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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de rol van het cohesiebeleid bij het bevorderen van innovatieve en slimme 
transformatie en regionale ICT-connectiviteit
(2021/2101(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
betreffende de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang van de 
Unie,

– gezien Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij 
en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor 
financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid1, en met name de eerste 
beleidsdoelstelling daarvan, zoals vastgelegd in artikel 5,

– gezien Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds2,

– gezien Verordening (EU) 2021/1059 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en door externe financieringsinstrumenten3,

– gezien Verordening (EU) 2021/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 tot oprichting van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en tot 
intrekking van Verordening (EU) nr. 1296/20134,

– gezien Verordening (EU) 2020/2221 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 december 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft extra 
middelen en uitvoeringsregelingen om bijstand te verlenen ter bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan 
en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie 
(React-EU)5,

– gezien Verordening (EU) 2021/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 

1 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 159.
2 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 60.
3 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 94.
4 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 21.
5 PB L 437 van 28.12.2020, blz. 30.
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24 juni 2021 tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie6,

– gezien Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2015/10177,

– gezien Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2021 tot oprichting van het programma Digitaal Europa8, gericht op de ondersteuning 
van digitale transformatie in de EU,

– gezien het herstelinstrument NextGenerationEU,

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020, getiteld “De digitale 
toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)0067),

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 maart 2021, getiteld “Digitaal 
kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium” (COM(2021)0118),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020, getiteld “Een kmo-
strategie voor een duurzaam en digitaal Europa” (COM(2020)0103),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019, getiteld “De Europese 
Green Deal” (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 juli 2020, getiteld “Europese 
vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en 
veerkracht” (COM(2020)0274),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 september 2020, getiteld “Actieplan 
voor digitaal onderwijs 2021-2027 – Onderwijs en opleiding herbronnen voor het 
digitale tijdperk” (COM(2020)0624),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 juni 2021, getiteld “Een 
langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU – Naar sterkere, verbonden, 
veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden in 2040” (COM(2021)0345),

– gezien de verslagen van de Commissie van 2020 over de index van de digitale 
economie en samenleving,

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2021 over de digitale toekomst van Europa vormgeven: 
belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het 
gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren9,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal10,

6 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 1.
7 PB L 107 van 26.3.2021, blz. 30.
8 PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1.
9 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0261.
10 PB C 270 van 7.7.2021, blz. 2.
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– gezien zijn resolutie van 25 maart 2021 over het cohesiebeleid en regionale 
milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering11,

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2021 over demografische tendensen in de regio’s van 
de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid12,

– gezien de studie van zijn beleidsondersteunende afdeling Structuur- en Cohesiebeleid 
van 15 juni 2018, getiteld “Digital Agenda and Cohesion Policy”,

– gezien de op 9 april 2019 door EU-ministers en vertegenwoordigers van de lidstaten en 
door Noorwegen en het VK ondertekende toezeggingsverklaring “Women in Digital”,

– gezien de Verklaring van Berlijn van 8 december 2020 over een digitale samenleving en 
een op waarden gebaseerde digitale overheid,

– gezien de aanbeveling van de Raad van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over breedbandconnectiviteit, zoals gewijzigd 
op 24 februari 2021,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 2 oktober 2020 over COVID-19, de 
eengemaakte markt, het industriebeleid, digitalisering en externe betrekkingen, en met 
name die over de digitale transformatie,

– gezien de ontwerpconclusies van de Raad van 11 december 2020 betreffende 
digitalisering ten bate van het milieu,

– gezien de ontwerpconclusies van de Raad van 7 april 2021, getiteld “Telework in the 
context of remote work”,

– gezien het gecombineerd plan voor telewerken en het klimaat van de Stad Brussel,

– gezien de studie van zijn beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, 
Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit van 30 april 2021, getiteld “The impact of 
teleworking and digital work on workers and society: Special focus on surveillance and 
monitoring, as well as on mental health of workers”,

– gezien de EU-actie voor slimme dorpen, die uitgaat van de Commissie,

– gezien de Verklaring van Cork 2.0 van 5 en 6 september 2016, getiteld “Een betere 
levenskwaliteit in plattelandsgebieden”,

– gezien het Ierse beleid voor de ontwikkeling van het platteland voor 2021-2025, getiteld 
“Our Rural Future” en de nadruk die daarin wordt gelegd op telewerken in 
plattelandsgebieden,

– gezien de studie van de Commissie van augustus 2019, getiteld “The changing nature of 

11 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0097.
12 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0248.
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work and skills in the digital age”13,

– gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2021),

A. overwegende dat de EU ernaar streeft een digitaal beleid te voeren, zodat mensen en 
bedrijven een duurzame en welvarende digitale toekomst kunnen realiseren;

B. overwegende dat de digitale transformatie eerlijk en inclusief moet zijn en gelijkheid, 
levenskwaliteit, regionaal concurrentievermogen en de modernisering van de economie 
moet bevorderen;

C. overwegende dat de digitale transitie hand in hand moet gaan met de lopende groene 
transitie (die samen “de dubbele transitie” worden genoemd);

D. overwegende dat de EU nog altijd te kampen heeft met een digitale kloof op het gebied 
van geografie, leeftijd, gender, opleidingsniveau, sociaal-economische status en 
inkomen, waardoor sommige mensen en bedrijven niet de vruchten van de digitale 
transformatie kunnen plukken;

E. overwegende dat, hoewel de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een grootschalige 
uitbreiding van telewerken en op ICT gebaseerd mobiel werken (Telework and ICT-
based mobile work – TICTM)14, er doorgaans meer werk is in steden en stedelijke 
centra dan in kleinere steden, voorsteden en plattelandsgebieden; overwegende dat er 
uitgesproken verschillen bestaan in de mogelijkheid om te telewerken tussen hoog- en 
laagbetaalde werknemers, hoofd- en handarbeiders, alsook tussen mannen en 
vrouwen15; overwegende dat TICTM en de digitalisering van diensten een 
evenwichtiger geografische spreiding van de werkgelegenheid en de bevolking kunnen 
bevorderen;

F. overwegende dat 42 % van de EU-bevolking volgens de Commissie nog steeds geen 
elementaire digitale vaardigheden heeft en 37 % van de werknemers nog steeds niet 
over voldoende digitale vaardigheden beschikt, hoewel de Europese 
vaardighedenagenda als doelstelling heeft dat 70 % van de volwassen bevolking van de 
EU tegen 2025 ten minste elementaire digitale vaardigheden heeft; overwegende dat er 
nog steeds grote geografische verschillen bestaan in de ICT-vaardigheden van mensen;

Cohesiebeleid voor 2021-2027 en de uitdagingen van de dubbele transitie 

1. is verheugd over het pakket voor het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 en de 
eerste beleidsdoelstelling daarvan, die gericht is op de totstandbrenging van “een 

13 Arregui Pabollet, E. et al., The Changing nature of work and skills in the digital age, Bureau voor publicaties 
van de Europese Unie, Luxemburg, 2019 (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117505).
14 Ontwerpconclusies van de Raad, getiteld “Telework in the context of remote work”, punt 17.
15 Werkdocument van de Commissie van mei 2020, getiteld “Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new 
digital divide?”.
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competitiever en slimmer Europa door bevordering van een innovatieve en slimme 
economische transformatie en regionale ICT-connectiviteit”16;

2. wijst op de rol die het nieuwe cohesiebeleid kan spelen bij het bevorderen van de 
dubbele digitale en groene transitie; onderstreept dat de digitale en 
innovatiecomponenten van het nieuwe cohesiebeleid van essentieel belang zullen zijn 
voor de totstandbrenging van een duurzame transformatie van de samenleving en de 
economie, alsook voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green 
Deal;

3. herinnert eraan dat in de verordening tot oprichting van het programma Digitaal Europa 
is bepaald dat de gezamenlijke actie van dit instrument en het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (EFRO-CF) moet bijdragen tot de 
ontwikkeling en versterking van regionale en lokale ecosystemen inzake innovatie, 
industriële transformatie en de digitale transformatie van de samenleving en de 
overheden;

4. dringt er bij de Raad en de Commissie op aan ambitieuzere doelstellingen vast te stellen 
voor de digitale ontwikkeling van alle EU-regio’s en pleit voor een Europees digitaal 
actieplan voor alle regio’s met tussentijdse doelstellingen en maatregelen voor 2025, 
zodat tegen 2030 concrete resultaten kunnen worden geboekt;

Overbrugging van de digitale kloof

5. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de toekomstige waarnemingspost voor het 
platteland uitgebreide en actuele gegevens over de digitale kloof verzamelt om de 
lidstaten te helpen bij het in kaart brengen van de behoeften van hun regio’s;

6. merkt op dat er een ernstige kloof bestaat tussen de digitale vaardigheden van 
volwassenen in plattelandsgebieden en volwassenen die woonachtig zijn in steden, en 
constateert dat die kloof met name gevolgen heeft voor mensen met lage inkomens, 
vrouwen en ouderen; merkt op dat in bepaalde lidstaten sprake is van een enorme 
digitale kloof, waardoor de bestaande moeilijkheden om in plattelandsgebieden werk te 
vinden nog verergeren; wijst erop dat deze kloof in rechtstreeks verband staat met een 
gebrek aan toegang tot netwerken met hoge capaciteit;

7. roept de lidstaten op middelen van het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol van 
slimme dorpen na 2020, zodat wordt bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden;

8. dringt er bij de lidstaten op aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de financiële 
middelen die beschikbaar zijn via zowel het EFRO-CF als het herstelinstrument 
NextGenerationEU, teneinde regio’s met een achterstand te voorzien van de gerichte 
steun die zij nodig hebben om de digitale kloof te overbruggen;

16 Artikel 5, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2021/1060.
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Inclusieve en eerlijke digitalisering

9. wijst op de behoefte aan een sociaal rechtvaardig en inclusief digitaliseringsproces, 
waarbij niemand wordt achtergelaten; onderstreept dat steun uit het EFRO-CF moet 
bijdragen tot een inclusieve digitale samenleving;

10. stelt met bezorgdheid vast dat door het toegenomen gebruik van digitale oplossingen en 
TICTM als gevolg van de COVID-19-pandemie de bestaande ongelijkheden nog groter 
zijn geworden door de digitale kloof tussen bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor achtergestelde groepen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten een mondiale strategie te ontwikkelen waarin op 
alle niveaus een genderperspectief wordt geïntegreerd, zodat de sociale ongelijkheden in 
verband met digitalisering worden aangepakt en de hieruit voortvloeiende positieve 
effecten worden versterkt;

Digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen en overheidsdiensten

12. pleit voor een follow-up van het actieplan inzake e-overheid om te zorgen voor de 
efficiënte digitale transformatie van overheidsdiensten en -instanties in alle lidstaten en 
om maatregelen vast te stellen, zodat de digitale vaardigheden van werknemers in de 
overheidssector worden verbeterd;

13. merkt op dat de COVID-19-pandemie de opkomst van e-gezondheidsoplossingen heeft 
versneld; waarschuwt ervoor dat sommige mensen, zoals ouderen of sociaal 
achtergestelden, die wellicht minder goed in staat zijn de nodige technologieën te 
gebruiken of zich deze minder goed kunnen veroorloven, mogelijk achterblijven;

14. wijst op de belangrijke rol van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) bij het 
scheppen van fatsoenlijk werk, duurzame groei en plattelandsontwikkeling, en is van 
mening dat overheidsinvesteringen via het cohesiebeleid en andere instrumenten zullen 
bijdragen aan betere sociale, economische en territoriale cohesie in alle EU-regio’s; 
benadrukt dat verschillende soorten kmo’s verschillende soorten ondersteuning en 
prikkels nodig hebben op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, afhankelijk van 
hun omstandigheden en van de mate waarin zij technologieën invoeren;

15. stelt met bezorgdheid vast dat zowel start-ups als gevestigde kmo’s te kampen hebben 
met een gebrek aan geschoolde werknemers, en benadrukt dat er een nijpend tekort is 
aan vakkrachten met vaardigheden op het gebied van digitalisering en nieuwe 
technologieën, aangezien 35 % van de beroepsbevolking over weinig of geen digitale 
vaardigheden beschikt; is van mening dat initiatieven in het leven moeten worden 
geroepen ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen, die specifieke 
problemen ondervinden met het opleiden van hun werknemers en met het aantrekken en 
behouden van digitaal talent;

Bevordering van vaardigheden voor het digitale tijdperk

16. wijst erop dat het noodzakelijk is de hiaten in digitale vaardigheden in de EU op te 
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vullen, zodat alle mensen en bedrijven de digitale transformatie optimaal kunnen 
benutten; dringt aan op de geleidelijke uitvoering van het actieplan voor digitaal 
onderwijs 2021-2027 van de Commissie ter bevordering van betere digitale 
vaardigheden, waarmee relevante onderwijs-, opleidings- en arbeidskansen voor 
iedereen worden gewaarborgd;

17. merkt op dat er tussen volwassenen in plattelandsgebieden en volwassenen in steden 
sprake is van een ernstige kloof op het gebied van digitale vaardigheden; merkt 
bovendien op dat TICTM onevenredig veel voorkomt onder in de stad gevestigde, goed 
opgeleide werknemers in de dienstensector die over sterke digitale vaardigheden 
beschikken;

18. wijst erop dat e-vaardigheden een cruciale rol spelen bij het bevorderen van 
technologische verscheidenheid, met name in de minder ontwikkelde regio’s;

19. benadrukt dat in de Europese vaardighedenagenda wordt opgeroepen tot investeringen 
in infrastructuur met een grote sociale impact, met inbegrip van digitale infrastructuur, 
via het EFRO-CF en het InvestEU-programma; wijst op de behoefte aan investeringen 
in digitale infrastructuur via het EFRO-CF en het InvestEU-programma, waarmee wordt 
voortgebouwd op initiatieven ter bevordering van digitale vaardigheden, zoals het 
actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027;

°

° °

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan het Comité van de Regio’s en de lidstaten.
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TOELICHTING

Cohesiebeleid en de regionale ontwikkeling zijn een van de eerste en meest centrale 
beleidsgebieden van de Europese Unie. In de loop der decennia hebben deze gebieden zich 
voortdurend aangepast aan de sociale, economische en territoriale omstandigheden en 
vereisten van elk afzonderlijk tijdperk. Het bevorderen van innovatieve en slimme 
transformatie en regionale connectiviteit op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) vormt al enige tijd een onmisbaar onderdeel van een modern 
regionaal beleid. In dit onderdeel worden de digitalisering ten bate van de bevolking en 
duurzame economische ontwikkeling op de voorgrond gesteld.

Een van de hoofddoelstellingen van het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 is zorgen 
voor “een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk”. Daarnaast streeft het cohesiebeleid 
naar de verwezenlijking van de klimaat- en duurzameontwikkelingsdoelstellingen (“Klaar 
voor 55”). Daarom worden digitalisering en klimaat steeds vaker aangeduid als de “dubbele 
uitdaging” of de “dubbele kans”. Digitalisering betekent overigens niet dat wij grote 
monopolies laten voorschrijven hoe de markten en de samenleving moeten functioneren. 
Integendeel, digitalisering houdt democratische en publieke betrokkenheid in via 
beleidsbeslissingen en investeringen op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Meer dan 
een derde van de langetermijnbegroting van de EU, het meerjarig financieel kader (MFK), 
wordt uitgetrokken voor investeringen in banen en duurzame groei. In onderhavig verslag 
wordt daarom beoogd een visie te schetsen voor een sociaal rechtvaardige, duurzame en 
slimme transformatiestrategie, zodat digitalisering actief wordt ingezet als motor voor een nog 
beter Europa.

De huidige Digitale Agenda van de Europese Commissie is veruit de meest ambitieuze in de 
geschiedenis van de EU. In het kader hiervan heeft de COVID-19-pandemie nog eens 
onderstreept hoe belangrijk het is innovatieve technologieën te bevorderen, zodat het hoofd 
kan worden geboden aan een onbekende realiteit. Voor het cohesiebeleid is in verband 
hiermee een cruciale rol weggelegd. Digitale transformatie is een horizontaal beleidsbeginsel 
geworden voor alle gebieden van EU-wetgeving, met inbegrip van regionale ontwikkeling. 
Meer in het bijzonder wordt in de eerste beleidsdoelstelling (“Een slimmer Europa”) en in de 
derde beleidsdoelstelling (“Een meer verbonden Europa”) van het EFRO-CF rekening 
gehouden met het belang van de integratie van het digitale beleid in de agenda van het 
cohesiebeleid en wordt er dus naar gestreefd dat geen enkele persoon of regio achterblijft bij 
het proces van een eerlijke digitale transformatie.

Door de digitalisering hebben we echter ook met niet te verwaarlozen uitdagingen te maken. 
Momenteel buigen zich reeds meerdere EU-instellingen, waaronder het Europees Parlement, 
over deze problemen. In verband hiermee kan regionale ontwikkeling niet alleen een aanpak 
zijn waarmee de kloof inzake digitale transformatie verder kan worden overbrugd, maar moet 
zij ook een belangrijk richtsnoer zijn voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën, waarbij rekening wordt gehouden met de gebieden en burgers die niet ten volle 
van de voordelen van de digitalisering profiteren.

In het proces van slimme transformatie zijn hiaten en ongelijkheden in vele vormen en maten 
terug te vinden. In dit verslag wordt bezorgdheid uitgesproken over de digitale kloof tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden wat de kwaliteit en betaalbaarheid van breedbandnetwerken 
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betreft, hoewel sinds 2015 voor iedereen basisdekking beschikbaar is. Bovendien wordt er 
gewezen op een wijdverbreide kloof op het gebied van digitale vaardigheden tussen 
volwassenen woonachtig op het platteland en volwassenen die in steden wonen. Deze 
problematiek is met name sterk waarneembaar onder vrouwen, aangezien zij systematisch 
ondervertegenwoordigd zijn in beroepen en activiteiten waarvoor digitale vaardigheden 
vereist zijn.

Aan de hand van dit verslag wordt gekeken of de Europese agenda voor digitale transformatie 
moet worden afgestemd op regionale cohesie, sociale inclusie en territoriale organisatie. 
Digitale transformatie wordt in dit verslag gezien als een grote kans die, ondanks het 
potentieel ervan, risico’s en uitdagingen met zich meebrengt die, als zij niet worden 
aangepakt, de fundamentele ongelijkheden nog verder kunnen verdiepen.

In verband hiermee, en vanuit de geest van het cohesiebeleid, moeten de subsidies en 
financiële instrumenten van het cohesiebeleid voor iedereen beschikbaar zijn en met name ten 
goede komen aan burgers en regio’s met een achterstand, waarbij alle lagen van ongelijkheid 
in kaart moeten worden gebracht en aangepakt. Zij moeten in het bijzonder bijdragen tot de 
vaststelling van lacunes in de connectiviteit en er mee voor zorgen dat huishoudens en kmo’s 
snelle breedbandnetwerken krijgen, zodat de Europese economie sneller kan groeien. Tijdens 
het gehele investeringsproces moet worden gewaarborgd dat overheidsgelden transparant en 
accuraat worden ingezet.

Voorts moet het cohesiebeleid er gezien de duidelijke gender- en leeftijdskloof in Europa bij 
het verwerven van digitale vaardigheden toe bijdragen de vastgestelde kloof te dichten en te 
zorgen voor een Unie waarin alle burgers de vruchten van digitale innovatie kunnen plukken.

Digitale innovatie gaat hand in hand met ecologische transitie, waarbij laatstgenoemde alleen 
maar kans van slagen heeft als er nieuwe technologieën beschikbaar zijn. Deze dubbele 
transitie vormt bovendien een kans voor zowel regionale als stedelijke gebieden en moet door 
het cohesiebeleid worden versterkt. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de toename van telewerken 
en op ICT gebaseerd mobiel werken (TICTM), brengen zowel nieuwe uitdagingen als kansen 
met zich mee voor plattelandsgebieden en gebieden die momenteel met leegloop te maken 
hebben. Er moet altijd naar win-winoplossingen worden gezocht, waarbij digitalisering als 
katalysator fungeert om de levens- en arbeidsomstandigheden te verbeteren, de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen en, via een levenslang leren, de digitale vaardigheden voor 
verdere ontwikkeling te verbeteren. In verband hiermee moet bovendien worden nagestreefd 
om negatieve gevolgen, zoals braindrain, in te dammen. Vandaag de dag zijn moderne en 
toegankelijke overheidsdiensten (e-overheid, scholen, universiteiten, telegeneeskunde, 
openbaar vervoer enz.) en concurrerende kmo’s van doorslaggevend belang.

Het is de hoogste tijd om digitalisering te zien als een aanvulling op de analoge of 
offlinewereld en niet als iets dat met die wereld botst. Uiteindelijk kunnen we een hybride 
model bereiken, een model waarin analoge en digitale mogelijkheden twee zijden van 
dezelfde medaille zijn in een verbonden en verenigd Europa.


