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Een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt  

Resolutie van het Europees Parlement van 20 april 2012 over een concurrerende digitale 

interne markt – e-overheid als speerpunt (2011/2178(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het acquis communautaire inzake de interne markt en de informatiemaatschappij, 

– gezien de mededeling van de Commissie "Europa 2020 – Een strategie voor slimme, 

duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020), 

– gezien de mededeling van de Commissie "Een digitale agenda voor Europa" 

(COM(2010)0245), 

– gezien zijn resolutie van 5 mei 2010 over een nieuwe digitale agenda voor Europa: 

2015.eu1, 

–  gezien zijn resolutie van 21 september 2010 over voltooiing van de interne markt voor 

e-handel2, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 31 mei 2010 over een digitale agenda 

voor Europa, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 17 juni 2010 over de Europa 2020-

strategie, met inbegrip van de digitale agenda (punt 7), 

– gezien de gids voor openbare aanbestedingen voor op normen gebaseerde ICT – 

elementen van goede praktijken, die op 23 december 2011 door de Commissie 

gepubliceerd werd, 

– gezien de mededeling van de Commissie "De voordelen van elektronische facturering 

voor Europa benutten" (COM(2010)0712), 

– gezien Besluit nr. 922/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

16 september 2009 inzake interoperabiliteitsoplossingen voor Europese 

overheidsdiensten (ISA)3, 

– gezien de mededeling van de Commissie "Het Europese actieplan inzake e-overheid 

2011-2015 – Benutten van de ICT om een slimme, duurzame en innovatieve overheid te 

bevorderen" (COM(2010)0743), 

– gezien de mededeling van de Commissie "Naar interoperabele Europese 

overheidsdiensten, met name Europese interoperabiliteitsstrategie (EIS) voor Europese 

overheidsdiensten (bijlage 1) en het Europees interoperabiliteitskader (EIF) voor 
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Europese overheidsdiensten (bijlage 2)" (COM(2010)0744), 

– gezien de mededeling van de Commissie "Het i2010-actieplan voor de elektronische 

overheid – Versnelde invoering van de elektronische overheid voor het nut van iedereen" 

(COM(2006)0173), 

– gezien de mededeling van de Commissie "Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen 

voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen: Samen werk 

maken van een nieuwe groei" (COM(2011)0206), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 31 maart 2011 betreffende de bescherming 

van kritieke informatie-infrastructuur – Bereikte resultaten en volgende stappen: naar 

mondiale cyberveiligheid (COM(2011)0163), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 maart 2009 betreffende de bescherming 

van kritieke informatie-infrastructuur – Europa beschermen tegen grootschalige 

cyberaanvallen en verstoringen: verbeteren van de paraatheid, beveiliging en veerkracht 

(COM(2009)0149), 

– gezien het pakket betreffende open gegevens van de Commissie, gepubliceerd in 

december 2011, dat bestaat uit: de mededeling van de Commissie "Open gegevens – 

Motor voor innovatie, groei en transparante governance", het voorstel voor een richtlijn 

van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake 

het hergebruik van overheidsinformatie (COM(2011)0877) en Besluit 2011/833/EU van 

de Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van documenten van de 

Commissie, 

– gezien de in 2011 door de Commissie uitgevoerde studie naar de economische impact 

van informatie van de overheidssector (Vickery), 

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht (COM(2011)0635), 

– gezien de mededeling van de Commissie "Een coherent kader voor een groter vertrouwen 

in de digitale eengemaakte markt voor elektronische handel en onlinediensten" 

(COM(2011)0942), 

– gezien de mededeling van de Commissie "Groenboek – naar een geïntegreerde Europese 

markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen" (COM(2011)0941), 

– gezien het jaarlijks voortgangsverslag over de digitale agenda van 2011, gepubliceerd op 

22 december 2011, 

– gezien de mededeling van de Commissie "Verslag over het digitale 

concurrentievermogen van Europa – Voornaamste successen van de i2010-strategie 

2005-2009" (COM(2009)0390), 

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over breedband in Europa: investeren in digitale 

groei1, 
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– gezien de studie over de impact van ICT op de maatschappij – SMART 2007/0068, 

gepubliceerd op 30 april 2010, 

– gezien het verslag over de economische impact van ICT – SMART 2007/0020, 

gepubliceerd in januari 2010, 

– gezien het voor de Commissie opgestelde verslag "i2010 eGovernment Action Plan – 

Progress Study (SMART 2008/0042)", gepubliceerd in november 2009, 

– gezien de conclusies van het Zweedse voorzitterschap van 10 november 2009 van de 

conferentie in Visby over het creëren van impact voor een e-Unie 2015, 

– gezien het verslag van het Zweedse voorzitterschap "A Green Knowledge Society – An 

ICT policy agenda to 2015 for Europe's future knowledge society", gepubliceerd in 

september 2009, 

– gezien het verslag van de Commissie "Cloud computing: Public Consultation Report", 

gepubliceerd op 5 december 2011, 

– gezien de mededeling van de Commissie "Actieplan inzake elektronische handtekeningen 

en elektronische identificatie voor het bevorderen van de grensoverschrijdende publieke 

dienstverlening op de interne markt" (COM(2008)0798), 

– gezien Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende diensten op de interne markt1, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

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

de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie cultuur en 

onderwijs en de Commissie juridische zaken (A7-0083/2012), 

A. overwegende dat de informatie- en communicatietechnologie (ICT) een ingrijpende 

rechtstreekse en indirecte invloed heeft op politiek, economie, samenleving, cultuur en op 

het dagelijkse leven van de burgers van de EU; overwegende dat een concurrerende 

digitale interne markt die alle belemmeringen voor grensoverschrijdende e-diensten zou 

wegwerken en waar geen verstoring van de mededinging zou plaatsvinden, aanzienlijke 

voordelen zou bieden voor de burgers van de EU; 

B. overwegende dat e-overheid alle technologieën en alle gebruik omvat in verband met 

informatieverstrekking, voorlichting en administratieve formaliteiten via internet; 

C. overwegende dat de ICT-sector, met een marktwaarde van 660 miljard EUR per jaar, 

rechtstreeks 5% van het Europese bbp levert, maar nog aanzienlijk meer bijdraagt tot de 

algemene productiviteitstoename (20% rechtstreeks van de ICT-sector en 30% uit 

ICT-investeringen); 

D. overwegende dat de regels voor elektronische facturering niet uniform zijn en dat de 

voordelen ervan zwaar onderbenut blijven; 
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E. overwegende dat ICT een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de Europa 2020-strategie, 

met name op het vlak van werkgelegenheid, duurzame economische en 

productiviteitsgroei, de versterking van de inspraakmogelijkheden van de burgers, O&O, 

energie, innovatie en het milieu; 

F. overwegende dat het mkb een bijzonder belangrijke rol speelt op de digitale markt; 

G. overwegende dat "cloud computing" een goedkoop en milieuvriendelijk middel is om de 

ICT-prestaties van overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen te verbeteren, de 

verwerkingskosten terug te dringen en de opslagkosten te beperken, en dus heel wat 

voordelen biedt, maar dat daarbij de verbinding tussen gebruiker en server onvoldoende 

beveiligd is en de gebruiker voor een stuk de controle verliest; 

H. overwegende dat het scorebord voor de digitale agenda 2011 aangeeft dat er vooruitgang 

is geboekt, maar dat 26% van de Europese burgers nog nooit het internet gebruikt heeft 

en dat slechts 48% van de mensen die tot een kansarme bevolkingsgroep behoren, het 

gebruikt; 

I. overwegende dat de digitale kloof zowel met het oog op de toegang tot het internet als 

met het oog op de digitale geletterdheid directe gevolgen heeft voor de aanvaarding van 

e-overheidsdiensten en de deelname van burgers aan het openbare leven en aan de 

democratie zou kunnen belemmeren;  

J. overwegende dat een concurrerende digitale interne markt de succesvolle uitrol van 

supersnelle breedband- en telecommunicatienetwerken in alle EU-regio's zou waarborgen 

en de infrastructuurontwikkeling in en tussen de verschillende EU-lidstaten op eenzelfde 

niveau zou brengen, teneinde de demografische duurzaamheid van dunbevolkte regio's te 

garanderen; 

1. is zich ervan bewust dat de ICT-sector een grote bijdrage levert aan het industrieel beleid, 

aan de innovatie, de groei, het mededingingsvermogen en de handelsbalans van de EU; 

2. onderstreept dat gebruikers een sleutelrol spelen in de digitale strategie en dat het daarom 

dringend noodzakelijk is hen hiervan bewust te maken en hun rol, betrokkenheid, 

perspectief en vertrouwen in veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

in de informatiemaatschappij te versterken en het menselijk kapitaal in het ICT-domein te 

vergroten; 

3. bevestigt opnieuw dat e-overheidsdiensten de Europese burgers meer zeggenschap geven 

en de overheidsadministratie helpen hervormen en moderniseren door de transparantie en 

verantwoordingsplicht van overheidsdiensten te doen toenemen en de kosten ervan te 

doen dalen; 

4. benadrukt dat de aanvaarding van e-overheidsdiensten niet alleen door technische, maar 

ook door organisatorische, politieke, juridische en culturele hinderpalen wordt 

bemoeilijkt en dat succesvolle oplossingen en processen doorgaans in belangrijke mate 

van de omstandigheden ter plaatse afhankelijk zijn; 

5. onderstreept dat de totstandkoming van een Europese e-overheidsruimte potentieel een 

belangrijk onderdeel van het Horizon 2020-programma kan vormen, aangezien daardoor 

economische en sociale groei kunnen worden bevorderd, innovatie en de ontwikkeling 



van menselijk kapitaal kunnen worden gestimuleerd, wat kan bijdragen tot het beheersen 

van de maatschappelijke en politieke uitdagingen waarvoor de EU zich gesteld ziet; 

6. benadrukt dat de digitale kloof in aanmerking moet worden genomen en moet worden 

gedicht; 

7. stelt vast dat "cloud computing" toegang biedt tot een gemeenschappelijk reservoir van 

IT-middelen die snel kunnen worden doorgegeven met een minimale beheersinspanning 

en een minimale interactie van de dienstenaanbieder, en dat de efficiëntie van de "cloud" 

te danken is aan de flexibiliteit ervan, de hogere productiviteit die eruit resulteert en de 

rol ervan bij de bescherming van het milieu, maar dat "cloud computing" vooral 

technisch betrouwbaar en op zijn taak berekend moet zijn; 

Actieplan voor e-overheid 

8. juicht de aanname toe van het Europese actieplan inzake e-overheid 2011-2015, de 

Europese interoperabiliteitsstrategie (EIS) en het Europese interoperabiliteitskader (EIF) 

voor Europese overheidsdiensten (EOD's); spoort de lidstaten ertoe aan spoedig 

maatregelen te nemen om hun nationale strategieën af te stemmen op bovenvermelde 

beleidsmaatregelen; 

9. steunt de algemene streefdoelen om het gebruik van e-overheidsdiensten tegen 2015 uit te 

breiden naar 50% van de burgers (van 41%) en 80% van de ondernemingen (van 75%), 

maar verzoekt de Commissie en de lidstaten om deze streefdoelen te beschouwen als 

minimumdrempels; 

10. dringt erop aan dat er speciale programma's en e-overheidplatforms worden ontwikkeld 

om plaatselijke, regionale, etnische en taaldiversiteit te beschermen en te bevorderen; 

11. betreurt dat volgens het scorebord voor de digitale agenda 2011 slechts 50% van de 

gebruikers van e-overheid formulieren online invult; 

12. stelt de samenhang tussen het bbp en de beschikbaarheid van e-overheidsdiensten vast en 

verlangt een passende financiering van de uitbreiding van e-overheidsdiensten zowel op 

het niveau van de lidstaten als op dat van de EU; 

13. onderstreept dat steeds meer burgers en ondernemingen gebruikmaken van het internet op 

mobiele toestellen en verzoekt om ervoor te zorgen dat e-overheidsdiensten toegankelijk 

zijn via en aangepast zijn aan meerdere leveringskanalen, met inbegrip van belcentrales 

en mobiel internet (m-government); 

14. wijst erop dat e-overheid pas kan slagen met een brede integratie en optimalisering van 

bestuursprocessen, met inachtneming van het recht op gemeentelijk zelfbestuur op alle 

bestuursniveaus en op overkoepelend niveau; 

15. benadrukt dat e-overheidsdiensten voor de Europese burgers en ondernemingen, en met 

name het mkb, voordelen bieden, aangezien ze de administratieve uitgaven en kosten 

verlagen, de productiviteit, de doeltreffendheid, het concurrentievermogen, de 

transparantie en de openheid verbeteren, de doelmatigheid van beleidsmaatregelen 

versterken en de procedures beter toegankelijk maken en stroomlijnen, en aangezien ze 

de totstandkoming van synergieën en het ondernemingsoverschrijdende 



gemeenschappelijke gebruik van middelen en capaciteit vereenvoudigen en een meer op 

samenwerking gericht bedrijfsklimaat voor het mkb mogelijk maken; 

16. roept de lidstaten en de Commissie op door de overheid gefinancierde informatie in een 

machineleesbaar formaat (en in real time) te publiceren via open vergunningen, om 

mogelijk te maken dat overheidsinformatie op innovatieve wijze hergebruikt wordt door 

de academische wereld, inclusief studenten, en het grote publiek en ten behoeve van 

onderzoek en bedrijfsontwikkeling, en aldus tevens de transparantie te bevorderen; 

17. wijst erop dat er tot dusver geen eenduidige definitie van "open bestuursinformatie" 

bestaat en dat het voor een scherpere afbakening dringend gewenst is dat er via een 

openbare discussie consensus over wordt bereikt; 

18. dringt er bij de Commissie op aan al het mogelijke te doen om onderwijsinstellingen en 

culturele instellingen buiten de werkingssfeer van Richtlijn 2003/98/EG te houden; 

19. merkt op dat vooral het gebruik van e-identificatie en e-handtekeningen de 

grensoverschrijdende toegang tot e-diensten van overheidsadministraties belemmert en 

dat er een gebrek aan interoperabiliteit op EU-niveau bestaat; 

20. is van mening dat er een duidelijk en samenhangend EU-rechtskader voor wederzijdse 

erkenning van e-authenticatie, e-identificatie en e-handtekeningen nodig is om 

doeltreffende grensoverschrijdende e-overheidsdiensten in heel de EU te garanderen die 

een wederzijdse en/of geautomatiseerde interactie tussen overheden en burgers en/of 

ondernemingen mogelijk maken; 

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten burgers voortdurend over de bestaande 

EU-portals, zoals SOLVIT en Your Europe, te informeren, aangezien het huidige tekort 

aan informatie de ontwikkeling van een bedrijfsvriendelijk klimaat en regelingen 

betreffende consumentenbescherming, met name op grensoverschrijdend vlak, verder 

vertraagt; 

22. verzoekt de Commissie een overzicht bij te houden van alle bestaande, door de 

Commissie zelf en door de lidstaten aangeboden online-instrumenten voor 

geschilbeslechting en informatieportals, en deze daar waar mogelijk met elkaar te 

verbinden of te consolideren; beveelt aan alleen nieuwe onlineportals te ontwikkelen 

wanneer integratie in bestaande oplossingen niet mogelijk is; 

23. juicht de aanname van het actieplan voor e-handtekeningen en e-identificatie en het 

STORK-proefproject toe en de bijdrage die zij leveren aan de interoperabiliteit van 

grensoverschrijdende overheidsdiensten; verzoekt de Commissie om de e-

handtekeningenrichtlijn te herzien en verzoekt om een beschikking die de wederzijdse 

erkenning van e-identificatie en e-authenticatie garandeert; 

24. beklemtoont dat in alle situaties waarin persoonsgegevens bij culturele en 

onderwijsinstellingen voorwerp van gegevensverwerkingsprocedures zijn, individuele 

toegangsrechten moeten gelden om de gegevens tegen ongeoorloofde inzage te 

beschermen; 

25. is van mening dat de interoperabiliteit van e-handtekeningen vanuit het standpunt van e-

overheidsdiensten juridische aspecten omvat (aanwending van e-handtekeningen in het 



openbaar domein – artikel 3, lid 7, van de e-handtekeningenrichtlijn, dilemma van de 

relatie tussen handtekening en authentificatie en tussen bewaking en accreditatie, de 

standpunten van de afzonderlijke lidstaten, beveiligingsniveaus en kwalificering van 

handtekeningen), maar daarnaast ook technische aspecten (identificator in certificaten, 

handtekeningtype en -vorm, validering van de handtekening); acht het voor de 

ontwikkeling van applicaties met het oog op een volledig interoperabele Europese e-

handtekeningdienst voor de validering van handtekeningen aanbevelenswaardig dat er zo 

spoedig mogelijk een vereniging van valideringsbureaus (Federation of Validation 

Authorities, FVA) wordt opgericht om de nationale valideringsbureaus van de lidstaten te 

coördineren1; 

26. neemt nota van het feit dat de Commissie CEN, CENELEC en ETSI de opdracht heeft 

gegeven om het Europese normaliseringskader voor e-handtekeningen bij te werken en te 

rationaliseren; verzoekt de Commissie jaarlijks een voortgangsverslag bij het Parlement 

in te dienen op basis van de verslagen die twee keer per jaar door de Europese 

normaliseringsorganen worden ingediend; 

27. roept de lidstaten op in Europese onderwijsinstellingen open educatieve software te 

ontwikkelen, best practices uit te wisselen en onlineplatforms op te zetten voor 

samenwerking op het gebied van onderwijsmateriaal en -hulpmiddelen die gratis zijn 

voor de leerlingen en waarbij terdege rekening wordt gehouden met de regelgeving 

inzake gegevensbescherming en copyright; 

28. onderstreept dat e-overheidstoepassingen herzien moeten worden en indien nodig 

aangepast moeten worden om ze eveneens open te stellen voor gebruikers die geen 

ingezetene zijn; benadrukt dat er interoperabiliteit nodig is op zowel lokaal, regionaal, 

nationaal als op EU-niveau; 

29. is van mening dat de interoperabiliteit van e-overheidstoepassingen impliceert dat ook de 

nationale Private Key Infrastructures (PKI) interoperabel moeten zijn, via een Europese 

valideringsdienst ("European Bridge"); 

30. juicht de openbare raadpleging toe over de ontwerprichtsnoeren voor koppelingen tussen 

ICT-normalisering en openbare aanbestedingen en verzoekt om een voorstel daaromtrent; 

31. nodigt de lidstaten uit om nationale e-overheidsstrategieën uit te werken, in 

overeenstemming met de doelstellingen en de streefdoelen van het actieplan inzake 

e-overheid en van de digitale agenda, die de opbouw van de Europese digitale interne 

markt en de Europese e-governanceruimte dienen te bevorderen; 

32. wijst erop dat bij de ontwikkeling van het actieplan inzake e-overheid, de infrastructuur 

en de dienstverlening op alle niveaus aan veiligheidstechnische eisen moet worden 

voldaan en dat de beste haalbare bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van 

persoonsgegevens en financiële gegevens moet worden gewaarborgd om eender welke 

onwettige controle te verhinderen; 

 

33. verzoekt de lidstaten om gebruik te maken van ICT-instrumenten om de transparantie, de 

rekenplichtigheid en de burgerparticipatie te verbeteren, om de doeltreffendheid en het 
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concurrentievermogen te verhogen, om de administratieve lasten evenals de tijd en kosten 

te verlagen, om de administratieve procedures te verbeteren, om de CO2-uitstoot te 

verminderen, zuiniger om te springen met openbare middelen en bij te dragen tot een 

meer participatieve democratie en tegelijkertijd vertrouwen en geloof op te bouwen; 

34. verzoekt de lidstaten met klem publieke entiteiten te verplichten gegevens openbaar te 

maken door middel van het bijhouden van registers en catalogi van publieke gegevens, en 

middels het vaststellen van regels inzake openbaarmaking en hergebruik, met 

inachtneming van de auteursrechtwetgeving en de wetgeving betreffende de bescherming 

van gegevensbanken;  

35. dringt er bij de lidstaten op aan om centrale aanspreekpunten in te richten en 

tussenliggende contactpunten te gebruiken om een vlot, geïntegreerd en gemakkelijk 

toegankelijk systeem van contactpunten beschikbaar te stellen voor de gebruikers van 

nationale en grensoverschrijdende e-overheidsdiensten; 

36. onderstreept dat e-overheidsdiensten de kwaliteit van onze democratieën kunnen 

verbeteren en in belangrijke mate kunnen bijdragen tot een actievere deelname van 

burgers – met name jongeren – en ondernemingen aan het openbare en politieke leven en 

de democratische processen; merkt in dit verband op dat proefraadplegingen en 

referenda, vooral op lokaal niveau, moeten worden aangemoedigd;  

37. is verheugd over de invoering van OCS (Online Collection Software), die op initiatief 

van de Commissie is ontwikkeld in het kader van het ISA-programma en bedoeld is om 

ondertekenaars vanaf 1 april 2012 in staat te stellen online hun steun te geven aan een 

voorgesteld burgerinitiatief, en dat ook door organisatoren van petities kan worden 

gebruikt om de verzameling, opslag en indiening van handtekeningen te beheren; wenst 

dan ook dat de e-overheidsstrategieën zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd;  

38. onderstreept dat interoperabele grensoverschrijdende e-overheidsdiensten moeten kunnen 

steunen op innovatieve architectuur en technologieën (openbare clouddiensten en Service 

Oriented Architecture) en verzoekt om de IPv6-relevante e-overheidsinfrastructuur en 

onlinediensten van openbaar belang te upgraden;  

39. erkent het enorme potentieel van cloud computing voor zowel ondernemingen als 

particulieren; benadrukt echter dat nu clouddiensten steeds meer ingang vinden, de 

verplaatsing van de IT-middelen geregeld en de toegang tot de servers en de gegevens 

grondig gecontroleerd moet worden, onder meer om ongeoorloofd commercieel gebruik 

door andere partijen te voorkomen, en dat deze kwesties aan de orde moeten komen bij 

de hervorming van de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming die de Commissie 

heeft voorgesteld (COM(2012)0011 en COM(2012)0010); 

40. benadrukt dat een beveiligd grensoverschrijdend systeem voor e-overheid integraal deel 

uitmaakt van het Europese programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur; 

verzoekt om afdoende maatregelen te treffen om de gegevensbescherming en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer te garanderen en de kwetsbaarheid voor 

cyberaanvallen tot een minimum te beperken; erkent het grote belang van het Enisa voor 

de ondersteuning van de EU en de lidstaten bij hun inspanningen om veilige en stabiele 

e-overheidsdiensten aan te bieden; dringt aan op de invoering van werkelijk 

democratische vormen van controle van het gegevensgebruik en de toepassingsmethoden; 

 



41. juicht de bijdragen toe van de IDA-, IDABC- en ISA-programma's, de grootschalige CIP-

proefprojecten en het ePractice-forum aan het ontwerpen en toepassen van 

grensoverschrijdende interoperabiliteitsoplossingen; dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan de duurzaamheid van deze acties op lange termijn te garanderen; 

 

42. juicht het voorstel toe voor de "Connecting Europe Facility" (CEF), waarin bijna 9,2 

miljard EUR worden uitgetrokken om investeringen in snelle en supersnelle 

breedbandnetwerken en pan-Europese digitale diensten te ondersteunen en steunt dit 

voorstel; de CEF zal subsidies verlenen voor de opbouw van infrastructuur die nodig is 

voor de invoering van e-ID, e-identificatie, e-overheidsdiensten, e-gezondheid, e-justitie 

en douanegerelateerde diensten, zal bijdragen tot de totstandkoming van interoperabiliteit 

en zal mede de kosten dekken voor de exploitatie van de infrastructuur op Europees 

niveau en voor de aansluiting van de respectieve infrastructuur van de lidstaten onderling; 

43. is van mening dat het projectobligatie-initiatief in het kader van Europa 2020 particuliere 

middelen zal vrijmaken voor projectgerichte investeringen in de toekomstige 

sleutelinfrastructuur van de EU, zoals straten, spoorwegen, intelligente energienetten en 

pijpleidingen alsook breedbandnetten; 

44. wijst opnieuw op het belang van toekomstige hogesnelheidsdiensten die de EU zullen 

helpen voorzien van energie-efficiëntie, veiligheidsdoelstellingen en andere 

communicatiemogelijkheden (bijvoorbeeld efficiënte en intelligente vervoerssystemen en 

systemen voor communicatie tussen mens en machine); 

45. juicht de aanname toe van het pakket betreffende open gegevens en verzoekt de lidstaten 

het hergebruik van overheidsinformatie (niet-persoonlijke informatie) op innovatieve 

manieren te ondersteunen; verzoekt om een nauwere betrokkenheid van lokale en 

regionale overheden bij het verschaffen van toegang tot overheidsinformatie om de 

informatieverstrekking aan de bevolking, ondernemingen en instellingen te verbeteren en 

het scheppen van nieuwe banen en de ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau te 

stimuleren; 

46. onderstreept het belang van (kwalitatieve en kwantitatieve) meetmethoden gericht op de 

doeltreffendheid en doelmatigheid in termen van e-overheid en democratie, waarbij 

SMART1-streefdoelen gehanteerd moeten worden, die actief toegepast moeten worden 

door alle regeringen; 

47. betreurt dat de lidstaten het nog niet eens geworden zijn over de lijst met alle belangrijke 

grensoverschrijdende overheidsdiensten die tegen 2015 online beschikbaar gesteld moet 

worden; roept de Commissie daarom op om haar inspanningen voor het behalen van dit 

doel te versterken; 

48. verzoekt de Commissie en de lidstaten specifieke ICT-instrumenten – zoals 

gemeenschappelijke regelingen voor elektronische verzoekschriften – te ontwikkelen en 

in te voeren om elektronische participatie te vergemakkelijken, met als doel de burgers 

van de EU en vertegenwoordigende organisaties de mogelijkheid te geven daadwerkelijk 

gebruik te maken van hun recht in het kader van het burgerinitiatief zoals bedoeld in 

artikel 11 VEU; 

                                                 
1  SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. 



49. herinnert aan de fundamentele verplichting om het gebrek aan digitale geletterdheid en 

vaardigheden tegen 2015 met de helft te verminderen en juicht in dat verband de 

voorstellen toe om de digitale geletterdheid, vaardigheden en e-insluiting te bevorderen, 

in het bijzonder het voorstel om van digitale geletterdheid en andere aspecten die 

daarmee verband houden een prioriteit te maken voor de verordening betreffende het 

Europees Sociaal Fonds (2014-2020); bevestigt de noodzaak om te handelen volgens het 

devies "Toegang voor alle burgers – inclusie van bij het ontwerp" en wijst met nadruk op 

de nood aan de opbouw van e-overheidsdiensten die de gebruikers en burgers centraal 

stellen; 

50. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om digitale scholingsprogramma's ter 

bevordering van het omvattende gebruik van e-overheidsdiensten in te voeren, de digitale 

geletterdheid te verbeteren en de "e-barrières" uit de weg te ruimen waarmee het mkb 

alsook kansarme bevolkingsgroepen zoals ouderen, mensen met een handicap, 

minderheden, immigranten, werklozen en mensen die in afgelegen gebieden van de EU 

wonen, te kampen hebben; daartoe moet onderwijs met elektronische hulpmiddelen ("e-

learning") in het nationale onderwijs- en opleidingsbeleid van de lidstaten worden 

opgenomen – dit vereist de vaststelling van de programma's, de evaluatie van de 

opleidingsresultaten en de beroepsontwikkeling van leerkrachten en opleiders; 

51. betreurt dat het wetgevingsvoorstel om te garanderen dat websites van de overheidssector 

tegen 2015 volledig toegankelijk zijn vertraging heeft opgelopen; juicht het stappenplan 

toe voor digitale insluiting en verzoekt om de tenuitvoerlegging van het Web 

Accessibility Initiative (WAI), met inbegrip van de Web Content Accessibility 

Guidelines voor e-overheidsportaalsites evenals beschikbare en betaalbare aangepaste 

eindapparatuur voor mensen met een handicap; 

52. beveelt voor de waarborging van de kwaliteit bij de beschikbaarstelling van deze diensten 

aan dat ze worden aangepast aan standaarden, normen en richtsnoeren inzake good 

practice op internationaal vlak, zoals ISO 27001 met het oog op de informatieveiligheid 

of ISO 20000 met het oog op IT-servicemanagementprocessen; 

E-aanbestedingen 

53. benadrukt dat e-aanbestedingen EU-aanbestedingen mogelijk maken en 

overheidsinstanties een zo groot mogelijke keuze bieden, wat leidt tot een efficiënte 

besteding van middelen, transparantie, rekenplichtigheid, tot meer openlijk vertrouwen en 

tot het versterken van de interne markt en mededinging; 

54. onderstreept dat overheidsuitgaven in de 27 lidstaten van de EU 16% van het bbp 

uitmaken en dringt aan op het gebruik van e-aanbesteding voor alle openbare 

aanbestedingen tegen 2015; verzoekt om e-aanbesteding ook te gebruiken voor 

concessies; 

55. betreurt dat slechts 13% van de Europese ondernemingen in 2010 gebruikmaakte van het 

internet om een voorstel in te dienen bij de overheid via een openbaar elektronisch 

systeem voor inschrijvingen; verzoekt de lidstaten de participatie van het mkb in e-

aanbesteding aan te moedigen; 

 



56. benadrukt dat e-aanbesteding uit twee fases bestaat: de fase vóór de gunning1 en de fase 

na de gunning2; verzoekt de lidstaten beide fases volledig uit te voeren en op te nemen in 

hun e-aanbestedingportaalsite tegen 2015; 

57. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op het kwaliteitsniveau van de ICT-projecten 

van nationale overheidsdiensten te verhogen om enerzijds naar de strategische 

innovatiedoelstellingen van de administratie te streven en anderzijds de algemene 

kwaliteitsnormen van aanbestedingen te verbeteren en tijd en kosten te besparen; 

58. dringt er bij de Commissie en de lidstaten nadrukkelijk op aan om bij de centrale en 

lokale overheidsdiensten het model van de precommerciële inkoop (pre-commercial 

procurement, PCP) te bevorderen, waardoor het voor opdrachtgevers van de overheid 

mogelijk wordt om met de leveranciers de risico's en voordelen van de planning, 

vervaardiging van prototypen en beproeving van nieuwe producten en diensten te 

bespreken, de middelen van verschillende opdrachtgevers samen te voegen, optimale 

voorwaarden te scheppen voor een breed opgevatte afzet en verspreiding van de 

resultaten van O&O-activiteiten, en dergelijke projecten binnen de toegemeten begroting 

te houden; 

59. onderstreept de succesvolle activiteiten van PEPPOL en van de grootschalige 

proefprojecten van e-CERTIS e-aanbesteding; 

60. onderstreept dat de nationale systemen voor e-aanbesteding verder ontwikkeld moeten 

worden om grensoverschrijdende diensten mogelijk te maken en de dienstenrichtlijn 

volledig ten uitvoer te leggen; 

61. dringt er bij de Commissie op aan om het witboek over de interconnectie van de e-

aanbestedingscapaciteit in de EU – een strategie voor e-aanbesteding in te dienen; 

62. dringt er bij de Commissie op aan een mechanisme in te stellen voor het toezicht op de 

uitvoering van de met e-aanbestedingen samenhangende voortgang, hinderpalen en 

corrigerende maatregelen bij de invoering van het systeem van e-aanbestedingen in de 

lidstaten; 

63. is van mening dat de Commissie in haar leidinggevende positie het voorbeeld dient te 

geven en in al haar organen een systeem voor e-aanbestedingen dient in te voeren; 

E-facturatie 

64. juicht het e-facturatie-initiatief toe, dat erop gericht is van elektronische facturatie de 

meest gebruikte vorm van facturatie in de EU te maken tegen 2020, en de beschikking 

van de Commissie tot oprichting van het Europese multi-stakeholderforum over 

elektronische facturatie (EMSFEI); 

65. onderstreept de aanzienlijke voordelen die e-facturatie biedt als middel voor een 

doeltreffender en voordeliger beheer van alle klant-leverancierrelaties in de openbare en 

de particuliere sector, die blijken uit kortere betaaltermijnen, minder fouten, betere inning 

van btw, lagere kosten voor afdrukken en verzenden en integratie van bedrijfprocessen; 

                                                 
1  e-aankondiging, e-aanbesteding, e-inschrijving, aanvaarding van e-handtekeningen. 
2  e-bestelling, e-facturering, e-betaling, gebruik van e-hantekeningen. 



stelt bovendien vast dat dit instrument een grotere transparantie mogelijk maakt van de 

gegevens- en handelsstromen die tot de opstelling van de factuur leiden, 

66. is zich bewust van de versnippering van de markt ten gevolge van nationale voorschriften 

over e-facturatie; betreurt dat slechts 22% van het mkb elektronische facturen ontvangt of 

verstuurt; 

 

67. juicht de nieuwe btw-voorschriften1 ten aanzien van e-facturatie, die papieren en 

elektronische facturen op gelijke voet plaatsten, toe; 

68. onderstreept het belang van centrale aanspreekpunten voor de omzetbelasting om de 

grensoverschrijdende elektronische handel voor het mkb te vereenvoudigen en e-

facturatie te bevorderen; 

69. wijst op het belang van rechtszekerheid, een eenduidige technische omgeving en open en 

interoperabele oplossingen voor e-facturatie die gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 

wettelijke vereisten, bedrijfsprocessen en technische normen opdat ze massaal toegepast 

kunnen worden; 

70. nodigt de sector en de Europese normaliseringsorganisaties uit om hun inspanningen ter 

bevordering van convergentie naar een gezamenlijk e-facturatiegegevensmodel voort te 

zetten; 

71. stelt de initiatieven van Denemarken, Finland, Italië, Spanje en Zweden om elektronische 

facturatie verplicht te maken voor overheden op prijs en verzoekt om e-facturatie 

verplicht te maken voor alle openbare aanbestedingen tegen 2016; 

72. neemt nota van het feit dat grensoverschrijdende interoperabiliteitsproblemen met e-

handtekeningen de goedkeuring van grensoverschrijdende oplossingen voor e-facturatie 

vertragen; 

73. nodigt de Commissie uit om het EMSFEI te benutten om de juridische aspecten te 

bestuderen en de nationale initiatieven te coördineren; verzoekt de Commissie om 

jaarlijks verslag uit te brengen en EP-leden uit te nodigen om deel te nemen aan de 

vergaderingen van het EMSFEI; 

74. moedigt de lidstaten aan om nationale fora over e-facturatie op te richten waarin de 

belanghebbenden evenwichtig vertegenwoordigd zijn; 

75. is van mening dat consumenten met beperkte of zonder internettoegang niet aan hun lot 

mogen worden overgelaten en dat consumenten altijd om een papieren factuur moeten 

kunnen verzoeken; 

Algemene opmerkingen 

76. erkent de toegevoegde waarde van de 132 projecten in het kader van de strategische 

prioriteiten van CIP ICT PSP en onderstreept het belang van O&O en innovatie voor het 

ontwikkelen en verbeteren van grensoverschrijdende diensten; verzoekt om steun voor 

"eenvoudige en snelle" toegang tot Europese O&O-middelen voor ICT en om een 

                                                 
1  Richtlijn 2010/45/EU. 



verhoging van de financiële toewijzingen aan grensoverschrijdende e-overheidsdiensten 

en -infrastructuur voor 2014-2020; 

77. erkent de bijdrage en de overkoepelende rol van het ISA-programma bij de vaststelling, 

bevordering en ondersteuning van de invoering van interoperabiliteitsoplossingen en 

kaders voor Europese openbare besturen bij de totstandkoming van synergieën en de 

bevordering van het hergebruik van infrastructuur, digitale diensten en 

softwareoplossingen en bij de verwezenlijking van eisen van openbare besturen in 

verband met de interoperabiliteit in specificaties en normen voor digitale dienstverlening 

en vraagt de financiële bijdragen voor interoperabiliteitsoplossingen tussen de EU en 

openbare besturen (ISA-programma) voor de periode 2014-2020 te verhogen; 

78. beklemtoont dat het Europese actieplan inzake e-overheid 2011-2015 een unieke 

gelegenheid biedt om de Europese en nationale openbare besturen te moderniseren en 

hun kosten te verlagen, hen in staat te stellen om het potentieel van een voortschrijdende 

Europese integratie ten volle te benutten en groei, innovatie, mobiliteit van de burgers en 

zakelijke mogelijkheden van ondernemingen, met name van het mkb, te bevorderen en de 

deelname van het publiek aan de beleidsvorming te ondersteunen; onderstreept het belang 

van partnerschappen tussen de particuliere en de openbare sector bij de 

beschikbaarstelling van innovatieve oplossingen, aanwendingen en dienstverlening voor 

de ontwikkeling van een EU-brede interoperabele e-overheidsinfrastructuur en voor de 

doeltreffende aanwending van de beschikbare middelen; 

79. verzoekt de Commissie om de doelstellingen van de digitale agenda jaarlijks te 

beoordelen, in het bijzonder de doelstellingen die betrekking hebben op het actieplan 

inzake e-overheid, en om jaarlijks verslag uit te brengen aan het Parlement; 

80. verwelkomt de hoge plaats die het Zweedse, Spaanse, Poolse en Deense voorzitterschap 

van de Raad aan de onderwerpen e-overheid en digitale markten hebben toegekend en 

onderstreept de positieve bijdragen van de e-overheidsconferenties van Malmö, Posen en 

Madrid; is van mening dat de periode 2012-2013 van beslissende betekenis is voor de 

grensoverschrijdende interoperabiliteit van e-overheidsdiensten en wacht daarom met 

belangstelling op de conferentierapporten en conclusies van de conferentie over het 

thema "e-overheid" die in maart 2012 in Kopenhagen plaatsvindt; 

o 

o     o 

81. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 


