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I.

INLEIDING

1.

De Commissie heeft op 15 september 2021 het voorstel voor een besluit tot vaststelling
van het beleidsprogramma 2030 "Traject naar het digitale decennium"1 aangenomen.
Dat beleidsprogramma is bedoeld om ervoor te zorgen dat de EU haar doelstellingen en
streefcijfers haalt op het gebied van de digitale transformatie van onze samenleving en
economie in overeenstemming met de waarden van de EU, waardoor haar digitale leiderschap
en veerkracht worden versterkt en een mensgericht, inclusief en duurzaam digitaal beleid met
meer zeggenschap voor burgers en bedrijven wordt gestimuleerd.
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2.

In het voorstel wordt herinnerd aan de concrete digitale streefcijfers die de Unie als geheel
uiterlijk tegen het einde van het decennium moet hebben bereikt, zoals bepaald in de
mededeling van 9 maart 2021 over het digitale kompas. Om ervoor te zorgen dat de Unie als
geheel haar ambitie realiseert, wordt in het voorstel vervolgens een nieuwe vorm van
governance met de lidstaten beschreven: een mechanisme voor jaarlijkse samenwerking
tussen de instellingen van de Unie en de lidstaten.
Meer in het bijzonder heeft het voorstel tot doel het volgende te realiseren:
•

digitale basisvaardigheden voor ten minste 80 % van de bevolking en 20 miljoen
hooggekwalificeerde digitale professionals;

•

beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen (alle
huishoudens zijn gedekt door een gigabitnetwerk, alle bevolkte gebieden door 5G,
grotere productie van halfgeleiders, beveiligde randknooppunten in de cloud en
computers met kwantumacceleratie);

•

digitale transformatie van bedrijven (ten minste 75 % van EU-ondernemingen maakt
gebruik van de cloud/AI/big data, financiering van eenhoorns, digitale intensiteit voor
kleine en middelgrote ondernemingen);

•

digitalisering van overheidsdiensten (100 % van de openbare diensten en de medische
dossiers zijn online toegankelijk, ten minste 80 % van de EU-burgers gebruikt digitale
identificatie).

Daartoe stelt de Commissie een mechanisme voor doorlopende samenwerking tussen de
instellingen van de Unie en de lidstaten voor om na te gaan hoe tekortkomingen kunnen
worden aangepakt op gebieden die volgens het meest recente jaarverslag aanzienlijke lacunes
en tekortkomingen vertonen. Het resultaat van het toezicht op en de verslaglegging over de
vooruitgang op digitaal vlak zou worden gepresenteerd in een jaarlijks verslag over de "Staat
van het digitale decennium", dat aan het Europees Parlement en de Raad zou worden
voorgelegd.
3.

In het Europees Parlement is het voorstel toegewezen aan de Commissie industrie, onderzoek
en energie (ITRE). De rapporteur voor dit dossier is Martina Dlabajová (Renew Europe,
Tsjechië). De commissie ITRE heeft haar verslag nog niet aangenomen.

4.

Op 27 oktober 2021 is het Europees Economisch en Sociaal Comité verzocht advies uit te
brengen over het voorstel. Dat advies wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. Het
Europees Comité van de Regio's is op 10 november 2021 geraadpleegd en is verzocht vóór
eind januari 2022 advies uit te brengen.
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II.

WERKZAAMHEDEN IN DE RAAD

5.

In de Raad is het voorstel besproken door de Groep telecommunicatie en
informatiemaatschappij (hierna "Groep Telecom" genoemd). Het Sloveense voorzitterschap
opende de besprekingen tijdens de vergadering van 28 september 2021. De delegaties
toonden zich zeer ingenomen met het initiatief en het belang dat gehecht wordt aan het
opvoeren van de inspanningen op het gebied van de digitale transformatie na de COVID-19crisis. Ze prezen ook de flexibiliteit die de lidstaten krijgen om de digitale streefcijfers te
halen. Tegelijkertijd waren zij van mening dat het door de Commissie vastgestelde tijdschema
zeer ambitieus is (in verband met de voorbereiding van de nationale routekaarten), en
sommige delegaties spraken hun voorkeur uit voor een niet-bindende samenwerking tussen de
Commissie en de lidstaten in plaats van een bindend volwaardig monitoring- en
samenwerkingsmechanisme.
Vervolgens spitsten de besprekingen zich toe op de noodzaak om met betrekking tot
verschillende sectoren en bevolkingsgroepen het risico op versnippering tussen meer en
minder technologisch geavanceerde EU-gebieden te ondervangen. Tot slot waren er enkele
vragen over beschikbare EU-financiering en was er enige vrees voor dubbel werk in verband
met de consortia voor Europese digitale infrastructuur (EDIC), een nieuw instrument dat erop
gericht is de uitvoering van meerlandenprojecten te faciliteren.

6.

De vergadering van 19 oktober was gewijd aan de eerste vier artikelen van het besluit, die
betrekking hebben op het onderwerp, de definities, de algemene doelstellingen en de digitale
streefcijfers. Er werden vragen gesteld over de gekozen wetgevende vorm, de noodzaak om
de dimensie van de groene en de digitale transities in de doelstellingen te versterken, de
gevolgen van niet-naleving en een mogelijke toename van de administratieve lasten voor
de overheidssector en kleine en middelgrote ondernemingen.
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7.

De vergadering van 16 november ging van start met de resterende opmerkingen en vragen
over artikel 4. Gezien de digitale kloof tussen en binnen de lidstaten werd het ambitieniveau
zowel te hoog als te laag beschouwd, soms naargelang de streefcijfers. Sommige delegaties
benadrukten dat duidelijk moet worden gemaakt dat de streefcijfers niet juridisch bindend zijn
en dat het niet halen ervan geen sancties ten aanzien van de lidstaten met zich meebrengen,
terwijl andere delegaties aanvoerden dat bepaalde verwoordingen nog moeten worden
gepreciseerd met het oog op de uitvoering en de algehele samenhang. Tot slot werden er
vragen gesteld over bepaalde cijfers die de Commissie met betrekking tot de verschillende
streefcijfers heeft gebruikt.

8.

De Commissie gaf reeds voorlopige antwoorden op bovengenoemde zorgpunten,
waarbij ze met name wees op de ambitieuze maar evenwichtige aanpak van het voorstel,
die voorrang geeft aan flexibiliteit en samenwerking. De Commissie benadrukte ook
dat de digitale streefcijfers noch op EU- noch op nationaal niveau bindend zouden zijn.
Het samenwerkingsmechanisme zal evenwel bindend zijn om ervoor te zorgen dat de
doelstellingen en streefcijfers tegen 2030 worden gehaald. De Commissie lichtte de waarde
van de consortia voor Europese digitale infrastructuur nader toe tijdens een workshop op
22 november. Tot slot herinnerde de Commissie de lidstaten eraan dat het belangrijk is de
vaststelling van het besluit zo mogelijk in de eerste helft van 2022 af te ronden, teneinde een
eerste jaarlijkse monitoringcyclus en het eerste consortium voor Europese digitale
infrastructuur tegen 2023 mogelijk te maken.

9.

Het Sloveense voorzitterschap zal ernaar streven de eerste lezing van het voorstel nog
tijdens zijn termijn met succes af te ronden. In samenwerking met het aantredende Franse
voorzitterschap zal het Sloveense voorzitterschap de delegaties vóór het einde van het jaar
om officiële opmerkingen en suggesties verzoeken, zodat het eerste compromisvoorstel
begin 2022 als prioritair dossier door het Franse voorzitterschap kan worden opgesteld.

III. CONCLUSIE
10.

Het Coreper wordt verzocht nota te nemen van dit voortgangsverslag van het voorzitterschap,
zodat het op 3 december 2021 kan worden voorgelegd aan de Raad TTE (Telecommunicatie).
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