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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt beide ten 

principale bevoegde commissies, de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

en de Commissie industrie, onderzoek en energie, onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat alle in het kader van de Strategie voor een digitale interne markt 

ontwikkelde initiatieven, onder erkenning van de meerwaarde van de strategie voor de 

economie van de EU, in overeenstemming moeten zijn met de grondrechten, en in het 

bijzonder met de gegevensbeschermingswetgeving; wijst erop dat de eerbiediging van de 

grondrechten, en dan in het bijzonder de grondrechten inzake de persoonlijke levenssfeer 

en de bescherming van persoonsgegevens, van essentieel belang is om het vertrouwen en 

de veiligheid van de burgers te versterken, en dat alleen op basis daarvan de data-

economie zich kan ontwikkelen en het potentieel van de digitale sector kan benutten, 

waardoor vervolgens mogelijkheden en een concurrentievoordeel kunnen worden 

gecreëerd; wijst erop dat technologieën, het bedrijfsleven en overheidsinstanties moeten 

samenwerken om de naleving van de toepasselijke wetgeving van de Unie te waarborgen; 

herinnert eraan dat het in het belang van zowel de gegevenssubjecten als het bedrijfsleven 

is dat de algemene verordening gegevensbescherming en de 

gegevensbeschermingsrichtlijn spoedig worden goedgekeurd; vraagt om een herziening 

van de e-privacyrichtlijn, met als doel om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de 

richtlijn in overeenstemming worden gebracht met het hervormingspakket 

gegevensbescherming alvorens dit pakket in werking treedt; 

 3.3.2. Bestrijding van illegale inhoud op het internet 

2. roept de Commissie op voort te maken met een rechtskader en beleid ter bestrijding van 

illegale inhoud en ander materiaal op het internet, waaronder haatzaaierij, en ervoor te 

zorgen dat het rechtskader en het beleid volledig in overeenstemming zijn met de 

grondrechten, zoals deze in het Handvest van de grondrechten van de EU zijn vastgelegd, 

en dan met name met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en informatie, alsook 

met bestaande EU- of nationale wetgeving en met de beginselen van noodzakelijkheid, 

evenredigheid, een behoorlijke rechtsgang en de rechtsstaat; acht het voor het 

verwezenlijken van dit doel nodig om: 

 – Europese en nationale politiediensten en wetshandhavingsinstanties van consistente en 

efficiënte wetshandhavingsinstrumenten te voorzien; 

 – duidelijke richtsnoeren aan te reiken voor het aanpakken van illegale inhoud op het 

internet, met inbegrip van haatzaaierij; 

 – publiek-private partnerschappen en de dialoog tussen publieke en private instanties te 

ondersteunen, met inachtneming van de bestaande wetgeving van de Unie;  

 – de rol van tussenpersonen en onlineplatformen te verduidelijken in het licht van het 

EU-Handvest van de grondrechten;  

 – te waarborgen dat de rechtsgrond voor de oprichting van de eenheid voor de melding 

van internetuitingen binnen Europol (EU IRU) strookt met haar werkzaamheden; 

 – speciale maatregelen na te streven tegen seksuele uitbuiting van kinderen online, een 

doeltreffende samenwerking tot stand te brengen tussen alle belanghebbenden, 

teneinde de rechten en de bescherming van kinderen online te waarborgen, en te 
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stimuleren dat er initiatieven worden ontplooid om het internet veiliger te maken voor 

kinderen, en  

 – samen met de betreffende belanghebbenden bewustwordingscampagnes en onderwijs 

te stimuleren; 

3. brengt artikel 12 van de Richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG) in 

herinnering, waarin het volgende is bepaald: "De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een 

dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een 

communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het 

verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk, de dienstverlener niet 

aansprakelijk is voor de doorgegeven informatie, op voorwaarde dat het initiatief tot de 

doorgifte niet bij de dienstverlener ligt, de ontvanger van de doorgegeven informatie niet 

door de dienstverlener wordt geselecteerd, en de doorgegeven informatie niet door de 

dienstverlener wordt geselecteerd of gewijzigd"; 

 3.4. Versterking van het vertrouwen in en de veiligheid op het gebied van digitale 

diensten en de behandeling van persoonsgegevens 

4. onderstreept dat de snelle toename van het aantal aanvallen op netwerken en gevallen van 

cybercriminaliteit vraagt om een geharmoniseerde respons van de EU en de lidstaten, 

teneinde een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen; is van 

mening dat het waarborgen van de veiligheid op het internet inhoudt dat netwerken en 

kritieke infrastructuur worden beschermd, wetshandhavingsinstanties bevoegd zijn om 

criminaliteit, waaronder terrorisme, gewelddadige radicalisering en seksueel misbruik en 

seksuele uitbuiting van kinderen online, te bestrijden en er gebruik wordt gemaakt van de 

gegevens die strikt noodzakelijk zijn om criminaliteit online of offline te bestrijden; 

benadrukt dat deze veiligheid, samen met de bescherming van de grondrechten in de 

cyberspace,  een voorwaarde vormt voor de versterking van het vertrouwen in digitale 

diensten en dus de noodzakelijke grondslag vormt voor de totstandbrenging van een 

concurrerende digitale interne markt; 

5. verzoekt om de definitieve goedkeuring van de richtlijn cyberbeveiliging (NIB-richtlijn), 

zodat er een nieuw, samenhangend regelgevingskader komt waarvoor nauwere 

samenwerking tussen nationale instanties en EU-agentschappen vereist is en waarmee niet 

alleen de strategische en operationele cyberveiligheid op EU- en nationaal niveau wordt 

gewaarborgd, maar ook de bescherming van de grondrechten van de EU, en dan met name 

de grondrechten inzake de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van gegevens van 

het bedrijfsleven, de overheid en burgers;  

6. herinnert eraan dat instrumenten zoals versleuteling nuttige hulpmiddelen zijn voor het 

waarborgen van de privacy van burgers en ondernemingen, en in ieder geval het 

basisniveau van communicatiebeveiliging kunnen garanderen; hekelt het feit dat het ook 

voor criminele doeleinden kan worden gebruikt; 

7. verwelkomt de oprichting van een Europees Centrum voor de bestrijding van 

cybercriminaliteit (EC3) binnen Europol, dat mede kan zorgen voor snellere reacties bij 

cyberaanvallen; verzoekt om een wetgevingsvoorstel ter versterking van het mandaat van 

EC3 en dringt aan op een snelle omzetting van Richtlijn 2013/40/EU van 12 augustus 

2013 over aanvallen op informatiesystemen, de richtlijn waarmee onder meer de 

verbetering van de operationele samenwerking tussen de nationale 
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wethandhavingsdiensten en de betrokken EU-agentschappen (Eurojust, Europol, EC3 en 

ENISA) wordt beoogd; 

8. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om een publiek-privaat partnerschap 

inzake cyberveiligheid in het leven te roepen; benadrukt hoe belangrijk samenwerking 

tussen ondernemingen, het erbij betrekken van het bedrijfsleven en de invoering van het 

principe "security-by-design" zijn; is er voorstander van dat de lidstaten goede praktijken 

uitwisselen in het kader van  publiek-privaat partnerschappen op dit gebied; betreurt in dit 

verband dat het Europees publiek-privaat partnerschap voor veerkracht (EP3R) is 

beëindigd;   

9. merkt op dat de onthullingen over het grootschalig elektronisch toezicht aangeven dat het 

vertrouwen van burgers in de privacy, veiligheid en beveiliging van digitale diensten moet 

worden hersteld en onderstreept in dit verband hoe belangrijk het is dat bij het verwerken 

van gegevens voor commerciële of rechtshandhavingsdoeleinden de grondrechten worden 

geëerbiedigd en de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming strikt wordt 

nageleefd; wijst in dit verband nogmaals op het belang van bestaande instrumenten, zoals 

wederzijdse rechtshulpverdragen die het beginsel van de rechtsstaat eerbiedigen en de 

kans verkleinen dat op oneigenlijke wijze toegang word verkregen tot op buitenlands 

grondgebied opgeslagen gegevens; 

10. herinnert eraan dat de lidstaten overeenkomstig artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG 

de aanbieders van diensten geen algemene verplichting mogen opleggen om bij het 

aanbieden van transmissie-, opslag- en hostingdiensten toezicht te houden op de 

informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te gaan zoeken naar feiten of 

omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden; herinnert er in het bijzonder aan dat 

het Hof van Justitie van de Europese Unie in de arresten C-360/10 en C-70/10 de 

maatregelen voor "gerichte bewaking" van vrijwel alle gebruikers van de betrokken 

diensten (internetproviders in het ene geval, een sociaal netwerk in het andere geval) heeft 

verworpen en heeft gepreciseerd dat elk bevel dat een hostingdienstverlener verplicht tot 

een algemene surveillance, verboden moet zijn; 

 4.1. Totstandbrenging van een data-economie  

11. stelt dat big data, clouddiensten, het internet der dingen, onderzoek en innovatie van 

essentieel belang zijn voor economische ontwikkeling en om een samenhangende 

benadering vragen binnen de wetgeving van de Unie; is ervan overtuigd dat 

overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en effectieve 

waarborgen voor de privacy en veiligheid, zoals deze zijn vastgelegd in de algemene 

verordening gegevensbescherming, met inbegrip van speciale bepalingen met betrekking 

tot kinderen als kwetsbare consumenten, van cruciaal belang zijn voor de versterking van 

het vertrouwen van burgers en consumenten in de data-economie; onderstreept dat men 

zich meer bewust moet worden van de rol van gegevens en de betekenis van 

gegevensuitwisseling voor consumenten, zowel binnen de economie als in termen van de 

grondrechten, en benadrukt dat er regels moeten worden vastgesteld omtrent eigendom 

van gegevens en de controle van burgers over hun persoonsgegevens; wijst op de rol van 

het personaliseren van producten en diensten en onderstreept dat dergelijke producten en 

diensten overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming moeten worden 

ontwikkeld; pleit voor de bevordering van "standaardprivacy" en "ingebouwde privacy", 
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hetgeen ook kan bijdragen tot de economische ontwikkeling en innovatie; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat bij alle gegevensverwerkende activiteiten een non-discriminatoire 

benadering wordt aangehouden; onderstreept het belang van een op risico's gebaseerde 

aanpak die onnodige administratieve lasten helpt voorkomen en rechtszekerheid biedt, met 

name voor kmo's en startende ondernemingen, zoals in de algemene verordening 

gegevensbescherming is bepaald, en benadrukt eveneens het belang van democratisch 

toezicht en constante bewaking door de overheid; erkent dat aanvullende waarborgen voor 

de bescherming en de beveiliging van persoonsgegevens, zoals pseudonimisering en 

anonimisering, kunnen bijdragen tot de bescherming van persoonsgegevens, wanneer deze 

worden gebruikt door big-datatoepassingen en aanbieders van onlinediensten; 

 4.2. Concurrentie bevorderen door interoperabiliteit en normalisatie 

12. benadrukt dat bij de verwerking van persoonsgegevens middels 

interoperabiliteitsoplossingen, oftewel oplossingen die door het ISA²-programma worden 

geëxploiteerd, de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming in acht moeten worden 

genomen; dringt aan op nauwere samenwerking, dit met het oog op de ontwikkeling van 

gemeenschappelijke internationale normen ten aanzien van de data-economie, en is van 

mening dat het zwaartepunt van deze normen bij veiligheid, eerbiediging van de privacy 

en gegevensbescherming moet liggen; benadrukt hoe belangrijk het recht van 

gegevensoverdraagbaarheid voor burgers is; 

 4.3.2. E-overheid 

13. is voorstander van de digitalisering van de overheidsdiensten in Europa, van de 

ontwikkeling van e-overheid, e-democratie, beleid voor vrije gegevensverstrekking en 

toegang tot en hergebruik van overheidsdocumenten op basis van transparantie en het 

bestaande rechtskader van de EU, alsmede van hoge gegevensbeschermingsnormen, met 

volledige inachtneming van het Handvest van de grondrechten en zoals voorgesteld in het 

hervormingspakket gegevensbescherming; wijst erop dat e-overheid bijdraagt aan 

werkelijke participatie, raadpleging en een meer transparant, verantwoordingsplichtig en 

efficiënt overheidsbestuur; onderstreept in dit verband dat de uitwisseling van goede 

praktijken tussen alle betrokken partijen belangrijk is; 

14. benadrukt dat, wanneer de ontwikkeling van e-overheid wordt ondersteund en daarmee 

ook het eenmaligheidsbeginsel, alle initiatieven die in het kader van e-overheid worden 

ontplooid, in overeenstemming moeten zijn met de eisen en de beginselen van het 

hervormingspakket gegevensbescherming en wijst erop dat voor al deze initiatieven een 

hoog beveiligingsniveau moet gelden teneinde de aan openbare instellingen verstrekte 

gegevens van burgers te beschermen; 

 5.2. Internationale dimensie 

15. onderkent de mondiale aard van de data-economie; herinnert eraan dat de 

totstandbrenging van de digitale interne markt afhankelijk is van het vrije verkeer van 

gegevens binnen en buiten de Europese Unie; dringt daarom bij de EU en de lidstaten aan 

op maatregelen om, in overeenstemming met de algemene verordening 

gegevensbescherming en de bestaande EU-jurisprudentie, een hoog niveau van 

gegevensbescherming en veilige internationale gegevensoverdrachten te waarborgen bij 

de samenwerking met derde landen in het kader van de Strategie voor een digitale interne 
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markt. 
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