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HET INTERNET VAN
MENSEN CREËREN

NGI.eu

Opkomende trends, toekomstmogelijkheden en
permanente financiering voor een mensgericht
internet voor het digitale decennium
Tijdens het NGI Forum 2021 gaven Europese visionairs inzicht in de
toekomst van het internet en hoe we dit opener, betrouwbaarder en
duurzamer kunnen maken. De Europese Commissie kondigde verdere
financiering aan in het kader van Horizon Europa.
Bij het online evenement, dat door meer dan 800 deelnemers uit ruim
50 landen werd bijgewoond, maakte een aantal van de beste
internetvernieuwers van Europa, de opensourcecommunity en Europese
beleidsmakers hun opwachting. De discussies richtten zich op de vraag
hoe we een open, betrouwbaar en duurzaam internet van de toekomst
kunnen creëren. Tijdens het evenement werden ook de resultaten
gepresenteerd van de NGI-projecten die in de afgelopen twee jaar zijn
gelanceerd. Daarnaast konden de eerste resultaten van het initiatief en
de vervolgstappen worden besproken.
De Europese Commissie kondigde nieuwe EU-financiering voor NGI in
het kader van Horizon Europa aan. De Europese Commissie trekt voor de
periode 2021-2022 62 miljoen EUR uit voor steun aan belangrijke
internetvernieuwers
op
het
gebied
van
vertrouwen
en
datasoevereiniteit op internet; betrouwbare open zoek- en
onderzoeksmogelijkheden;
de
architectuur
van
internet
en
gedecentraliseerde technologieën; en een betere samenwerking van de
EU met de VS en Canada.
Thierry Breton, commissaris Interne Markt in de Europese Commissie die
het NGI Forum opende, zei: “In het kader van Horizon Europa bieden we
zeven jaar lang financiering. Ik kijk ernaar uit dat de Next Generation
Internet-community belangrijke technologieën gaat leveren, gaat
bijdragen
aan
wereldwijde
internetstandaarden
en
opensourceontwikkelingen, gaat deelnemen aan het politieke debat en
onderdeel wordt van de grotere visie van Europa voor de toekomst van
het internet.”
Eva Kaili, lid van het Europees Parlement, wees deelnemers op de
belangrijke rol die innovatie en regulering spelen in het digitale tijdperk
en wees erop dat recente EU-initiatieven gericht zijn op het waarborgen
van transparantie, privacy en verantwoordelijkheid in de digitale ruimte.
Met de initiële investering van de Europese Commissie in NGI-onderzoek
en -innovatie (2018-2020) is al steun verleend aan meer dan
600 internetonderzoekers en -vernieuwers, die betrokken waren bij
meer dan 400 projecten.
Bekijk hier de video-opnamen:
NGI Forum 2021 plenaire sessies | dag 1 & dag 2
Elevatorpitches genomineerden wedstrijd NGI Forum 2021
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Neem voor interviewmogelijkheden contact op met press@ngi.eu
Opmerking voor editors
Next Generation Internet (NGI) is een initiatief van de Europese Commissie dat
de ontwikkeling van internet moet vormen tot een internet van mensen. NGI
brengt
een
levendige
community
van
internetvernieuwers
en
belanghebbenden samen rondom een gemeenschappelijk doel: een internet
creëren dat inspeelt op de fundamentele behoeften van de mensen, voor
vertrouwen, veiligheid en inclusie en waarin de normen en waarden worden
weerspiegeld die we in Europa koesteren.
Met de initiële investering van de Europese Commissie in NGI-onderzoek en innovatie in het kader van Horizon 2020 is steun verleend aan meer dan
600 internetonderzoekers en -vernieuwers. Zij waren betrokken bij meer dan
400 projecten op allerlei technologische gebieden. De projecten werden op het
NGI Forum door de vernieuwers zelf gepresenteerd.
Het NGI Forum gaf inzicht in financieringsmogelijkheden waarmee belangrijke
internetvernieuwers hun werk kunnen voortzetten en zich kunnen aansluiten
bij de groeiende NGI-community.
De Europese Commissie is een openbare raadpleging gestart over het opstellen
van digitale beginselen die ervoor zorgen dat de EU-waarden in de digitale
ruimte worden bevorderd en nageleefd. De raadpleging, die loopt tot 2
september, heeft als doel een breed maatschappelijk debat op gang te brengen
en standpunten te verzamelen van burgers, niet-gouvernementele en
maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheidsinstanties en andere
belanghebbende partijen. Deze beginselen zullen de EU en de lidstaten tot
leidraad dienen bij het ontwerpen van digitale regels en voorschriften waardoor
alle burgers van de voordelen van digitalisering kunnen profiteren. Meer
informatie over de openbare raadpleging van de EC vindt u hier.
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