 

bevorderd en zo nodig te worden 

ondersteund. Hierbij dient rekening te 

worden gehouden met andere 

normalisatiewerkzaamheden op EU-niveau 

en te worden samengewerkt met de 

Europese normalisatie-instellingen en 

andere internationale normalisatie-

instellingen. 

van één loket voor burgers en bedrijven. 
Interoperabiliteit houdt rechtstreeks 

verband met en is afhankelijk van het 

gebruik van normen en 

gemeenschappelijke specificaties. Met het 

ISA2-programma dient de gedeeltelijke of 

volledige normalisatie van bestaande 

interoperabiliteitsoplossingen te worden 

bevorderd en zo nodig te worden 

ondersteund. Hierbij dient rekening te 

worden gehouden met andere 

normalisatiewerkzaamheden op EU-niveau 

en te worden samengewerkt met de 

Europese normalisatie-instellingen en 

andere internationale normalisatie-

instellingen. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 

(28) Een van de thematische doelstellingen 

van Verordening (EU) nr. 1303/2013 is 

"vergroting van de institutionele capaciteit 

van overheidsinstanties en 

belanghebbenden en een doelmatig 

openbaar bestuur". In dat verband dient het 

ISA2-programma aan te sluiten op en 

synergieën te ontwikkelen met 

programma's en initiatieven die bijdragen 

tot de modernisering van 

overheidsdiensten, waaronder de DAE en 

aanverwante netwerken zoals het Netwerk 

van Europese overheidsdiensten (EUPAN). 

(28) Een van de thematische doelstellingen 

van Verordening (EU) nr. 1303/2013 is 

"vergroting van de institutionele capaciteit 

van overheidsinstanties en 

belanghebbenden en een doelmatig 

openbaar bestuur". In dat verband dient het 

ISA2-programma aan te sluiten op en 

synergieën te ontwikkelen met 

programma's en initiatieven die bijdragen 

tot de modernisering van 

overheidsdiensten, waaronder de DAE en 

aanverwante netwerken zoals het Netwerk 

van Europese overheidsdiensten (EUPAN). 

Deze programma's en initiatieven dienen 

er ook voor te zorgen dat het personeel 

van overheidsdiensten in de lidstaten de 

nodige training krijgen in het 

implementeren van 

interoperabiliteitsoplossingen en dat de 

lidstaten over voldoende financiële 

middelen en menselijk potentieel 
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beschikken. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) De interoperabiliteit van Europese 

overheidsdiensten heeft betrekking op alle 

overheidsniveaus: Europees, lokaal, 

regionaal en nationaal. Het is daarom 

belangrijk dat er bij oplossingen rekening 

wordt gehouden met de respectievelijke 

behoeften van deze niveaus en voor zover 

relevant met de behoeften van de burgers 

en bedrijven. 

(29) De interoperabiliteit van Europese 

overheidsdiensten heeft betrekking op alle 

overheidsniveaus: Europees, lokaal, 

regionaal en nationaal. Het is daarom 

belangrijk dat er bij oplossingen rekening 

wordt gehouden met de respectievelijke 

behoeften van deze niveaus en met de 

behoeften van de burgers en bedrijven en 

andere belanghebbenden, met name 

kleine en middelgrote ondernemingen, 

gezien hun waardevolle bijdrage aan de 

economie van de Unie. 
 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 29 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) Inmiddels is aangetoond dat 

interactie met de particuliere sector en 

andere entiteiten en belanghebbenden 

efficiënt is en een toegevoegde waarde 

heeft. Met deze belanghebbenden moeten 

synergieën worden bevorderd om te 

waarborgen dat voorrang wordt gegeven 

aan beschikbare en marktgebaseerde 

oplossingen. In dat verband moet de 

huidige praktijk van het organiseren van 

conferenties, workshops en andere 

bijeenkomsten worden voorgezet, ook met 

vertegenwoordigers van eindgebruikers, 

en het huidige gebruik van elektronische 
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platforms moet worden bevorderd, om 

contact met de belanghebbenden te 

houden. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) De inspanningen van nationale 

overheden kunnen worden ondersteund 

door middel van specifieke instrumenten in 

het kader van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESIF). Door middel 

van nauwe samenwerking in het kader van 

het ISA2-programma kunnen de verwachte 

resultaten van deze instrumenten optimaal 

worden benut; daartoe dient te worden 

gewaarborgd dat gefinancierde projecten 

aansluiten op EU-brede 

interoperabiliteitskaders en -specificaties, 

zoals het EIF. 

(30) De inspanningen van nationale, 

regionale en lokale overheden kunnen 

worden ondersteund door middel van 

specifieke instrumenten in het kader van de 

Europese structuur- en investeringsfondsen 

(ESIF). Door middel van nauwe 

samenwerking in het kader van het ISA2-

programma kunnen de verwachte 

resultaten van deze instrumenten optimaal 

worden benut; daartoe dient te worden 

gewaarborgd dat gefinancierde projecten 

aansluiten op EU-brede 

interoperabiliteitskaders en -specificaties, 

zoals het EIF. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 33  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Het ISA2-programma dient bij te 

dragen tot de tenuitvoerlegging van 

eventuele vervolgactiviteiten in het kader 

van Europa 2020 en de DAE. Om dubbel 

werk te voorkomen, dient er rekening te 

worden gehouden met andere EU-

programma's op het gebied van ICT-

oplossingen, -diensten en -infrastructuur, 

met name met de CEF zoals vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Horizon 2020 zoals vastgesteld bij 

(33) Het ISA2-programma dient bij te 

dragen tot de tenuitvoerlegging van 

eventuele vervolgactiviteiten in het kader 

van Europa 2020 en de DAE. Om dubbel 

werk te voorkomen, dient er rekening te 

worden gehouden met andere EU-

programma's op het gebied van ICT-

oplossingen, -diensten en -infrastructuur, 

met name met de CEF zoals vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Horizon 2020 zoals vastgesteld bij 

Verordening (EU) nr. 1291/2013. De 
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Verordening (EU) nr. 1291/2013.  Commissie dient die activiteiten te 

coördineren bij de tenuitvoerlegging van 

het ISA2-programma, alsmede bij de 

planning van toekomstige initiatieven die 

raken aan interoperabiliteit. 

Amendement  21 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 33 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) Bij de beoordeling van het ISA2-

programma dient de Commissie 

bijzondere aandacht te verlenen aan de 

vraag of de gecreëerde en ten uitvoer 

gelegde oplossingen een positief of 

negatief effect op de modernisering van 

de overheidssector hebben en of zij 

tegemoet komen aan de behoeften van 

burgers en het MKB, bijvoorbeeld of de 

administratieve rompslomp en kosten 

worden teruggedrongen, door 

werkgelegenheid te scheppen en door de 

algehele onderlinge koppeling van 

overheidsdiensten enerzijds en burgers en 

bedrijven anderzijds te bevorderen. 

Amendement  22 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 33 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 ter) Bij de gebruikmaking van externe 

diensten voor het ISA2-programma moet 

de Commissie inschrijvingen door het 

MKB aanmoedigen, en met name de 

economisch voordeligste inschrijving 

beoordelen aan de hand van criteria die 

verband houden met het onderwerp van 

het contract, inclusief sociale en 

milieucriteria. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 - lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij dit besluit wordt voor de periode 

2016-20 een programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

(hierna "het ISA2-programma" genoemd) 

in Europa vastgesteld. 

1. Bij dit besluit wordt voor de periode 

2016-20 een programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

(hierna "het ISA2-programma" genoemd) 

in Europa vastgesteld. 

Met het ISA2-programma wordt de 

efficiënte en doeltreffende elektronische 

grens- of sectoroverschrijdende interactie 

tussen Europese overheidsdiensten alsmede 

tussen deze diensten enerzijds en burgers 

en bedrijven anderzijds bevorderd, 

waardoor elektronische diensten door 

overheden kunnen worden geleverd ter 

ondersteuning van de tenuitvoerlegging 

van EU-beleidsmaatregelen en -

activiteiten. 

1 bis. Met het ISA2-programma wordt de 

efficiënte en doeltreffende elektronische 

grens- of sectoroverschrijdende interactie 

tussen Europese overheidsdiensten alsmede 

tussen deze diensten enerzijds en burgers 

en bedrijven anderzijds bevorderd, 

waardoor elektronische diensten door 

overheden kunnen worden geleverd ter 

ondersteuning van de tenuitvoerlegging 

van EU-beleidsmaatregelen en -

activiteiten. 

 Het ISA2-programma houdt rekening met 

de sociale, economische en andere 

aspecten van interoperabiliteit, alsmede 

met de specifieke situatie van micro-

ondernemingen en het MKB, om de 

interactie tussen Europese 

overheidsdiensten enerzijds en burgers 

anderzijds te verbeteren. Het ISA2-

programma laat het recht van burgers en 

bedrijven onverlet om andere oplossingen 

te kiezen dan onlineoplossingen.  

 Het ISA2-programma moet bijdragen tot 

de ontwikkeling van een effectievere, 

vereenvoudigde, gebruikersvriendelijke e-

overheidsdiensten op nationaal, regionaal 

en lokaal niveau. 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 
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Artikel 1 - lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EU gebruikt het ISA2-programma 

voor het bepalen, creëren en toepassen van 

interoperabiliteitsoplossingen, die op hun 

beurt wordt gebruikt om EU-

beleidsmaatregelen uit te voeren. Deze 

oplossingen worden vervolgens aan andere 

EU-instellingen en -organen alsmede aan 

nationale, regionale en lokale 

overheidsdiensten voor onbeperkt gebruik 

ter beschikking gesteld, waardoor de grens- 

of sectoroverschrijdende interactie tussen 

hen wordt bevorderd. 

2. De Commissie gebruikt, samen met de 

lidstaten, die worden vertegenwoordigd 

door het bij Verordening (EU) nr. 

182/2011 opgerichte Comité inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers, 
het ISA2-programma voor het bepalen, 

creëren en toepassen van 

interoperabiliteitsoplossingen, die op hun 

beurt wordt gebruikt om 

beleidsmaatregelen van de Unie uit te 

voeren. Deze oplossingen worden 

vervolgens aan andere EU-instellingen en -

organen alsmede aan nationale, regionale 

en lokale overheidsdiensten voor onbeperkt 

gebruik ter beschikking gesteld, waardoor 

de grens- of sectoroverschrijdende 

interactie tussen hen wordt bevorderd. 

Motivering 

De Commissie moet in het kader van dit programma geen enkel besluit nemen, tenzij zij de 

lidstaten volledig heeft geraadpleegd via het ISA2-comité, om ervoor te zorgen dat onnodige 

of geldverkwistende programma's niet worden geïnitieerd of voortgezet. 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 - lid 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het ISA2-programma is de opvolger van 

het EU-programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten dat is vastgesteld bij 

Besluit nr. 922/2009/EG (hierna "het ISA-

programma" genoemd) en dient ter 

consolidering, bevordering en uitbreiding 

van de activiteiten daarvan. 

4. Het ISA2 Programma is de opvolger van 

het EU-programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

overheidsdiensten dat is vastgesteld bij 

Besluit nr. 922/2009/EG (hierna "het ISA-

programma" genoemd) en dient ter 

consolidering, bevordering en uitbreiding 

van de activiteiten daarvan. 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 
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amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "interoperabiliteit": de mogelijkheid 

voor ongelijksoortige en uiteenlopende 

organisaties om te interageren teneinde 

wederzijds voordelige en overeengekomen 

gemeenschappelijke doelstellingen na te 

streven, waaronder het delen van 

informatie en kennis tussen de organisaties, 

via de bedrijfsprocessen die zij 

ondersteunen, door middel van de 

uitwisseling van gegevens tussen hun 

respectievelijke systemen voor informatie- 

en communicatietechnologie (ICT-

systemen); 

(1) "interoperabiliteit": de mogelijkheid 

voor verschillende organisaties om te 

interageren teneinde wederzijds voordelige 

en overeengekomen gemeenschappelijke 

doelstellingen na te streven, waaronder het 

delen van informatie en kennis tussen de 

organisaties, via de bedrijfsprocessen die 

zij ondersteunen, door middel van de 

uitwisseling van gegevens tussen hun 

respectievelijke systemen voor informatie- 

en communicatietechnologie (ICT-

systemen); 

Motivering 

Het gebruik van één enkel woord, "verschillend", is efficiënter dan het gebruik van 

"ongelijksoortige en uiteenlopende". 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) "interoperabiliteitsoplossingen": 

gemeenschappelijke kaders, 

gemeenschappelijke diensten en generieke 

instrumenten ter bevordering van de 

samenwerking tussen ongelijksoortige en 

uiteenlopende organisaties, die ofwel in 

het kader van het ISA2-programma 

autonoom zijn gefinancierd en ontwikkeld 

ofwel in samenwerking met andere EU-

(2) "interoperabiliteitsoplossingen": 

gemeenschappelijke kaders, 

gemeenschappelijke diensten en 

functionele instrumenten ter bevordering 

van de samenwerking tussen verschillende 

organisaties, die ofwel in het kader van het 

ISA2-programma autonoom zijn 

gefinancierd en ontwikkeld ofwel in 

samenwerking met andere EU-initiatieven 
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initiatieven zijn ontwikkeld en die zijn 

gebaseerd op eisen die door Europese 

overheidsdiensten zijn vastgesteld; 

zijn ontwikkeld en die zijn gebaseerd op 

eisen die door Europese overheidsdiensten 

zijn vastgesteld; 

Motivering 

Het gebruik van één enkel woord, "verschillend", is efficiënter dan het gebruik van 

"ongelijksoortige en uiteenlopende". 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) “gebruiker” van 

interoperabiliteitsoplossingen: Europese 

overheidsdiensten op nationaal, regionaal 

en lokaal niveau.  

 

Amendement  29 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) “eindgebruiker” van het ISA2-

programma: burgers en bedrijven; 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) "gemeenschappelijke kaders": 

specificaties, normen, methodologieën, 

richtsnoeren, gemeenschappelijke 

(5) "gemeenschappelijke kaders": 

gemeenschappelijke 

referentiearchitectuur, specificaties, 
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semantische activa en soortgelijke 

benaderingen en documenten; 

normen, methodologieën, richtsnoeren, 

gemeenschappelijke semantische activa en 

soortgelijke benaderingen en documenten; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 - punt 10 - streepje 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– strategische en 

voorlichtingsmaatregelen; 

- strategische maatregelen; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 - punt 10 - streepje 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - informatie, communicatie van de 

voordelen van het ISA2-programma, en 

voorlichtingsmaatregelen, aan burgers en 

bedrijven, met name het MKB; 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 - alinea 1 - letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het beoordelen van de ICT-effecten van 

voorgestelde of vastgestelde EU-

wetgeving; 

(c) het beoordelen van de ICT-effecten van 

geplande, voorgestelde of vastgestelde 

Unie-wetgeving met, waar passend, een 

beoordeling van de noodzaak om de 

reikwijdte en het mandaat van het 

Europees Agentschap voor het 

operationeel beheer van grootschalige IT-

systemen op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht (eu-LISA) uit te 
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breiden; 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 - alinea 1 - letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van leemten in de 

wetgeving die interoperabiliteit tussen 

Europese overheidsdiensten belemmeren; 

(d) het vaststellen van leemten in de 

wetgeving, op nationaal en Unie-niveau, 

die grens- of sectoroverschrijdende 

interoperabiliteit tussen Europese 

overheidsdiensten belemmeren; 

Amendement  35 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 - alinea 1 - letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) het beoordelen, bijwerken en 

bevorderen van bestaande 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen alsmede het ontwikkelen, 

vaststellen en bevorderen van nieuwe 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen door middel van de EU-

normalisatieplatforms en in voorkomend 

geval in samenwerking met Europese of 

internationale normalisatie-instellingen; en 

(g) het beoordelen, bijwerken en 

bevorderen van bestaande 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen alsmede het ontwikkelen, 

vaststellen en bevorderen van nieuwe 

gemeenschappelijke specificaties en open 

normen door middel van de EU-

normalisatieplatforms en in voorkomend 

geval in samenwerking met Europese of 

internationale normalisatie-instellingen, 

inclusief op het gebied van de beveiliging 

van de overdracht, verwerking en opslag 

van gegevens; en 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 - alinea 1 - letter h 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) het ontwikkelen van mechanismen 

waarmee de voordelen van 

interoperabiliteitsoplossingen worden 

gemeten en gekwantificeerd. 

(h) het ontwikkelen van mechanismen 

waarmee de voordelen van 

interoperabiliteitsoplossingen worden 

gemeten en, in voorkomend geval, 

gekwantificeerd. 

Amendement  37 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 - alinea 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij de beoordeling van welke van de in lid 

1 bedoelde maatregelen moeten worden 

getroffen moet het ISA2-programma met 

name rekening houden met de criteria om 

in aanmerking te komen of te worden 

geselecteerd als begunstigde, als bepaald 

in artikel 4, lid 2.  

Amendement  38 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 - alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Daarnaast kan het ISA2-programma 

fungeren als "oplossingsincubator", 

doordat er proefprojecten voor nieuwe 

interoperabiliteitsoplossingen worden 

opgezet en als "oplossingsbrug", doordat 

bestaande interoperabiliteitsoplossingen 

worden geëxploiteerd. 

Het ISA2-programma kan fungeren als 

"oplossingsincubator", doordat er 

proefprojecten voor nieuwe 

interoperabiliteitsoplossingen worden 

opgezet en als "oplossingsbrug", doordat 

bestaande interoperabiliteitsoplossingen 

worden geëxploiteerd. 

Amendement  39 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 - alinea 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Uiterlijk...* ontwikkelt de Commissie een 

communicatie- en opleidingsstrategie, die 

bedoeld is om informatie te verschaffen 

en voorlichting te geven over het ISA2-

programma en de voordelen ervan, en die 

met name gericht is op burgers en het 

MKB, en door gebruik te maken van 

gebruikersvriendelijke taal en 

informatieve grafieken op de website van 

het ISA2-programma. 

 _____________ 

 * PB: gelieve de datum in te voegen: 6 

maanden na de datum van 

inwerkingtreding van dit besluit. 
 

Amendement  40 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 4 Artikel 4 

Algemene beginselen Criteria om in aanmerking te komen of te 

worden geselecteerd als begunstigde 

In het kader van het ISA2-programma 

ontplooide of voortgezette acties: 

1. In het kader van het ISA2-programma 

ontplooide of voortgezette acties zijn 

nuttig en hebben toegevoegde waarde  

voor Europese overheidsdiensten, 

bedrijven en burgers, en zijn bedoeld om 

te voorzien in behoeften waarvan is 

vastgesteld dat ze nuttig en kostenefficiënt 

zijn en dat er vraag naar is; 

(a) zijn nuttig en voldoen aan vastgestelde 

behoeften; 

 

 2. In het kader van het ISA2-programma 

ontplooide of voortgezette acties houden 

rekening met de onderliggende beginselen 

van de Europese openbare 

dienstverlening als vastgelegd in het EIF. 
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(b) voldoen aan de volgende beginselen: Bovendien houden zij rekening met de 

volgende criteria om in aanmerking te 

komen of te worden geselecteerd als 

begunstigde: 

– subsidiariteit en evenredigheid; – subsidiariteit en evenredigheid; 

– gebruikersgerichtheid; - gerichtheid op de eindgebruikers, met 

bijzondere nadruk op de behoeften van 

burgers en het MKB; 

- inclusiviteit en toegankelijkheid; - inclusiviteit en toegankelijkheid; 

– veiligheid en privacy; – veiligheid en privacy; 

– meertaligheid; – meertaligheid; 

– administratieve vereenvoudiging; - administratieve vereenvoudiging en 

modernisering; 

- transparantie; - transparantie; 

- behoud van informatie; - behoud van informatie; 

- openheid; - openheid; 

- herbruikbaarheid; - herbruikbaarheid; 

– technologische neutraliteit en 

aanpasbaarheid;  en 

- technologische neutraliteit, oplossingen 

die voor zover mogelijk toekomstbestendig 

zijn, en aanpasbaarheid; 

 - netneutraliteit; 

– doeltreffendheid en efficiëntie;  – doeltreffendheid en efficiëntie; en 

 - dienstverlening via meerdere kanalen, 

namelijk handhaving van de mogelijkheid 

om op traditionele wijze gebruik te maken 

van diensten naast de elektronische wijze, 

en de beschikbaarheid van technische 

ondersteuning wanneer op elektronische 

wijze van diensten gebruikt wordt 

gemaakt. 

 3. In het kader van het ISA2-programma 

ontplooide of voortgezette acties zijn in 

overeenstemming met ten minste een van 

de in artikel 1 bedoelde doelstellingen van 

het ISA2-programma. 

 4. In het kader van het ISA2-programma 

ontplooide of voortgezette acties zijn in 

overeenstemming met bestaande of 

nieuwe Europese normen of publiekelijk 

beschikbare specificaties voor informatie-
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uitwisseling en dienstintegratie. 

 5. In het kader van het ISA2-programma 

ontplooide of voortgezette acties zijn in 

overeenstemming met de richtsnoeren van 

de Deskundigengroep inzake e-overheid, 

de Europese interoperabiliteitsstrategie, 

het Europees interoperabiliteitskader en 

de Praktijkcode Europese statistieken, met 

inbegrip van toekomstige bijwerkingen 

daarvan. 

(c) zijn uitbreidbaar en kunnen in andere 

sectoren en op andere beleidsterreinen 

worden toegepast; en 

6. In het kader van het ISA2-programma 

ontplooide of voortgezette acties zijn 

uitbreidbaar en kunnen in andere sectoren 

en op andere beleidsterreinen worden 

toegepast, met name door de toepassing 

van "open gegevens"-beginselen, en zijn 

flexibel met het oog op toekomstige 

technologische ontwikkelingen; 

(d) zijn op financieel, organisatorisch en 

technisch vlak aantoonbaar duurzaam. 
7. In het kader van het ISA2-programma 

ontplooide of voortgezette acties zijn op 

financieel, organisatorisch en technisch 

vlak aantoonbaar duurzaam. 

 8. Om een actie uit hoofde van het ISA2-

programma te ontplooien of voort te 

zetten, moet een specifieke 

gebruikersbehoefte of een gebied van de 

markt die of dat nog niet wordt 

geëxploreerd worden vastgesteld. Ook 

moet duidelijk zijn aangetoond hoe de 

actie die behoefte zal vervullen, in 

overeenstemming met de in artikel 3 

bedoelde activiteiten. 

 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 - lid 2 - alinea 1 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Acties in de vorm van projecten bestaan in 

voorkomend geval uit de volgende fasen: 

In voorkomend geval kunnen acties in de 

vorm van projecten bestaan uit meerdere 

fasen: 



 

PE539.808v02-00 86/103 RR\1068048NL.doc 

NL 

Motivering 

Er moet flexibiliteit zijn, zodat dit besluit de ontwikkeling van nieuwe oplossingen niet in de 

weg staat. 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De fasen van de specifieke projecten 

worden omschreven en gespecificeerd op 

het moment dat de actie in het 

voortschrijdend werkprogramma wordt 

opgenomen. 

De fasen van de specifieke projecten 

kunnen worden omschreven en 

gespecificeerd op het moment dat de actie 

in het voortschrijdend werkprogramma 

wordt opgenomen. Het moet te allen tijde 

mogelijk zijn om een project te beëindigen 

als het niet langer nodig is of niet langer 

als doelmatig wordt beschouwd. 

Motivering 

Er moet flexibiliteit zijn, zodat dit besluit de ontwikkeling van nieuwe oplossingen niet in de 

weg staat. 

 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 - lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij de tenuitvoerlegging van het ISA2-

programma wordt de nodige aandacht 

geschonken aan de Europese 

interoperabiliteitsstrategie en het Europese 

interoperabiliteitskader, die in de toekomst 

kunnen worden bijgewerkt. 

1. Bij de tenuitvoerlegging van het ISA2-

programma dragen oplossingen bij tot de 

tenuitvoerlegging van, en worden alleen 

ontwikkeld als ze volledig in 

overeenstemming zijn met de Europese 

interoperabiliteitsstrategie en het Europese 

interoperabiliteitskader en de strategie 

voor de digitale interne markt van de 

Commissie, die in de toekomst kunnen 

worden bijgewerkt. 
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Amendement  44 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 - alinea 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Bij de tenuitvoerlegging van het 

ISA2-programma raadpleegt de 

Commissie de belanghebbenden zoveel 

mogelijk, met name burgers en het MKB 

voor zover het hen betreft. 

 De Commissie betrekt het MKB zoveel 

mogelijk bij zoveel mogelijk projecten. 

Amendement  45 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 - lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Om dubbel werk te vermijden en de 

totstandbrenging van 

interoperabiliteitsoplossingen te versnellen, 

wordt, waar aangewezen, ook rekening 

gehouden met de resultaten van andere 

relevante initiatieven van de EU en de 

lidstaten. 

5. Om dubbel werk te vermijden en de 

totstandbrenging van 

interoperabiliteitsoplossingen te versnellen, 

wordt ook rekening gehouden met de 

resultaten van andere relevante initiatieven 

van de EU en de lidstaten, en worden 

goede praktijken gecommuniceerd en 

bevorderd. 

Amendement  46 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 - leden 7 t/m 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Interoperabiliteitsoplossingen en de 

actualisering daarvan worden opgenomen 

in de EIC en in voorkomend geval ter 

beschikking gesteld voor hergebruik door 

Europese overheidsdiensten. 

7. Interoperabiliteitsoplossingen en de 

actualisering daarvan worden opgenomen 

in de EIC en in voorkomend geval ter 

beschikking gesteld voor hergebruik door 

Europese overheidsdiensten en indien van 

toepassing door burgers en bedrijven. 
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8. In het kader van het op grond van 

artikel 7 opgezette voortschrijdende 

werkprogramma controleert de 

Commissie de tenuitvoerlegging en het 

hergebruik van 

interoperabiliteitsoplossingen in de hele 

EU regelmatig. 

 

9. Om synergieën maximaal te bevorderen 

en aanvullende en gezamenlijke 

inspanningen aan te moedigen, worden de 

acties, waar passend, gecoördineerd met 

andere relevante EU-initiatieven. 

9. Om synergieën maximaal te bevorderen, 

aanvullende en gezamenlijke inspanningen 

aan te moedigen en overlapping te 

voorkomen, worden de acties, waar 

passend, gecoördineerd met andere 

relevante EU-initiatieven. 

10. Bij alle uit het ISA2-programma 

gefinancierde acties en 

interoperabiliteitsoplossingen wordt in 

voorkomend geval het hergebruik van 

bestaande interoperabiliteitsoplossingen 

aangemoedigd. 

10. Bij alle uit het ISA2-programma 

gefinancierde acties en 

interoperabiliteitsoplossingen worden in 

voorkomend geval bestaande 

interoperabiliteitsoplossingen hergebruikt. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 - leden 1 en 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij de aanvang van het ISA2-programma 

stelt de Commissie door middel van 

uitvoeringshandelingen een 

voortschrijdend werkprogramma vast dat 

ten minste eenmaal per jaar wordt 

aangepast en dat dient voor de uitvoering 

van acties gedurende de gehele periode 

waarin dit besluit van toepassing is. Die 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

1. Bij de aanvang van het ISA2-programma 

stelt de Commissie door middel van 

uitvoeringshandelingen een 

voortschrijdend werkprogramma vast dat 

ten minste eenmaal per jaar wordt 

aangepast en dat dient voor de uitvoering 

van acties gedurende de gehele periode 

waarin dit besluit van toepassing is. Die 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

In het kader van het voortschrijdend 

werkprogramma worden de in artikel 5 

bedoelde acties bepaald, naar prioriteit 

geordend, gedocumenteerd, geselecteerd, 

ontworpen, uitgevoerd en beoordeeld en 

worden de resultaten ervan bevorderd. 

In het kader van het voortschrijdend 

werkprogramma worden de in artikel 5 

bedoelde acties, inclusief de in artikel 5, 

lid 3, bedoelde maatregelen, bepaald, naar 

prioriteit geordend, gedocumenteerd, 

geselecteerd, ontworpen, uitgevoerd en 

beoordeeld en worden de resultaten ervan 



 

RR\1068048NL.doc 89/103 PE539.808v02-00 

 NL 

bevorderd. 

 In het voortschrijdend werkprogramma 

wordt rekening gehouden met de mate 

waarin aan de in artikel 4, lid 2, bedoelde 

criteria om in aanmerking te komen of te 

worden geselecteerd als begunstigde 

wordt voldaan. 

2. Om te worden opgenomen in het 

voortschrijdend werkprogramma, moeten 

acties voldoen aan bepaalde regels en 

toelatingscriteria. Deze regels en criteria 

alsmede eventuele wijzigingen daarvan 

vormen een integrerend onderdeel van het 

voortschrijdend werkprogramma. 

2. Om te worden opgenomen in het 

voortschrijdend werkprogramma, moeten 

acties voldoen aan bepaalde 

administratieve procedures waarin de 

toepasselijke doelstellingen worden 

vastgelegd. Deze administratieve 

procedures alsmede eventuele wijzigingen 

daarop vormen een integrerend onderdeel 

van het voortschrijdend werkprogramma.  

Amendement  48 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - leden 2 en 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie brengt jaarlijks verslag 

uit aan het ISA2-comité over de 

tenuitvoerlegging van het programma. 

2. De Commissie brengt jaarlijks verslag 

uit aan het ISA2-comité en de bevoegde 

commissie of commissies van het 

Europees Parlement over de 

tenuitvoerlegging van het ISA2-

programma en het hergebruik van 

interoperabiliteitsoplossingen in de hele 

EU. 
 

 De bevoegde commissie of commissies van 

het Europees Parlement mogen de 

Commissie verzoeken om verslag uit te 

brengen over de tenuitvoerlegging van het 

ISA2-programma en vragen van hun 

leden te beantwoorden. 

3. Het programma wordt onderworpen aan 

een tussentijdse beoordeling en een 

eindbeoordeling, waarvan de resultaten 

uiterlijk op 31 december 2018 en 

31 december 2021 aan het Europees 

Parlement en de Raad worden meegedeeld. 

3. Het ISA2-programma wordt 

onderworpen aan een tussentijdse 

beoordeling en een eindbeoordeling, die 

elk vergezeld gaan van een grondige 

effectbeoordeling en waarvan de resultaten 

uiterlijk op 31 december 2018 en 
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In dit verband kan de bevoegde commissie 

van het Parlement de Commissie 

verzoeken de resultaten van de beoordeling 

toe te lichten en vragen van haar leden te 

beantwoorden. 

31 december 2021 aan het Europees 

Parlement en de Raad worden meegedeeld. 

In dit verband kan de bevoegde commissie 

of kunnen de bevoegde commissies van 

het Europees Parlement de Commissie 

verzoeken de resultaten van de beoordeling 

toe te lichten en vragen van hun leden te 

beantwoorden. 

Amendement  49 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Bij de beoordelingen worden zaken 

onderzocht als de relevantie, 

doeltreffendheid, efficiëntie, nuttigheid, 

duurzaamheid en coherentie van acties in 

het kader van het programma. Bij de 

eindbeoordeling wordt bovendien 

onderzocht in welke mate de doelstelling 

van het programma is bereikt. 

4. Bij de beoordelingen worden zaken 

onderzocht als de relevantie, toegevoegde 

waarde, doeltreffendheid, efficiëntie, 

nuttigheid, de tevredenheid van de burgers 

en bedrijven, duurzaamheid en coherentie 

van acties in het kader van het ISA2-

programma, alsmede hun coördinatie met 

overige relevante initiatieven van de Unie. 
Bij de eindbeoordeling wordt daarnaast 

onderzocht in welke mate de doelstelling 

van het ISA2-programma is bereikt. 

Amendement  50 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De in het kader van het programma 

behaalde prestaties worden beoordeeld aan 

de hand van de in artikel 1 vastgelegde 

doelstelling en de acties van het 

voortschrijdend werkprogramma. De 

doelstelling wordt met name beoordeeld 

aan de hand van het aantal cruciale 

instrumenten die interoperabiliteit 

bevorderen en van het aantal aan Europese 

overheden geleverde en door hen gebruikte 

ondersteunende instrumenten. In het 

5. De in het kader van het ISA2-

programma behaalde prestaties worden 

beoordeeld aan de hand van de in artikel 1, 

lid 2, vastgelegde doelstelling en de 

criteria om in aanmerking te komen of te 

worden geselecteerd als begunstigde als 

vastgesteld in artikel 4, lid 2. De 

verwezenlijking van de doelstelling wordt 

met name beoordeeld aan de hand van het 

aantal cruciale instrumenten die 

interoperabiliteit bevorderen en van het 
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voortschrijdend werkprogramma worden 

indicatoren voor het meten van het 

resultaat en de impact van het programma 

vastgelegd. 

aantal aan Europese overheden geleverde 

en door hen gebruikte ondersteunende 

instrumenten. 

Amendement  51 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De Commissie stelt indicatoren vast 

om het resultaat en het effect van het 

ISA2-programma te meten. 

 Deze indicatoren houden rekening met de 

criteria om in aanmerking te komen of te 

worden geselecteerd als begunstigde als 

vastgesteld in artikel 4, lid 2. 

 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Bij de beoordelingen wordt ook 

onderzocht welke voordelen de acties de 

Unie hebben opgeleverd voor de 

bevordering van gemeenschappelijk beleid, 

worden eventuele gebieden geïdentificeerd 

waar verbetering mogelijk is en wordt naar 

synergieën gestreefd met andere EU-

initiatieven op het gebied van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit en 

de modernisering van Europese 

overheidsdiensten. 

6. Bij de beoordelingen wordt ook 

onderzocht welke voordelen de acties de 

Unie hebben opgeleverd voor de 

bevordering van gemeenschappelijk beleid, 

worden eventuele gebieden geïdentificeerd 

waar verbetering mogelijk is en wordt naar 

synergieën gestreefd met andere EU-

initiatieven op het gebied van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit en 

de modernisering, vereenvoudiging en 

efficiëntie van Europese 

overheidsdiensten. 
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Amendement  53 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 8 - letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kwantificeerbare voordelen die de 

interoperabiliteitsoplossingen opleveren 

door ICT in te voeren die afgestemd is op 

de behoeften van gebruikers; 

(a) kwantificeerbare en kwalificeerbare 

voordelen die de 

interoperabiliteitsoplossingen opleveren 

door ICT in te voeren die afgestemd is op 

de behoeften van gebruikers en 

eindgebruikers, met name burgers en het 

MKB; 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 8 - letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de kwantificeerbare positieve impact 

van de interoperabele ICT gebaseerde 

oplossingen. 

(b) de kwantificeerbare en kwalificeerbare 

impact van de interoperabele ICT-

gebaseerde oplossingen, met name op 

overheidsdiensten, burgers en het MKB. 

Amendement  55 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 

Behoudens ander EU-beleid mogen de 

door het ISA2-programma ontwikkelde of 

gebruikte interoperabiliteitsoplossingen 

ook voor niet-commerciële doeleinden 

worden benut in het kader van niet-EU 

initiatieven, voor zover dat geen extra 

kosten met zich meebrengt voor de EU-

begroting en voor zover de belangrijkste 

EU-doelstelling van de 

interoperabiliteitsoplossing niet in het 

Behoudens ander EU-beleid en in 

overeenstemming met de criteria om in 

aanmerking te komen of te worden 

geselecteerd als begunstigde als 

vastgesteld in artikel 4, lid 2, mogen de 

door het ISA2-programma ontwikkelde of 

gebruikte interoperabiliteitsoplossingen 

ook voor niet-commerciële doeleinden 

worden benut in het kader van niet-EU 

initiatieven, voor zover dat geen extra 
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gedrang komt. kosten met zich meebrengt voor de EU-

begroting en voor zover de belangrijkste 

EU-doelstelling van de 

interoperabiliteitsoplossing niet in het 

gedrang komt. 
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10.6.2015 

ADVIES VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie 

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven 

en burgers (ISA2) in Europa  – Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te 

moderniseren 

(COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)) 

Rapporteur voor advies: Jeroen Lenaers 

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Dit voorstel betreft de vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen 

voor Europese overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2) in Europa, dat een welkome 

voortzetting en verbetering van eerdere programma's (IDA, IDABC, ISA) inhoudt. Zoals is 

overeengekomen met de commissies ITRE en IMCO zal de commissie LIBE overeenkomstig 

bijlage VI van het Reglement exclusief bevoegd zijn voor aspecten die verband houden met 

gegevensbescherming en grondrechten. 

Hoewel niet alle interoperabiliteitsoplossingen die in het kader van ISA2 worden ontwikkeld, 

betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens, is dit bij sommige zeer zeker het 

geval. De rapporteur acht het dan ook belangrijk om specifieke verwijzingen naar het acquis 

van de Unie op het gebied van gegevensbescherming op te nemen, aangezien het huidige 

voorstel van de Europese Commissie dit aspect niet voldoende afdekt. 

Via de door de rapporteur voorgestelde amendementen worden specifieke verwijzingen naar 

het acquis van de Unie op het gebied van gegevensbescherming opgenomen, met name 

Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad, 

met het doel te waarborgen dat de rechten van personen worden geëerbiedigd als de 

activiteiten in het kader van ISA2 meebrengen dat persoonsgegevens worden verwerkt. 

Daarnaast wordt aan de algemene beginselen die ten grondslag liggen aan maatregelen in het 

kader van het ISA2-programma het beginsel van gegevensbescherming by design toegevoegd.  

Hiermee wordt gewaarborgd dat gegevensbeschermingsvereisten die gepaard gaan met 
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verwerking van persoonsgegevens, reeds in aanmerking worden genomen in de 

ontwikkelingsfase van een interoperabiliteitsoplossing. Er worden vergelijkbare verwijzingen 

ingevoegd met betrekking tot de uitvoerings-, toezichts- en evaluatiefase, met het doel te 

waarborgen dat er ook in die fases voldoende aandacht wordt besteed aan de bescherming van 

persoonsgegevens. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Interoperabiliteit op het gebied van 

gegevensbescherming en intensievere 

grensoverschrijdende samenwerking 

moeten een aanzienlijk potentieel 

opleveren wat betreft grotere efficiëntie 

van de overheidsdiensten van de lidstaten, 

hetgeen, als de volledige capaciteit ervan 

wordt benut, kan helpen om de 

doelstellingen van het Europees Semester 

te bereiken. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Als interoperabiliteit slechts uit het 

perspectief van één sector wordt bekeken, 

gaat dat gepaard met het risico dat de 

vaststelling van andere of niet-compatibele 

oplossingen op nationaal of sectoraal 

niveau nieuwe e-barriers tot gevolg heeft 

(19) Als interoperabiliteit slechts uit het 

perspectief van één sector wordt bekeken, 

gaat dat gepaard met het risico dat de 

vaststelling van andere of niet-compatibele 

oplossingen op nationaal of sectoraal 

niveau nieuwe e-barriers tot gevolg heeft 
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die een belemmering vormen voor de 

goede werking van de interne markt en het 

vrije verkeer dat daarmee verband houdt, 

en die de openheid en het 

concurrentievermogen van markten 

alsmede de levering van diensten van 

algemeen belang aan burgers en bedrijven 

ondermijnen. Om dit risico te verminderen, 

dienen de lidstaten en de Unie de 

gezamenlijke inspanningen te intensiveren 

die zijn gericht op het vermijden van 

versnippering van de markt en het 

waarborgen van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit 

door middel van de tenuitvoerlegging van 

wetgeving, waarbij dient te worden 

gezorgd voor het terugdringen van 

administratieve lasten en kosten, het 

bevorderen van gemeenschappelijk 

overeengekomen ICT-oplossingen en het 

waarborgen van passende governance. 

die een belemmering vormen voor de 

goede werking van de interne markt en het 

vrije verkeer dat daarmee verband houdt, 

en die de openheid en het 

concurrentievermogen van markten 

alsmede de levering van diensten van 

algemeen belang aan burgers en bedrijven 

ondermijnen. Om dit risico te verminderen, 

dienen de lidstaten en de Unie de 

gezamenlijke inspanningen te intensiveren 

die zijn gericht op het vermijden van 

versnippering van de markt en het 

waarborgen van grens- of 

sectoroverschrijdende interoperabiliteit 

door middel van de tenuitvoerlegging van 

wetgeving, waarbij dient te worden 

gezorgd voor het terugdringen van 

administratieve lasten en kosten, het 

bevorderen van gemeenschappelijk 

overeengekomen ICT-oplossingen en het 

waarborgen van passende governance. 

Veiligheid op het gebied van het gebruik 

van gegevens en opslag in de cloud 

moeten ook onder het ISA2-programma 

vallen. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 33 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) De beginselen en bepalingen die 

zijn neergelegd in de EU-wetgeving 

inzake de bescherming van personen wat 

betreft de verwerking van 

persoonsgegevens en het vrije verkeer van 

dergelijke gegevens, met name Richtlijn 

95/46/EG1bis en Verordening (EG) 

nr. 45/2001 van het Europees Parlement 

en de Raad1ter, zouden van toepassing 

moeten zijn op alle oplossingen die in het 

kader van het ISA2-programma worden 

ontwikkeld, vastgesteld en toegepast en 
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die gepaard gaan met het verwerken van 

persoonsgegevens. 

 ______________________ 

 1bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 oktober 

1995 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, 

blz. 31). 

 1ter Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de 

communautaire instellingen en organen 

en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1). 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) het beoordelen, bijwerken en 

bevorderen van bestaande 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen alsmede het ontwikkelen, 

vaststellen en bevorderen van nieuwe 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen door middel van de EU-

normalisatieplatforms en in voorkomend 

geval in samenwerking met Europese of 

internationale normalisatie-instellingen; en 

(g) het beoordelen, bijwerken en 

bevorderen van bestaande 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen alsmede het ontwikkelen, 

vaststellen en bevorderen van nieuwe 

gemeenschappelijke specificaties en 

normen door middel van de EU-

normalisatieplatforms en in voorkomend 

geval in samenwerking met Europese of 

internationale normalisatie-instellingen, 

inclusief op het gebied van de beveiliging 

van de overdracht, verwerking en opslag 

van gegevens; en 
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Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – letter h bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h bis) het faciliteren van hergebruik van 

gegevens door bedrijven en burgers op 

voordelige en praktische wijze, 

overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving, onder andere op het gebied 

van gegevensbescherming. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – letter b – streepje 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– veiligheid en privacy; – veiligheid, eerbiediging van de privacy 

en een hoog niveau van 

gegevensbescherming; 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 –- letter b – streepje 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – standaard-privacy en ingebouwde 

privacy; 

 

 



 

PE539.808v02-00 100/103 RR\1068048NL.doc 

NL 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De totstandbrenging of de verbetering 

van interoperabiliteitsoplossingen dient, 

waar aangewezen, voort te bouwen op of 

vergezeld te gaan van het delen van 

ervaringen en van de uitwisseling en 

bevordering van goede werkwijzen. Het 

uitwisselen van ervaringen en goede 

werkwijzen tussen alle belanghebbenden 

alsmede openbare raadplegingen worden 

aangemoedigd. 

4. De totstandbrenging of de verbetering 

van interoperabiliteitsoplossingen dient, 

waar aangewezen, voort te bouwen op of 

vergezeld te gaan van het delen van 

ervaringen en van de uitwisseling en 

bevordering van goede werkwijzen. Dit 

omvat ook voldoende aandacht voor de 

gevolgen van 

interoperabiliteitsoplossingen voor 

privacy en gegevensbescherming. Het 

uitwisselen van ervaringen en goede 

werkwijzen tussen alle belanghebbenden 

alsmede openbare raadplegingen worden 

aangemoedigd. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 11. Acties en 

interoperabiliteitsoplossingen waarvoor 

persoonsgegevens moeten worden 

verwerkt, worden waar passend en 

mogelijk voorafgegaan door een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De tussentijdse beoordeling en de 
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eindbeoordeling van het ISA2-programma 

bevatten een analyse van de 

overeenstemming ervan met de EU-

wetgeving inzake de bescherming van 

personen wat betreft het verwerken van 

persoonsgegevens en het vrije verkeer van 

dergelijke gegevens bij alle activiteiten en 

interoperabiliteitsoplossingen waarvoor 

de verwerking van persoonsgegevens 

vereist is. 

 

 

Amendement  11 

Proposal for a decision 

Artikel 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 13 bis 

 Gegevensbescherming 

 Oplossingen die in het kader van het 

ISA2-programma worden ontwikkeld, 

vastgesteld en toegepast, met inbegrip van 

alle vormen van samenwerking met derde 

landen en internationale organisaties, en 

die gepaard gaan met de verwerking van 

persoonsgegevens voldoen volledig aan de 

EU-wetgeving inzake de bescherming van 

personen wat betreft de verwerking van 

persoonsgegevens en het vrije verkeer van 

dergelijke gegevens. 
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