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Het vergroten van het concurrentievermogen en de wereldwijde invloed
van de Europese Unie door middel van een ambitieus wetgevingspakket
digitale diensten
- Oriënterend debat

Voor de delegaties gaat in bijlage dezes een nota van het voorzitterschap over het vergroten van het
concurrentievermogen en de wereldwijde invloed van de Europese Unie door middel van een
ambitieus wetgevingspakket digitale diensten, met het oog op de zitting van de Raad
Concurrentievermogen op 27 mei 2021.
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BIJLAGE

Het vergroten van het concurrentievermogen en de wereldwijde invloed van de
Europese Unie door middel van een ambitieus wetgevingspakket digitale
diensten
Nota van het voorzitterschap
1.

Het Portugese voorzitterschap ziet zich geconfronteerd met de economische en
maatschappelijke gevolgen van de huidige COVID-19-pandemie, en het daaropvolgende
herstelproces. De pandemie heeft aangetoond dat Europa op het elan van de digitalisering
moet verdergaan, met name om het concurrentievermogen van de Europese Unie te
versterken. Te dien einde heeft het voorzitterschap zichzelf opgedragen de digitale transitie
van de economie, samenleving en overheidsinstellingen te stimuleren, ook ten behoeve van de
digitale soevereiniteit van Europa.

2.

De zitting van de Raad Concurrentievermogen is een goede gelegenheid om de geboekte
vooruitgang met betrekking tot de digitale transitie van onze economie te bespreken, en om na
te denken over toekomstige ontwikkelingen en prioriteiten, met name over het versterken van
de eengemaakte markt, een van onze belangrijkste troeven voor het versterken van de digitale
soevereiniteit van Europa.

3.

Om alle kansen die digitalisering biedt te kunnen benutten is het nodig de juiste voorwaarden
te scheppen zodat de eengemaakte markt open en goed geïntegreerd blijft, investeringen en
talent aan te trekken en te behouden, digitale ondernemers en kleine en middelgrote
ondernemingen in staat te stellen toe te treden tot de markt, op te schalen en te groeien in een
eerlijke omgeving, en van de EU de meest concurrerende digitale markt in de
wereldeconomie te maken.

4.

In hun verklaring van 25 maart 2021 hebben de leden van de Europese Raad de twee
wetgevers verzocht snel verder te werken aan het wetgevingspakket digitale diensten – dat het
voorstel voor een wet inzake digitale diensten en het voorstel voor een wet inzake digitale
markten omhelst – teneinde de eengemaakte markt voor digitale diensten te versterken door
een beschermde en veiligere digitale ruimte tot stand te brengen, met de nodige voorwaarden
om innovatie en concurrentievermogen te bevorderen.
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5.

Het pakket digitale diensten heeft tot doel een geharmoniseerd regelgevend kader te scheppen
voor de digitale economie in de Unie, en zo de eengemaakte markt voor digitale diensten te
versterken. Met de voorgestelde wet inzake digitale diensten zullen voor platformen
geharmoniseerde zorgvuldigheidsverplichtingen gelden met betrekking tot hun rol in het
hosten of verspreiden van inhoud via hun diensten en hun beleid inzake het modereren van
inhoud met inachtneming van de grondrechten (met name vrijheid van meningsuiting),
hetgeen zal bijdragen tot een veiligere en voorspelbare onlineomgeving. Voorts heeft de
voorgestelde wet inzake digitale markten tot doel eerlijke en betwistbare marktvoorwaarden te
waarborgen zodat bedrijven en consumenten kunnen profiteren van de digitale mogelijkheden
en er ruimte is voor innovatie, groei en het scheppen van werkgelegenheid.

6.

De regelgeving inzake digitale diensten moet up-to-date zijn om de uitdagingen van de
huidige digitale omgeving aan te kunnen, en moet ook toekomstbestendig zijn zodat er
voorspelbaarheid is en kan worden ingespeeld op nieuwe soorten diensten en spelers die
toetreden tot de interne markt. Om ervoor te zorgen dat bedrijven kunnen opschalen en
profiteren van een markt met 450 miljoen gebruikers moeten de regels op EU-niveau
geharmoniseerd en duidelijk zijn. Tegelijkertijd moeten de EU-verordeningen een gelijk
speelveld waarborgen voor alle bedrijven die zaken willen doen op de Europese eengemaakte
markt, ongeacht waar ze gevestigd zijn.

7.

Er zit ook een belangrijk geopolitiek aspect aan het pakket digitale diensten: het zou ervoor
kunnen zorgen dat de Unie weer een pioniersrol vervult op het gebied van moderne,
evenwichtige en duurzame regelgeving, door een kader van regels en
zorgvuldigheidsverplichtingen te scheppen voor online platformen dat in overeenstemming is
met de grondrechten, en door het mededingingsrecht aan te vullen met een reeks regels in lijn
met de ontwikkeling van digitale markten.
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8.

Beide rechtsinstrumenten van het pakket zijn essentieel om de digitale soevereiniteit en
wereldwijde invloed van de Unie te vergroten, zoals beschreven in de mededeling van de
Commissie over het digitale kompas1, waarin de EU wordt aangemerkt als wereldleider in de
digitale economie en samenleving via haar netwerk van internationale digitale
partnerschappen, waarin samenwerking op het gebied van regelgeving een van de
belangrijkste onderdelen is.

9.

De besprekingen in de Raad over de twee voorstellen vorderen goed en er is brede
overeenstemming over de doelstellingen en belangrijke onderdelen. Daarom, en gezien de
twee voortgangsverslagen over het pakket digitale diensten, vindt het voorzitterschap het het
aangewezen moment en in politiek opzicht relevant om een oriënterend debat te houden over
het pakket digitale diensten, waarbij met name zal worden ingegaan op het strategische belang
van het pakket voor i) de eengemaakte markt in het digitale tijdperk en
ii) de open strategische autonomie van de Unie.

10.

De leden van de Groep op hoog niveau concurrentievermogen en groei hebben tijdens een
informele bijeenkomst overlegd over de weg naar Europese digitale soevereiniteit en in het
algemeen hun steun uitgesproken voor de doelstellingen en streefdoelen van het digitale
kompas.

11.

De ministers wordt derhalve verzocht in een oriënterend debat in de Raad
Concurrentievermogen op 27 mei 2021 de volgende vraag te bespreken:
Welke specifieke aspecten van de toekomstige wettelijke voorschriften voor digitale diensten
en markten zijn onmisbaar voor ambitieuze regelgeving die zorgt voor een gelijk speelveld
en echt doeltreffend is?

1

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s, "Digitaal kompas 2030: de
Europese aanpak voor het digitale decennium", COM(2021) 118 final.
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