DUURZAAM
& DIGITAAL
Duurzaam
De Benelux hecht veel waarde aan het
belang van de komende generaties en
wil vooruitkijken naar en anticiperen
op de toekomstige ontwikkelingen. De
transitie naar duurzaamheid is structureel geïntegreerd in de uiteenlopende beleidsvelden en projecten van de
Benelux-samenwerking, in overeenstemming met de ‘2030 Agenda voor
Duurzame Ontwikkeling’ van de Verenigde Naties.

Het verbinden van de samenwerking op het gebied van energie en
klimaat is noodzakelijk en biedt nieuwe perspectieven. De transitie naar
een duurzame en circulaire economie komt eveneens aan bod in de
specifieke initiatieven voor educatie.
Om tot een duurzame mobiliteit te komen moet verder worden gewerkt aan
het stimuleren van een modal shift ten
gunste van spoor en binnenvaart.

De transitie naar een duurzame economie in de Benelux komt onder
meer tot uiting door de toenemende aandacht voor circulaire economie, waarbij een afvalprobleem een
grondstoffenpotentieel wordt. De Benelux-landen vinden elkaar meer en
meer in de energietransitie. Dit komt
onder andere tot uiting in gezamenlijke verkenningen inzake alternatieve
brandstoffen, in de aandacht voor de
geavanceerde technologie in het verkeer en via het bevorderen van elektrisch rijden.

Duurzaamheid heeft ook een belangrijke maatschappelijke dimensie.
Grensoverschrijdende samenwerking biedt belangrijke perspectieven
om de mogelijkheden op het gebied
van gezondheidszorg te verruimen
en ook het arbeidsmarktbeleid kan
beter functioneren in een grensoverschrijdend perspectief. Het versterken
van het veiligheidsbeleid is uiterst
belangrijk en de verbeterde politiesamenwerking draagt hier sterk toe
bij. Verder komen niet alleen de gevolgen van crisissen en rampen aan
bod, maar ook het reduceren van de
risico’s op extreme weersomstandigheden verdient aandacht.
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De bescherming van het leefmilieu
kan niet zonder intensieve grensoverschrijdende samenwerking. Zo wordt
de luchtkwaliteit niet alleen binnen
de nationale grenzen bepaald, maar
veelal door grensoverschrijdende invloeden. Het beheren van de biodiversiteit door grensoverschrijdende
samenwerking en het beheersen van
de jacht zijn vaste elementen in de Benelux-samenwerking.

Digitaal
Digitale ontwikkelingen veranderen
de manier van leven en werken snel
en diepgaand. De digitale (r)evolutie
en de inzet van artificiële intelligentie zullen de aard en inhoud van de
banen, en dus ook de arbeidsmarkt
in de Benelux, sterk beïnvloeden. De
uitkomst van deze ontwikkeling is vandaag nog niet volledig duidelijk. Ook
op specifieke terreinen zoals mobiliteit, e-commerce of de gezondheidssector, vallen ingrijpende veranderingen te verwachten.
Het voorbereiden van onze samenleving op deze nieuwe ontwikkelingen
en het benutten van de mogelijkheden van de digitale ontwikkeling als
belangrijke stuwende kracht voor
nieuwe bedrijfsmodellen in de bevordering van de digitale markt
binnen de Europese Unie is een belangrijke ambitie, zoals geformuleerd
door de drie premiers in 2016 tijdens
de Benelux-Top. Door nauwe samenwerking en uitwisseling van expertise
kunnen de landen deze transitieprocessen faciliteren en optimaliseren.
Zo zal een gezamenlijke Benelux-gedachtevorming over de impact van
artificiële intelligentie op banen en
samenleving kansen bieden.

Specifiek voor de grensoverschrijdende uitdagingen bieden digitale
ontwikkelingen in principe bijzondere technische mogelijkheden om
informatie-uitwisselingen vlotter te
laten verlopen. Voor de Benelux-samenwerking is het een permanente
uitdaging om de vruchten van de
digitale ontwikkelingen in de vele
beleidsdomeinen, die zich binnen de
landen voltrekken, ook grensoverschrijdend te benutten.
Door enkele Europese regelgevingen, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de
Verordening elektronische identificatie en Vertrouwensdiensten (eIDAS), en de Verordening voor het
creëren van een Single Digital Gateway worden essentiële vraagstukken
op het gebied van privacybescherming, identificatie en authenticatie
en grensoverschrijdende digitale
dienstverlening geregeld. Deze omgeving creëert een bredere vertrouwensbasis voor onderlinge gegevensuitwisseling. Dit laat toe om
gemakkelijker operationele afspraken voor grensoverschrijdende digitale informatie-uitwisseling op vele
domeinen tussen de Benelux-landen
mogelijk te maken.
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De Benelux-samenwerking zet via
diverse projecten sterk in op deze
grensoverschrijdende digitale uitwisseling. Voorbeelden daarvan zijn
talrijk en divers: eHealth informatie,
mobiele betalingen, digitale vrachtbrief, realtime uitwisselen tussen inspectiediensten in het kader van risk
rating (= risicobeoordeling), digitale
pre-employment screening, enz.
Het grensoverschrijdende digitale
verkeer wordt meestal geregeld via
nationale instanties, die instaan voor
het goede verloop. In dit verband
biedt de mogelijkheid van rechtstreekse toegang tot politiedatabanken van andere Benelux-landen
voor bevraging en raadpleging door
politiemensen, waarin het nieuwe
politieverdrag (2018) voorziet, nieuwe perspectieven.

