
NAAR EEN DIGITALE 
TOEKOMST VOOR 
EUROPA

Wie heeft baat bij de digitale strategie van de EU?

ALLE EUROPEANEN

Technologie verbetert het 
dagelijkse leven van alle burgers.

BEDRIJVEN

Bedrijven kunnen onder eerlijke 
voorwaarden opstarten, groeien, 
innoveren en concurreren.

We voelen allemaal de digitalisering in ons leven. De digitale strategie van 
de EU moet ervoor zorgen dat deze transformatie voordeel oplevert voor de 
mensen, de bedrijven en de planeet, en in overeenstemming met de waarden 
van de EU verloopt.

DE PLANEET

Digitale technologieën helpen de 
EU klimaatneutraal te worden.

Wat gaan we doen?

Technologie die werkt 
voor de mensen

Een eerlijke en 
concurrerende 
digitale economie

Een open, 
democratische en 
duurzame samenleving

DRIE 
ACTIELIJNEN
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#DigitalEU

https://twitter.com/hashtag/digitaleu


Technologie die werkt voor de mensen

   Investeren in de digitale vaardigheden van alle Europeanen;

   Mensen beschermen tegen cyberdreigingen (zoals hacking, ransomware en 
identiteitsdiefstal);

   Ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie wordt ontwikkeld op een manier 
die de rechten van de mensen eerbiedigt en hun vertrouwen geeft;

   Zorgen voor een snellere uitrol van supersnelle breedband in woningen, 
scholen en ziekenhuizen in de hele EU;

   De Europese supercomputercapaciteit uitbreiden om innovatieve oplossingen 
te ontwikkelen op het vlak van geneeskunde, vervoer en milieu.

Een eerlijke en concurrerende 
digitale economie

Een open, democratische en duurzame samenleving

   Een levendige gemeenschap van innovatieve en snelgroeiende 
start-ups en kmo’s helpen om toegang tot financiering te 
krijgen en te groeien;

   Een wet inzake digitale diensten voorstellen om de 
aansprakelijkheid van onlineplatforms te vergroten en de 
regels voor onlinediensten te verduidelijken;

   Ervoor zorgen dat de EU-regels aangepast zijn aan de digitale 
economie;

   Ervoor zorgen dat alle bedrijven onder eerlijke voorwaarden met elkaar concurreren;

   De toegang tot hoogwaardige data vergroten en tegelijk persoonlijke en gevoelige gegevens 
beschermen.

   Technologie benutten om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken;

   De koolstofemissies van de digitale sector terugdringen;

   Burgers meer controle geven over hun gegevens en deze beter beschermen;

   Een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens creëren voor gericht onderzoek 
en gerichte diagnose en behandeling;

   Online desinformatie bestrijden en gevarieerde en betrouwbare 
berichtgeving bevorderen.
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De EU wil:

Europa als wereldleider

   wereldwijd een rolmodel zijn voor de digitale economie;

   ontwikkelingseconomieën ondersteunen bij de 
digitalisering;

   digitale normen ontwikkelen en internationaal 
bevorderen.
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