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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is van mening dat de ontwikkeling van e-overheid een essentieel onderdeel is van de 

digitale interne markt; is ingenomen met de mededeling van de Commissie met als titel 

"EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020"; steunt de onderliggende principes van het 

actieplan, dat overheidsdiensten consistenter, inclusiever, betrouwbaarder, efficiënter en 

transparanter zal maken, door de verlening van open, interoperabele en aan elkaar 

gekoppelde digitale diensten die gericht zijn op de gebruiker, zodat de burgers mondiger 

worden gemaakt; is tevreden met het feit dat de administratieve lasten en kosten beperkt 

zullen worden door de invoering van het eenmaligheidsbeginsel; herinnert eraan dat het 

eenmaligheidsbeginsel op EU-niveau jaarlijks een besparing zou kunnen opleveren van 5 

miljard EUR; is verheugd over de start van het project inzake het eenmaligheidsbeginsel 

betreffende de toepassing van dit beginsel in een grensoverschrijdende context en 

verzoekt de Commissie de plaatselijke autoriteiten van grensregio's bij dit project te 

betrekken; 

2. benadrukt dat inclusieve en toegankelijke digitale overheidsdiensten een essentiële factor 

zijn voor het uitstippelen en uitvoeren van beleid ter bevordering van 

concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid; onderstreept dat het potentieel van 

digitale technologieën moet worden benut om een beter presterende en efficiëntere 

openbare sector te verkrijgen, met minder administratieve rompslomp, door intensiever 

gebruik te maken van participatie-instrumenten en te profiteren van de efficiënte feedback 

die beschikbaar is op digitale platforms om e-overheid klaar te stomen voor een digitale 

samenleving; wijst erop dat digitale ontwikkelingen onder andere de termijnen voor de 

betalingen van leveranciers kunnen verkorten, de belastinginning en zorgstelsels kunnen 

verbeteren en de efficiëntie van het rechtswezen kunnen verhogen, bijvoorbeeld door het 

aan elkaar koppelen van ondernemingsregisters en insolventieregisters; verzoekt de 

Commissie het industrieel onderzoek te steunen naar het uitwerken en realiseren van 

innovatieve oplossingen middels producten, diensten en processen die nog niet op de 

markt zijn, ten einde tegemoet te komen aan de concrete behoeften inzake prestatie en 

functionaliteit van de overheidssector; 

3. moedigt de Commissie aan de rompslomp met betrekking tot grensoverschrijdende e-

handel ten gevolge van verschillende btw-regelingen terug te dringen, na het experiment 

met het mini-éénloketsysteem (MOSS), om zo te zorgen voor betere naleving en een 

gelijk speelveld voor het Europese bedrijfsleven; 

4. benadrukt dat burgers bewust gemaakt moeten worden van de beschikbare e-

overheidsinstrumenten en -diensten; is van mening dat er, om digitale exclusie of een 

diepere digitale kloof te voorkomen, moet worden gezorgd voor toegang en kwaliteit van 

de e-overheidsdiensten voor burgers die wonen in rurale, afgelegen en berggebieden; 

vraagt de bevordering van een inclusieve aanpak bij de ontwikkeling van het actieplan 

inzake e-overheid met betrekking tot oudere burgers, achtergestelde groepen en personen 

met beperkte vaardigheden of een handicap die hun capaciteit inperkt om algemeen 

beschikbare systemen of interfaces te gebruiken; dringt er bij de Commissie en de 
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lidstaten op aan een algemene en allesomvattende benadering van e-overheid te volgen 

om te zorgen voor een soepele coördinatie tussen online- en offline-overheidsdiensten; 

5. benadrukt dat burgers zonder digitale vaardigheden of apparatuur toegang moeten hebben 

tot alle overheidsdiensten via standaardformulieren en -methoden, inclusief persoonlijk 

contact bij overheidsloketten; 

6. benadrukt het belang van het EU-actieplan inzake e-overheid voor grensoverschrijdende 

regio's om het dagelijks leven van burgers en kmo's die gewend zijn grensoverschrijdend 

te opereren, te vergemakkelijken; 

7. dringt aan op een snelle invoering van de elektronische uitwisseling van gegevens 

betreffende de sociale zekerheid (EESSI) om de sociale bescherming te versterken en de 

socialezekerheidsrechten van mobiele burgers te monitoren; 

8. benadrukt het feit dat veilige toegang tot gegevens en gegevensuitwisseling nodig zijn; 

benadrukt het feit dat e-overheidsdiensten ontworpen moeten zijn om beveiliging van 

informatie en bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de Europese wetgeving 

te garanderen; is van mening dat indien nodig nieuwe en innoverende technologieën 

moeten worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat cyberbeveiliging deel uitmaakt van 

het ontwerp van deze diensten; wijst erop dat vervulling van deze voorwaarden het 

vertrouwen in en het gebruik van e-diensten zal vergroten; 

9. benadrukt dat de volledige uitrol van veilige, adequate, veerkrachtige, betrouwbare en 

hoogwaardige infrastructuur, zoals ultrasnelle breedband- en telecommunicatienetwerken, 

essentieel is voor de werking van e-overheidsdiensten; vraagt daarom de snelle 

goedkeuring van het Europees wetboek voor elektronische communicatie om de Europese 

strategische doelstellingen te realiseren; is van mening dat het van cruciaal belang is dat 

ervoor worden gezorgd dat overheidsinstanties mee zijn met de technologische 

ontwikkelingen en voldoende capaciteit hebben om innoverende technologieën in te 

voeren, zoals big data en het internet of things of de absorptie van mobiele diensten, 

bijvoorbeeld 5G, die kunnen voorzien in de behoeften van de gebruikers; 

10. is tevreden met de dynamische en flexibele benadering van het actieplan; dringt er bij het 

bestuur op aan voortdurend specifieke, realistische en meetbare doelstellingen te 

identificeren op basis van prestatie-indicatoren om innovatie te bevorderen en toe te zien 

op en verslag uit te brengen over het realiseren van deze doelstellingen; is van mening dat 

de voordelen van e-overheid des te groter zullen zijn als zoveel informatie over de 

efficiëntie van de diensten als mogelijk gedeeld wordt, waardoor het vertrouwen van het 

publiek om er gebruik van te maken zal toenemen; 

11. benadrukt het feit dat het belangrijk is veilige, betrouwbare en interoperabele 

grensoverschrijdende overheidsdiensten te ontwikkelen, verdere versnippering te 

vermijden en mobiliteit binnen de interne markt te ondersteunen door middel van de 

volledige tenuitvoerlegging van essentiële factoren, zoals zeer veilige e-identificatie en e-

handtekeningen; merkt op dat er nog steeds een gebrek aan interoperabiliteit is tussen de 

diverse overheidsdiensten van de lidstaten op EU-, nationaal en lokaal niveau; is in 

verband hiermee verheugd over de herziening van de Europese interoperabiliteitsstrategie 

en het Europese interoperabiliteitskader, beveelt steun aan voor de beste praktijken, zoals 

het gebruik van open normen en open source software, en vraagt een snelle 
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tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 910/2014 (eIDAS); dringt er met name bij de 

Commissie op aan met de lidstaten en het bedrijfsleven samen te werken aan de 

ontwikkeling van grensoverschrijdende end-to-end e-diensten die gebaseerd zijn op e-ID's 

en e-handtekeningen om ervoor te zorgen dat e-diensten en e-identiteiten worden gebruikt 

tegen de tijd dat de eIDAS-verordening volledig ten uitvoer is gelegd: 

12. is verheugd over het ISA2-programma, dat alle EU-beleidsgebieden omvat die 

interoperabiliteit vereisen van de systemen die op EU- en nationaal niveau functioneren en 

waardoor het mogelijk wordt pan-Europese e-diensten te verlenen aan burgers, bedrijven 

en nationale overheden; 

13. acht het hergebruik van de technische bouwstenen van de Connecting Europe Facility 

(CEF) in de publieke en de privésector van vitaal belang voor de werking van de 

infrastructuur voor digitale diensten; onderstreept het feit dat de duurzaamheid van de 

technische bouwstenen van de CEF op lange termijn en de resultaten van de grootschalige 

proefprojecten en het ISA2-programma na 2020 gegarandeerd moeten worden; wijst op 

het potentieel van het Wifi4EU-initiatief voor de bevordering van universele toegang tot 

hogesnelheidsnetwerken; verzoekt de Commissie daarom om samen met de lidstaten een 

governancestructuur voor de lange termijn te ontwikkelen om de doelstellingen van de 

interne digitale markt te realiseren, die er prioritair op gericht moet zijn te voorzien in de 

behoeften van burgers en bedrijven, en die waar mogelijk het gebruik van 

gemeenschappelijke normen zou moeten bevorderen; 

14. herinnert eraan dat overheidsdiensten zo veel mogelijk standaard open data moeten 

hebben, met name wanneer het volume van de gegenereerde data erg groot is, zoals in het 

geval van het Inspire-programma; benadrukt het feit dat de veilige beschikbaarheid en 

opslag van data voor hergebruik door derden belangrijk is, in overeenstemming met het 

wetgevingskader van de Europese Unie en de lidstaten; wijst op de vitale rol die publiek-

private partnerschappen en de privésector kunnen spelen voor de ontwikkeling van 

nieuwe, innoverende diensten en oplossingen; 

15. wijst erop dat innoverende oplossingen voor data-intensieve openbare diensten, zoals het 

gebruik van clouddiensten, nog maar langzaam en slechts her en der ingang vinden; 

herhaalt dat diensten als Inspire grote datavolumes genereren, die een grotere 

rekencapaciteit vereisen; is in dit verband verheugd over het "Europees cloudinitiatief" 

van de Commissie en is van mening dat de gebruikersbasis van de Europese 

openwetenschapscloud moet worden uitgebreid naar de overheidssector; 

16. benadrukt dat het open karakter van publieke gegevens en de mogelijkheid om er vrij 

gebruik van te maken ten grondslag liggen aan een moderne e-overheid en bijdragen tot 

de ontwikkeling en versterking van een open samenleving; 

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat er cursussen worden 

georganiseerd voor ambtenaren om de nodige e-vaardigheden op te doen, alsmede 

voorlichtingscampagnes voor burgers en bedrijven over het gebruik en de beschikbaarheid 

van nieuwe e-diensten; 

18. is van mening dat de Commissie een voortrekkersrol kan spelen bij het creëren van een 

opener en inclusiever aanpak van e-overheid, waarin uitgegaan wordt van de burgers en 

hun behoeften; verzoekt de Commissie daarom haar inspanningen om het goede voorbeeld 
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te geven, te versnellen, met name door haar websites te vertalen in de talen van de EU en 

te wijzen op beste praktijken – van volledige erkenning van aangemelde eID's en e-

handtekeningen, overeenkomstig de eIDAS-verordening, tot toepassing van het beginsel 

'alles-in-principe-digitaal', met name ten aanzien van aanvragen voor EU-financiering en 

openbare aanbestedingen -, en de andere Europese instellingen om snel te volgen; is van 

mening dat goedkeuring door de Commissie van de bepalingen betreffende de CEF-

bouwstenen vertrouwen zou kunnen faciliteren en een culturele omschakeling naar de 

tenuitvoerlegging van digitale overheidsdiensten in de hand kan werken; 

19. is van mening dat een gestage toename van digitale vaardigheden een kernelement van de 

ontwikkeling van e-overheid is, waardoor de vraag naar verschillende e-diensten sterk zal 

toenemen; 

20. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan overloopeffecten en verspreiding van e-

overheidsoplossingen in de particuliere sector aan te moedigen; 
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