
 

Panel 1 Sessie 3 — 1 

Europese burgerpanels — Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid / onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport / digitale 

transformatie. 

  

Photo © Union européenne, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

Conferentie over de 
toekomst van Europa 

 

Europese burgerpanels — Panel 1: Een sterkere 
economie, sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid / onderwijs, cultuur, 
jeugdzaken en sport / digitale transformatie. 
 

Aanbevelingen  

 



 

Panel 1 Sessie 3 — 2 

Europese burgerpanels — Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid / onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport / digitale 

transformatie. 

Conferentie over de toekomst van Europa 
Europese burgerpanels — Panel 1: 

Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid / 
onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport / digitale transformatie.  

 
DOOR HET PANEL GOEDGEKEURDE AANBEVELINGEN (TER BEHANDELING 
DOOR DE PLENAIRE VERGADERING) 
 

Werkgebied 1: Werken in Europa  
 

Deelgebied 1.1 Arbeidsmarkt 
 

1. Wij bevelen aan een minimumloon in te voeren om in alle lidstaten een 
vergelijkbare levenskwaliteit te waarborgen. Wij erkennen de bestaande 
inspanningen om het levenspeil te standaardiseren in het voorstel voor een 
richtlijn betreffende toereikende minimumlonen (COM(2020) 682 final). Het 
minimumloon moet zorgen voor een minimumnetto-inkomen om een 
essentiële doelstelling te bereiken: iedereen in nood moet meer geld hebben 
om uit te geven. Bij het bepalen van het minimumloon moet rekening worden 
gehouden met de volgende aspecten:  

● De EU moet zorgen voor een doeltreffende uitvoering, omdat 
momenteel niet alle lidstaten de bescherming van werknemers 
adequaat toepassen.  

● Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het monitoren van de 
verbetering van de levensstandaard. 

● Het minimumloon moet rekening houden met de koopkracht in de 
verschillende landen. Er is een regelmatige evaluatiecyclus nodig om 
rekening te houden met de veranderende kosten voor levensonderhoud 
(bv. door inflatie). 

 
Wij bevelen dit aan omdat een minimumloon de sociale rechtvaardigheid op de 
arbeidsmarkt verbetert en de concrete levensomstandigheden van werknemers 
in alle lidstaten verbetert. Dit is met name van belang in de context van een snel 
veranderende werkomgeving, bijvoorbeeld door digitalisering. 
  

 
2. Er bestaat al een EU-richtlijn (Richtlijn 2003/88/EG, de arbeidstijdenrichtlijn 

van de EU). Deze volstaat echter niet om een gezond evenwicht tussen werk 
en privéleven te waarborgen. Als eerste stap bevelen wij aan het bestaande 
kader te herzien om te bepalen of het geschikt is onder de huidige 
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omstandigheden. Ten tweede moet de EU een strenger toezichtmechanisme 
opzetten om de uitvoering in alle lidstaten te waarborgen. Er moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan verschillende sectoren met verschillende 
niveaus van stress en lasten, zowel psychologisch als fysiek. Tegelijkertijd zijn 
andere sectoren evenwel afhankelijk van meer flexibiliteit van hun 
werknemers om zich aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften. 
 
Wij bevelen dit aan omdat een beter evenwicht tussen werk en privéleven 
belangrijk is omdat het de sociale cohesie versterkt en bijdraagt tot een gelijk 
speelveld voor werknemers. Ook heeft het een positieve invloed op het 
individuele welzijn van werknemers. 
 
 
Deelgebied 1.2 Jongeren en werkgelegenheid 
 

3. Wij bevelen aan het niveau van alle verschillende onderwijsprogramma’s in de 
EU te harmoniseren, met aanvaarding van de nationale inhoudelijke invulling. 
Daarom bevelen wij aan dat de beroepsdiploma’s in alle EU-lidstaten worden 
gevalideerd en wederzijds erkend. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we de Europese arbeidsmobiliteit willen faciliteren 
en de administratieve lasten willen verminderen. 
  

 
4. Wij bevelen aan dat middelbare scholieren (vanaf 12 jaar) inzicht verwerven 

in hun toekomstige arbeidsmarkt door de mogelijkheid te krijgen een aantal 
kwalitatief hoogstaande observatiebezoeken te brengen aan organisaties met 
en zonder winstoogmerk. We stellen voor bedrijven door middel van subsidies 
aan te moedigen om observatiebezoeken van studenten te aanvaarden. In 
afgelegen gebieden waar er minder kansen zijn, moeten lokale scholen, 
overheden, organisaties en bedrijven nauw samenwerken om ervoor te zorgen 
dat deze observatiebezoeken ook zinvol zijn.  
 
Wij bevelen dit aan omdat wij willen dat jongeren inzicht krijgen in de 
verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zodat zij een betere studie- en 
beroepskeuze kunnen maken en het belang van de juiste studiekeuze begrijpen. 
Het leert hun ook wat het betekent om verantwoordelijkheid te nemen en dat 
zij een respectvolle houding te hebben ten aanzien van de arbeidsmarkt. Het zal 
jongeren helpen bij hun integratie op de arbeidsmarkt. Het is een win-
winsituatie voor beide partijen. 
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5. Wij bevelen aan dat het gebruik van zachte vaardigheden op school wordt 
geïntegreerd in alle cursussen en leerplannen. Met zachte vaardigheden 
bedoelen we: naar elkaar luisteren; dialoog, veerkracht, begrip, respect en 
waardering voor anderen, kritisch denken en zelfstudie aanmoedigen; 
nieuwsgierig en resultaatgericht blijven. Leerkrachten moeten worden 
opgeleid in het overbrengen van deze vaardigheden door nauw samen te 
werken met maatschappelijk werkers en/of psychologen. Andere suggesties 
voor de uitvoering: samen met andere scholen uitwisselingsprogramma’s voor 
leerlingen alsook sport- en culturele evenementen organiseren enz. 
 
Wij bevelen dit aan omdat zachte vaardigheden basisvaardigheden zijn die in 
het digitale tijdperk verloren gaan en absoluut noodzakelijk zijn in het 
toekomstige leven van onze jongeren. Daarom benadrukken wij dat ze in het 
leerplan moeten worden opgenomen, om jongeren te helpen veerkrachtig te 
worden en geestelijke problemen die zij in hun toekomstige leven zouden 
kunnen ondervinden te vermijden en op te lossen. Sociale vaardigheden 
versterken de intermenselijke betrekkingen en helpen mensen derhalve hun 
plaats in de samenleving te vinden.  
  

 
6. Wij bevelen aan dat voor het geval zich een ernstige crisis voordoet (bv. 

gezondheidscrisis, oorlog enz.) goed voorbereide plannen met gedetailleerde 
scenario’s klaar liggen om op flexibele wijze de gevolgen voor onze jongeren 
met betrekking tot hun studies, beroepsopleiding, geestelijk welzijn enz. tot 
een minimum te beperken. Bij die gevolgen denken we met name aan: hogere 
kosten voor studie of opleiding, verplichte verlenging van studies, stages die 
niet kunnen worden uitgevoerd, toename van geestelijke 
gezondheidsproblemen. Deze scripts moeten worden uitgerold om de 
gevolgen voor jongeren en hun overgang naar de arbeidsmarkt tot een 
minimum te beperken. 
 
Wij bevelen dit aan omdat de positie van jongeren in crisistijden zeer kwetsbaar 
is.  
 

Deelgebied 1.3 Digitalisering op het werk 
 

7. Wij bevelen aan dat de EU wetgeving inzake zogeheten “slim werken” [= 
online en op afstand werken, bv. thuis of vanuit een andere locatie met een 
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internetverbinding] invoert of versterkt. Voorts bevelen wij aan dat de EU 
wetgeving aanneemt om bedrijven te stimuleren maatschappelijk 
verantwoord te handelen en om hoogwaardige banen op basis van de 
beginselen van “slim werken” in de EU te houden. De stimulansen kunnen 
financieel en/of reputationeel zijn en moeten rekening houden met bestaande 
internationaal erkende milieu-, sociale en governancecriteria (ESG). Daartoe 
moet de EU een werkgroep oprichten, bestaande uit deskundigen van alle 
belanghebbenden, om dergelijke wetgeving te onderzoeken en te versterken. 
 
Wij bevelen dit aan omdat wij kwalitatief hoogstaande banen op basis van de 
beginselen van “slim werken” moeten bevorderen en moeten voorkomen dat 
ze naar goedkopere niet-EU-landen worden weggesluisd. De COVID-19-
pandemie en de mondiale economische trends maken het des te dringender om 
banen in de EU te beschermen en “slim werken” te reguleren. 
  

 
8. Wij bevelen aan dat de EU het recht op digitale opleiding voor alle EU-burgers 

waarborgt. Met name de digitale vaardigheden van jongeren zouden kunnen 
worden gestimuleerd door de invoering van een EU-certificering voor scholen 
die hen voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Wij bevelen ook 
specifieke opleidingen op EU-niveau aan om werknemers om en bij te scholen 
om concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt. Tot slot bevelen wij de EU aan 
om meer bekendheid te geven aan bestaande digitale platforms die mensen 
in contact brengen met werkgevers en hen helpen bij het vinden van een baan 
in de EU, zoals Eures. 
 
Wij bevelen dit aan omdat gecertificeerde digitale vaardigheden van 
fundamenteel belang zijn voor mensen om de arbeidsmarkt te betreden en voor 
werknemers om zich om te scholen en concurrerend te blijven.  
 

Werkgebied 2: Een economie voor de toekomst 

 

Deelgebied 2.1 Innovatie en Europees concurrentievermogen 
 

9. Wij bevelen aan dat de EU verschillende entiteiten (universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven enz.) kansen biedt om te investeren in 
onderzoek en innovatie met het oog op de ontwikkeling van:  
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● nieuwe materialen die bedoeld zijn als duurzamere alternatieven die 
beter zijn voor de biodiversiteit dan de momenteel in gebruik zijnde 
materialen; 

● innovatief gebruik van bestaande materialen (ook gebaseerd op 
recycling en geavanceerde technieken met de kleinste ecologische 
voetafdruk).  

Wij bevelen aan dat dit een permanent langetermijnengagement van de EU 
zou worden (ten minste tot 2050).  
 
Wij bevelen dit aan omdat we op een planeet met eindige hulpbronnen leven. 
Als we een toekomst willen, moeten we het klimaat beschermen en op zoek 
gaan naar planeetvriendelijke alternatieven. Wij willen ook dat de EU op dit 
gebied een leider wordt met een sterk concurrentievoordeel op het 
internationale toneel. Het is de bedoeling dat de aanbeveling innovatieve 
resultaten oplevert die op grote schaal, op diverse gebieden en in diverse landen 
kunnen worden toegepast. Dit zou ook een positief effect hebben op de 
economie en de arbeidsmarkt door nieuwe werkgelegenheid te creëren op het 
gebied van duurzame innovatie en zou kunnen bijdragen tot de bestrijding van 
sociale onrechtvaardigheid door de huidige, uitbuitende productiemiddelen te 
vervangen door nieuwe, meer ethische alternatieven. 
 
 

10. Wij bevelen de EU aan om zich op lange termijn te blijven inzetten om het 
aandeel van duurzaam opgewekte energie in haar energiemix algemeen te 
vergroten door gebruik te maken van een gevarieerd scala aan hernieuwbare 
bronnen met de kleinste ecologische voetafdruk (op basis van een holistische 
levenscyclusbeoordeling). Voorts moet de EU investeren in de verbetering en 
het behoud van de kwaliteit van de elektriciteitsinfrastructuur en het 
elektriciteitsnet. Wij bevelen tevens aan dat de toegang tot en betaalbaarheid 
van energie worden erkend als een grondrecht van de burgers.  
 
Wij bevelen dit aan omdat: 

● het diversifiëren van energiebronnen (zoals zonne-, wind- en 
waterstofenergie, energie uit zeewater of eventuele andere toekomstige 
duurzame bronnen) de EU energie-onafhankelijker zou maken; 

● dit zou leiden tot lagere elektriciteitskosten voor EU-burgers;  
● het banen zou scheppen en de energiemarkt zou herstructureren (met 

name in regio’s die tot nu toe afhankelijk waren van fossiele 
brandstoffen); 
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● het de wetenschappelijke ontwikkeling van innovatieve technieken voor 
het betrekken van energie zou kunnen stimuleren; 

● de kwaliteit van de elektriciteitsinfrastructuur en het elektriciteitsnet, 
waardoor vlotte, efficiënte en betaalbare distributie en transport van 
energie mogelijk is, even belangrijk zijn als de energiebronnen.  

 
 

11. Wij bevelen aan dat de EU groenere productieprocessen actief bevordert door 
bedrijven die investeren in het verlagen van de milieukosten van hun 
productie te subsidiëren of anderszins te belonen. Daarnaast moeten we 
inspanningen leveren om postindustriële gronden terug in cultuur te brengen 
en beschermde groene zones rond bestaande locaties in te stellen. Van 
ondernemingen moet worden verlangd dat zij deze inspanningen ten minste 
gedeeltelijk uit eigen zak financieren.   
 
Wij bevelen dit aan omdat productieprocessen een belangrijk onderdeel van de 
toeleveringsketen vormen. Door ze milieuvriendelijker te maken, kunnen we 
onze impact op het klimaat aanzienlijk verminderen. Wij zijn van mening dat 
bedrijven en industrieën verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de 
manier waarop zij produceren (met inbegrip van maatregelen om gronden terug 
in cultuur te brengen en het milieu te beschermen). Het groener maken van 
productieprocessen bereidt bedrijven ook voor op de toekomst en maakt hen 
veerkrachtiger (waardoor banen worden beschermd).  
Deelgebied 2.2 Duurzame economie / Deelgebied 2.3 Belastingen 
 

12. Wij bevelen aan geen plastic verpakkingen meer te produceren en het gebruik 
van herbruikbare verpakkingen te veralgemenen. Er moeten voor 
consumenten en bedrijven incentives voorzien worden, zodat het voor 
consumenten niet duurder zal zijn om bulkgoederen (“en vrac” in het Frans of 
“sfuso” in het Italiaans) in plaats van verpakte goederen te kopen. 
Ondernemingen die aan deze transitie bijdragen, moeten fiscale voordelen 
genieten en bedrijven die dit niet doen, moeten hogere belastingen betalen. 
Producten die niet kunnen worden hergebruikt, moeten recycleerbaar en/of 
biologisch afbreekbaar zijn. Een publieke of toezichthoudende instelling moet 
alles controleren, de regels vaststellen en deze bij iedereen bekendmaken. 
Aanbevolen wordt om – onder meer via sociale media – zowel bedrijven als 
consumenten voor te lichten en te communiceren over deze acties om hun 
gedrag op lange termijn te veranderen. Bedrijven moeten worden 
aangemoedigd en geholpen om voor hun eigen afval de beste oplossing te 
vinden (bv. bouwbedrijven).   
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Wij bevelen dit aan omdat we allemaal verantwoordelijk moeten zijn voor ons 
eigen handelen. Daarom moeten we alle productieprocessen herbekijken. 
Recycling vergt veel hulpbronnen (water, energie) en kan dus niet het enige 
antwoord zijn. Daarom stellen wij voor de handel in bulkgoederen te stimuleren. 
Recycling mag alleen worden gebruikt voor gemakkelijk recycleerbare 
materialen. En we weten door het Finse voorbeeld dat het mogelijk is een zeer 
groot deel te recycleren.   
  

 
13. Wij bevelen aan om over heel Europa dezelfde begrotingsregels te hanteren 

en dus het begrotingsbeleid in de hele EU te harmoniseren. 
Belastingharmonisatie moet de afzonderlijke lidstaten ruimte laten om hun 
eigen belastingregels vast te stellen, maar toch belastingontduiking 
voorkomen. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan schadelijke fiscale 
praktijken en belastingconcurrentie. Belastingen moeten betrekking hebben 
op handelstransacties op de plaats waar zij plaatsvinden. Wanneer een 
onderneming in een land verkoopt, moet zij in dat land belasting betalen. Deze 
nieuwe regels zijn bedoeld om de verplaatsing van activiteiten te voorkomen 
en ervoor te zorgen dat de transacties en de productie in Europese landen 
plaatsvinden.   
 
Wij bevelen dit aan om banen en economische activiteiten in Europa, op basis 
van rechtvaardigheid tussen de lidstaten, te beschermen en te ontwikkelen. Het 
zal leiden tot een gemeenschappelijke visie op het belastingstelsel in Europa. 
Het is de bedoeling een einde te maken aan de absurde monopoliepositie van 
reuzenbedrijven die niet genoeg belastingen betalen in vergelijking met kleinere 
ondernemingen. Het zal tevens precies daar waar commerciële activiteiten 
plaatsvinden, inkomsten opleveren. 
 

14. Wij bevelen aan het systeem van geplande veroudering van alle elektronische 
apparaten te beëindigen. Veranderingen moeten zowel op individueel niveau 
als op het niveau van de markt plaatsvinden om ervoor te zorgen dat we op 
lange termijn apparaten kunnen bezitten, repareren en moderniseren. Wij 
bevelen aan om opgeknapte (“refurbished”) apparaten te promoten. De 
regelgeving zou het voor bedrijven verplicht maken het recht op reparatie, met 
inbegrip van upgrades en software-updates, te waarborgen en alle apparaten 
op lange termijn te recycleren. Ook wordt aanbevolen dat elk bedrijf 
gestandaardiseerde connectoren gebruikt. 
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Wij bevelen dit aan omdat producten tegenwoordig doorgaans 2 jaar meegaan 
en we willen dat ze een veel langere levensduur van ongeveer 10 jaar hebben. 
Dit voorstel zal een positief effect hebben op de klimaatverandering en het 
milieu. Het zal ook leiden tot lagere kosten voor consumenten en minder 
consumentisme.  
  

 
15. We bevelen aan via onderwijs iedereen te helpen om bij te leren over ons 

milieu en het verband daarvan met eenieders gezondheid. Cursussen zullen 
iedereen helpen om een eigen strategie te ontwikkelen om deze onderwerpen 
in zijn of haar leven te integreren. Bewustmaking hieromtrent moet beginnen 
op school, met specifieke vakken waarin alle ecologische kwesties aan bod 
komen, en we moeten hierover ons hele leven lang blijven bijleren (bv. op het 
werk). Dit zal bijdragen tot de vermindering van afval en de bescherming van 
het milieu en de menselijke gezondheid. Door bewustmaking zal de lokale 
consumptie van gezonde en niet-verwerkte producten, afkomstig van lokale 
producenten, worden bevorderd. Degenen die geen actie ondernemen om 
afval te verminderen, zullen een gratis opleidingscursus over deze kwesties 
moeten volgen. Om deze aanpassing van de levensstijl mogelijk te maken, 
moeten de prijzen billijk zijn voor de producent en de consument. Daarom 
stellen wij voor dat kleine, lokale en milieuvriendelijke producenten 
belastingvrijstellingen krijgen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat wij van mening zijn dat veel mensen zich nog niet 
betrokken voelen bij deze kwesties. Daarom is het nodig dat we iedereen 
bewustmaken over dit onderwerp. Daarnaast zijn lokale en gezonde producten 
vaak onbetaalbaar voor velen. We moeten ervoor zorgen dat lokaal gemaakte 
producten breder beschikbaar zijn voor iedereen.  
 

 

Deelgebied 2.4 Landbouw / Deelgebied 2.5 Digitale infrastructuur  
 

16. Wij bevelen aan een gemeenschappelijk Europees, gemakkelijk te begrijpen 
etiketteringssysteem voor consumptie- en voedingsproducten in te voeren (de 
informatie zou allergenen, land van oorsprong enz. bevatten), transparantie 
over lopende goedkeuringsprocessen, digitalisering van productinformatie 
door middel van een gestandaardiseerde Europese app die 
gebruiksvriendelijker toegang biedt en aanvullende informatie over producten 
en productieketens biedt. We zien ook dat er behoefte is aan een echt 
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onafhankelijk orgaan dat de voedselnormen in de hele EU reguleert en 
wetgevende bevoegdheden heeft, zodat sancties kunnen worden opgelegd. 
 
Wij bevelen dit aan omdat alle EU-burgers dezelfde normen op het gebied van 
levensmiddelen moeten kunnen verwachten. De integriteit van levensmiddelen 
is noodzakelijk om de veiligheid van de burgers te waarborgen. Deze 
aanbevelingen zijn gedaan om het toezicht op de goedkeuring en de 
transparantie van de voedselproductie op geharmoniseerde wijze te 
verbeteren. 
  

 
17. Wij bevelen aan dat infrastructuur staatseigendom zou moeten zijn om de 

opkomst van monopolies op het gebied van telecommunicatie en 
internetdiensten te voorkomen. Toegang tot het internet hebben moet een 
recht zijn en het moet een prioriteit zijn om voor internetverbinding te zorgen 
in “witte/dode zones” (gebieden zonder internettoegang). Kinderen en 
gezinnen zijn een prioriteit bij de toegang tot internet en hardware, met name 
op het gebied van onderwijs, en in het bijzonder in tijden van een pandemie. 
Er is een initiatief nodig ter ondersteuning van telewerken, zoals 
kantoorruimten met toegang tot een betrouwbare, snelle internetverbinding 
en digitale opleidingen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we ervoor moeten zorgen dat de digitale 
transformatie op billijke wijze plaatsvindt. Toegang tot het internet is van 
fundamenteel belang voor de democratie en is een recht van alle Europese 
burgers. 
 
 

18. Wij bevelen aan lokale insecten te respecteren en te beschermen tegen 
invasieve soorten. Wij pleiten ook voor verplichte groene ruimte bij nieuwe 
bouwprojecten en stellen voor hier incentives aan te koppelen. We roepen op 
tot de invoering van een verplicht vak over biodiversiteit op school, met 
specifieke (bv. praktijkgerichte) leerplanactiviteiten. Het is belangrijk om het 
bewustzijn over biodiversiteit te vergroten middels mediacampagnes en 
“wedstrijden” met incentives in de hele EU (lokale wedstrijden op niveau van 
de wijk/gemeente/stad). Wij bevelen aan om in alle EU-lidstaten bindende 
nationale streefcijfers vast te stellen voor de herbebossing van inheemse 
bomen en plaatselijke flora. 
 
Wij bevelen dit aan omdat biodiversiteit van cruciaal belang is voor het milieu, 
de levenskwaliteit en de strijd tegen klimaatverandering. 
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Werkgebied 3: Een rechtvaardige samenleving 
 

Deelgebied 3.1 Sociale zekerheid 
 

19. Wij bevelen aan om de harmonisering op EU-niveau van sociaal beleid en 
gelijke rechten, ook op het gebied van gezondheidszorg, te bevorderen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de geldende regelgeving en 
minimumeisen op het hele grondgebied.   
 
Wij bevelen dit aan omdat er tussen de lidstaten grote verschillen bestaan op 
het gebied van sociaal beleid die moeten worden verkleind om een waardig 
leven voor alle burgers tot stand te brengen en om de zorg en ondersteuning te 
bieden die kwetsbare personen om verschillende redenen (gezondheid, leeftijd, 
seksuele geaardheid enz.) nodig hebben. 
 
 

20. Wij bevelen aan onderzoek op het gebied van sociale zaken en gezondheid in 
de EU te bevorderen volgens prioritaire lijnen die van algemeen belang 
worden geacht en waarover de lidstaten overeenstemming hebben bereikt, en 
passende financiering te verstrekken. We moeten de samenwerking tussen 
verschillende expertisegebieden, studiecentra (universiteiten enz.) en landen 
versterken.  
 
Wij bevelen dit aan omdat er veel gebieden zijn waarop we onze kennis moeten 
verbeteren en verdiepen. De ervaring met de pandemie toont ons dat 
onderzoek van essentieel belang is om het leven te verbeteren. Daarbij is 
samenwerking tussen overheden essentieel en financiële steun noodzakelijk.  
  

 
21. Wij bevelen aan dat de EU meer bevoegdheden krijgt op het gebied van sociaal 

beleid om op basis van een grondige diagnose minimumregels en 
minimumpensioenuitkeringen in de hele EU te harmoniseren en vast te 
stellen. Het minimumpensioen moet boven de armoedegrens van het land 
liggen. De pensioenleeftijd moet variëren op basis van de indeling van 
beroepen in categorieën, waarbij mensen in geestelijk en fysiek veeleisende 
beroepen eerder met pensioen kunnen gaan. Tegelijkertijd moet het recht op 
werk worden gewaarborgd voor ouderen die als vrijwilliger willen blijven 
werken.  
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Wij bevelen dit aan omdat de levensverwachting toeneemt en het 
geboortecijfer afneemt. De Europese bevolking vergrijst en daarom moeten we 
verdere maatregelen nemen om het risico van marginalisering van ouderen te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat zij een waardig leven kunnen blijven leiden.  

22. Wij bevelen een reeks overeengekomen maatregelen aan om een stijging van 
het geboortecijfer aan te moedigen en te zorgen voor passende kinderopvang. 
Deze maatregelen omvatten onder meer betaalbare en toegankelijke 
kinderopvang (op de werkplek, ’s nachts, verlaging van de btw op 
kinderbenodigdheden), huisvesting, stabiel werk, ondersteuning van 
moederschap, specifieke ondersteuning en bescherming van werk voor 
jongeren en ouders, en ondersteuning van moeders en vaders bij de terugkeer 
naar het werk.  
 
Wij bevelen dit aan omdat de lage geboortecijfers in de EU markant zijn, wat 
verder bijdraagt tot de vergrijzing van de Europese bevolking en op basis 
waarvan onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen. De voorgestelde 
reeks maatregelen heeft tot doel de stabiliteit die jonge gezinnen nodig hebben 
om voor kinderen te kunnen zorgen, te waarborgen.  
  

 
23. Wij bevelen aan om sociale en medische zorg voor ouderen zowel thuis als in 

verpleeghuizen te garanderen. Daarnaast is er behoefte aan betere 
ondersteuning van personen die voor ouderen zorgen (familieleden).  
 
Wij bevelen dit aan omdat de levensverwachting toeneemt, het geboortecijfer 
afneemt en de Europese bevolking vergrijst. Daarom moeten we verdere 
maatregelen nemen om het risico van marginalisering van ouderen te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat zij een waardig leven kunnen blijven leiden. 
 
 

24. Wij bevelen de EU aan palliatieve zorg en hulp bij overlijden [euthanasie] te 
ondersteunen op basis van een concrete reeks regels en voorschriften. 
 
Wij bevelen dit aan omdat dit de pijn van patiënten en gezinnen zou 
verminderen en een fatsoenlijk einde van het leven zou waarborgen. 
 
 
Deelgebied 3.2 Gelijke rechten  
 

25. Wij bevelen de EU aan steun te verlenen aan gerichte toegang tot fatsoenlijke 
sociale huisvesting voor burgers, afhankelijk van hun specifieke behoeften. De 
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financiële inspanningen moeten worden verdeeld tussen particuliere 
financiers, verhuurders, begunstigden van huisvesting, de regeringen van de 
lidstaten op centraal en lokaal niveau en de Europese Unie. Het doel moet zijn 
de bouw/reparatie van sociale woningen onder meer door middel van 
coöperatieve verenigingen, huur en aankoop te vergemakkelijken. De steun 
moet worden verleend op basis van duidelijke criteria (bv. 
maximumoppervlakte, te subsidiëren persoon, inkomen van de begunstigden 
enz.). 
 

Wij bevelen dit aan omdat een betere toegang tot huisvesting ervoor zou zorgen 
dat EU-burgers tastbare gelijke rechten genieten. Dit zou de sociale spanningen 
helpen verminderen. Terwijl de EU voornamelijk wordt verzocht toezicht te 
houden op het steunmechanisme, moeten de nationale en lokale autoriteiten 
actiever stappen zetten om de huisvestingsproblemen op te lossen. 
 
 

26. Wij bevelen aan dat de EU de regelgeving en de uniforme uitvoering van 
steunmaatregelen voor gezinnen met kinderen in alle lidstaten verbetert. 
Dergelijke maatregelen omvatten de verlenging van ouderschapsverlof en de 
verhoging van geboorte- en kinderverzorgingstoelagen.  
 
Wij bevelen dit aan omdat wij van mening zijn dat deze maatregelen de 
demografische uitdagingen waar de EU voor staat, zouden verlichten. Zij zouden 
ook de gendergelijkheid tussen ouders verbeteren. 
  

 
27. Wij bevelen de EU aan maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle 

gezinnen in alle lidstaten gelijke gezinsrechten genieten. Deze rechten 
omvatten onder meer het recht op huwelijk en adoptie. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we van mening zijn dat alle EU-burgers gelijke 
rechten, met inbegrip van gezinsrechten, moeten genieten. Het gezin is de 
basisvorm van sociale organisatie. Een gelukkig gezin draagt bij tot een gezonde 
samenleving. De aanbeveling heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle burgers 
gezinsrechten genieten, ongeacht hun geslacht, volwassen leeftijd, etniciteit of 
lichamelijke gezondheidstoestand. 
 
 
Deelgebied 3.3 Rechtvaardigheid / Deelgebied 3.4 Toegang tot sport 
 



 

Panel 1 Sessie 3 — 14 

Europese burgerpanels — Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid / onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport / digitale 

transformatie. 

28. Wij bevelen aan dat de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 sterk 
wordt geprioriteerd en gestimuleerd als een dringende kwestie die door de 
lidstaten doeltreffend wordt aangepakt. De EU moet a) indicatoren definiëren 
(d.w.z. attitudes, loonkloof, werkgelegenheid, leiderschap enz.), de strategie 
jaarlijks monitoren en transparant zijn met betrekking tot de behaalde 
resultaten, en b) een ombudsman aanstellen om rechtstreeks feedback van 
burgers te krijgen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we van mening zijn dat we op het gebied van 
gendergelijkheid in de EU nog een lange weg te gaan hebben. Gendergelijkheid 
en burgerrechten zouden op Europees niveau geharmoniseerd moeten worden, 
zodat deze in alle landen worden verwezenlijkt, en niet alleen in de landen waar 
deze kwesties breder gedragen worden. We waarderen de aanwezigheid en de 
bijdrage van vrouwen in machtsposities en in alle beroepen, om te komen tot 
een diverse, succesvolle EU. Aangezien vrouwen in veel situaties worden 
benadeeld (zelfs als zij goed/hoger onderwijs of andere voorrechten hebben 
genoten), is een dergelijke strategie dringend nodig. 
  

 
29. Wij bevelen aan dat de EU sport en lichaamsbeweging vanwege de 

gezondheidsvoordelen in alle lidstaten bevordert en onder de aandacht 
brengt. Sport en lichaamsbeweging moeten worden opgenomen in het sociale, 
lichamelijke en geestelijke gezondheidsbeleid, het onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid (d.w.z. bevorderen dat sport en/of beweging door 
artsen worden voorgeschreven en dat in dergelijke gevallen de toegang tot 
sportvoorzieningen wordt gegarandeerd; 1 uur werktijd/week voor 
lichaamsbeweging enz.). 
 
Wij bevelen dit aan omdat het een investering op de lange termijn is. Investeren 
in sport en lichaamsbeweging vermindert de kosten van en de druk op de 
gezondheidszorg. Sport en lichaamsbeweging als gezondheidszorginterventie 
zou onder andere de behandelingsduur verkorten en behandelingen 
doeltreffender maken. In landen als Duitsland wordt dit al met succes gedaan. 
Sport is een manier om waarden zoals engagement, inspanning, zelfvertrouwen, 
respect en kameraadschap te bevorderen. Een zittende levensstijl komt nu vaker 
voor dan in vorige generaties, onder meer doordat meer mensen op kantoor 
werken en de vrijetijdsbesteding veranderd is. 
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30. Wij bevelen aan dat elke EU-lidstaat verplicht wordt een vast minimumloon te 
bepalen dat is afgestemd op de kosten van levensonderhoud in het 
desbetreffende land en dat wordt beschouwd als een billijk loon, dat in 
minimale levensomstandigheden voorziet en voorkomt dat mensen onder de 
armoedegrens terecht komen. Elke lidstaat moet hierop toezien.  
 
Wij bevelen dit aan omdat het niet eerlijk is dat iemand die werkt toch het eind 
van de maand niet haalt. Eerlijke lonen moeten bijdragen tot levenskwaliteit op 
maatschappelijk niveau. Oneerlijke lonen brengen hoge kosten met zich mee 
voor de lidstaten (veiligheid, belastingontwijking, hogere sociale kosten enz.). 
  

 
31. Wij bevelen belastingharmonisatie in de lidstaten binnen de EU aan (om 

belastingparadijzen binnen de EU te vermijden en offshoring binnen Europa 
tegen te gaan) en een fiscale stimulans om het verplaatsen van banen naar 
landen buiten Europa te ontmoedigen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we bezorgd zijn over de gevolgen van de eventuele 
verplaatsing van banen naar landen buiten Europa. Bovendien zou dit 
belastingconcurrentie tussen de EU-lidstaten voorkomen. 

 
 

Werkgebied 4: Leren in Europa 
 

Deelgebied 4.1 Europese identiteit / Deelgebied 4.2 Digitaal onderwijs 
 

32. Wij bevelen aan meertaligheid vanaf jonge leeftijd te bevorderen, 
bijvoorbeeld vanaf de kleuterschool. Vanaf de basisschool moet het verplicht 
worden dat kinderen een C1-niveau bereiken in een actieve tweede EU-taal 
naast hun eigen taal.  
 

Wij bevelen dit aan omdat meertaligheid een middel is dat mensen met elkaar 
verbindt en een brug vormt naar andere culturen door andere landen en hun 
culturen toegankelijker te maken. Het versterkt de Europese identiteit en de 
interculturele uitwisseling. Het is belangrijk de andere culturen binnen de 
Europese Unie te leren kennen. In twee talen kunnen communiceren zou dan 
ook het gevoel van een gemeenschappelijke Europese identiteit versterken en 
het begrip voor andere Europese culturen vergroten. De EU moet zorgen voor 
nauwe samenwerking tussen haarzelf en de onderwijsinstellingen om 
succesvolle onderwijsresultaten te bewerkstelligen. Daarnaast moet er een 
specifiek programma komen (bv. digitale platforms, uitgebreidere Erasmus+-
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programma’s enz.) om uitsluitend meertaligheid te bevorderen. De huidige 
Europese scholen kunnen in dit opzicht als voorbeeld dienen. De EU moet meer 
van deze scholen oprichten en ze actief promoten. 
  

 

33. Wij bevelen de EU aan om meer bekendheid te geven aan de gevaren van 
internet en digitalisering voor jongeren door een verplicht vak op basisscholen 
te introduceren. De EU moet hulpmiddelen ontwikkelen en 
gemeenschappelijke opleidingsruimten creëren waar jongeren samen kunnen 
leren.  
 

Wij bevelen dit aan omdat de huidige initiatieven of programma’s op dit gebied 
niet toereikend zijn. Bovendien zijn veel EU-burgers niet op de hoogte van de 
bestaande EU-initiatieven op deze gebieden. Kinderen zijn zich niet voldoende 
bewust van de gevaren van internet, en daarom moeten we veel meer doen om 
dit onder jongeren te promoten en onder de aandacht te brengen. 
 
 

34. Wij bevelen de EU aan zich in te spannen om technologie toegankelijker te 
maken voor de oudere generatie door het bevorderen van programma’s en 
initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van lessen die op hun behoeften zijn 
afgestemd. De EU moet het recht om gebruik te maken van digitalisering voor 
degenen die dat willen garanderen en alternatieven voorstellen voor degenen 
die dat niet willen.   
 

Wij bevelen dit aan omdat de EU ervoor zou moeten zorgen dat ouderen aan de 
digitale wereld kunnen deelnemen en dat niemand wordt gediscrimineerd. Er 
moeten vereenvoudigde instrumenten worden ingevoerd voor de generaties 
die niet zo ervaren zijn met het gebruik van bepaalde technologieën om ze in de 
wereld van vandaag te integreren. Wij bevelen aan om reeds bestaande 
initiatieven beter te promoten, zodat de burgers zich bewust zijn van deze 
mogelijkheden. De EU mag de oudere generaties niet discrimineren wat het 
gebruik van computerhulpmiddelen betreft. (Daarnaast betekent dit dat burgers 
in staat moeten zijn hun leven te leiden zonder verplicht van internet gebruik te 
moeten maken.) De EU moet gratis permanente bijstand organiseren en 
beschikbaar stellen aan oudere generaties om de toegang tot digitale 
hulpmiddelen te vergemakkelijken. 
 
 

Deelgebied 4.3 Culturele uitwisseling / Deelgebied 4.4 Milieuonderwijs  
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35. Wij bevelen aan dat de EU een platform creëert met lesmateriaal over 
klimaatverandering, duurzaamheid en milieukwesties voor het onderwijs. 
Deze informatie moet feitelijk zijn, door deskundigen gecontroleerd zijn en op 
elke lidstaat zijn toegesneden. Het platform: 

● moet lessen voor meerdere doelgroepen bieden; bijvoorbeeld mensen 
die in de stad of op het platteland wonen, alle leeftijdsgroepen en alle 
niveaus van voorkennis; 

● moet beschikbaar zijn voor alle lidstaten en gemakkelijk toegankelijk 
zijn; 

● bij het opzetten van het platform moet een plan worden gemaakt om er 
publiciteit aan te geven; dit moet gebeuren in samenwerking met 
betrokken bedrijven; 

● kan worden gecombineerd met een financieringsprogramma om het 
gebruik en de toepassing van de informatie op het platform te 
ondersteunen. Deze financiering moet ook beschikbaar zijn voor 
excursies waarop praktijkvoorbeelden worden getoond.  
 

Wij bevelen dit aan omdat mensen van alle leeftijden toegang moeten hebben 
tot feitelijke informatie over hoe we klimaatverandering, duurzaamheid en 
milieuvraagstukken moeten aanpakken. Belangrijke begrippen zoals ecologische 
voetafdruk moeten voor iedereen begrijpelijk zijn, met name voor jongeren, 
aangezien we wat we als kind leren ons hele leven lang blijven gebruiken. Deze 
onderwerpen zijn complex en er is veel desinformatie. We hebben behoefte aan 
een betrouwbare bron en de EU beschikt over de geloofwaardigheid en de 
middelen om deze te verschaffen. Dit is ook belangrijk omdat de kennisniveaus 
en het gemak van de toegang tot betrouwbare informatie per lidstaat 
verschillen. 
  

 

36. Wij bevelen aan dat de EU bij wijze van prioriteit uitwisselingsprogramma’s 
voor iedereen (ongeacht hoe oud ze zijn, in welke lidstaat ze wonen, welk 
onderwijsniveau ze hebben en wat hun financiële draagkracht is) toegankelijk 
maakt en uitwisselingen tussen of stages in sectoren, landen, 
onderwijsinstellingen, steden en bedrijven mogelijk maakt. De EU moet 
verantwoordelijk zijn voor het initiëren, tot stand brengen en financieren van 
culturele en sociale uitwisselingen in de hele EU, zowel fysiek als digitaal. De 
EU moet deze initiatieven actief promoten en zich richten op mensen die nog 
niet bekend zijn met de culturele en sociale uitwisselingsprogramma’s. De 
conferentie over de toekomst van Europa, waarvoor mensen willekeurig 
werden geselecteerd, is het perfecte voorbeeld van een Europese uitwisseling. 
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We willen meer van dit soort initiatieven, maar ook kleinschalige initiatieven, 
uitwisselingen in de sport en de muziek, (sociale) stages enz. 
 

Wij bevelen dit aan omdat het belangrijk is een gevoel van saamhorigheid en 
cohesie te creëren en tolerantie te bevorderen voor onze rijke diversiteit en 
verschillende perspectieven, maar ook voor de ontwikkeling van individuele 
vaardigheden. Dit zal vriendschappen, wederzijds begrip en kritisch denken 
stimuleren. We willen de betrokkenheid van alle leden van onze 
gemeenschappen bevorderen, ook degenen die tot nu toe nog niet bij dergelijke 
initiatieven betrokken zijn geweest. 
 
  
Deelgebied 4.5 Kwaliteit, financiering en toegang tot onderwijs / Deelgebied 4.6 
Harmonisatie van het onderwijs  
 

37. Wij bevelen aan dat alle lidstaten instemmen met een gecertificeerde 
minimumonderwijsnorm voor hoofdvakken en deze vaststellen, en dit vanaf 
het basisonderwijs. Dit moet ervoor zorgen dat alle burgers gelijke toegang 
krijgen tot standaardkwaliteit in het onderwijs, waarbij rechtvaardigheid en 
gelijkheid worden gewaarborgd. 
 
 
Wij bevelen dit aan omdat: 

● het bestaan van een minimumnorm ouders, leerkrachten en studenten 
meer vertrouwen zou geven in de onderwijsstelsels en tegelijkertijd 
ruimte zou bieden voor initiatief en diversiteit;  

● dat een gemeenschappelijke Europese identiteit zou versterken, 
waardoor het gevoel van eenheid, verbondenheid en saamhorigheid 
wordt bevorderd;  

● dit zou leiden tot meer samenwerking en uitwisseling tussen scholen in 
de hele EU, wat de betrekkingen tussen onderwijzend personeel en 
leerlingen zou verbeteren en veel zou helpen bij 
uitwisselingsprogramma’s. 

 

 
38. Wij bevelen aan dat Engels volgens een certificeerbare norm in alle EU-

lidstaten als hoofdvak op de basisschool wordt onderwezen om Europese 
burgers beter in staat te stellen doeltreffend te communiceren.  
 

Wij bevelen dit aan omdat: 
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● dit zou zorgen voor meer eenheid en gelijkheid door burgers in staat te 
stellen beter met elkaar te communiceren en een sterkere 
gemeenschappelijke Europese identiteit te ondersteunen; 

● dit een bredere, flexibele en toegankelijkere arbeidsmarkt mogelijk zou 
maken die de burgers in staat stelt in alle andere lidstaten te werken en 
te communiceren, wat meer persoonlijke en professionele mogelijkheden 
biedt; 

● bij uitvoering van deze aanbeveling in zeer korte tijd een 
gemeenschappelijk beheerste Europese taal tot stand zou kunnen 
worden gebracht; 

● door het gebruik van een gemeenschappelijke taal informatie sneller kan 
worden gedeeld, waardoor samenwerking, een gezamenlijke 
crisisrespons en humanitaire hulp beter zouden verlopen en Europa en de 
Europeanen dichter bij elkaar zouden worden gebracht. 

 

 

Werkgebied 5: Een ethische en veilige digitale transformatie 
 

Deelgebied 5.1 Democratisering van digitalisering / Deelgebied 5.2 
Cyberbeveiliging 
 

39. Wij bevelen aan dat de EU meer bevoegdheden krijgt om illegale inhoud en 
cybercriminaliteit aan te pakken. Wij bevelen aan de capaciteiten van 
Europol/het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit te 
versterken met onder andere:  

● meer financiële middelen en meer personeel  
● vergelijkbare straffen in elk land  
● snelle en doeltreffende handhaving 

 
Wij bevelen dit aan om de internetvrijheid te waarborgen en ervoor te zorgen 
dat discriminatie, misbruik en intimidatie worden bestraft. Wij steunen het idee 
van een Europese openbare instantie, omdat we de regulering van 
onlineplatforms niet alleen aan particuliere bedrijven willen overlaten. 
Onlineplatforms moeten verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die wordt 
verspreid, maar we willen ervoor zorgen dat hun belangen niet vooropstaan. De 
regulering van de inhoud en vervolging van de verantwoordelijken moeten snel 
en doeltreffend zijn, zodat deze ook een afschrikkend effect hebben op 
criminelen. 
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40. Wij bevelen de EU aan te investeren in hoogwaardige en innovatieve digitale 
infrastructuur (zoals in Europa ontwikkelde 5G) om de autonomie van Europa 
te waarborgen en afhankelijkheid van andere landen of particuliere bedrijven 
te voorkomen. De EU moet ook aandacht besteden aan het investeren in 
onderontwikkelde regio’s van de EU. 
 
Wij bevelen dit aan omdat digitale infrastructuur een cruciale rol speelt in de 
Europese economie en om het dagelijks leven in Europa gemakkelijker te 
maken. Europa heeft daarom behoefte aan hoogwaardige digitale 
infrastructuur. Als Europa afhankelijk is van anderen, kan het kwetsbaar zijn 
voor negatieve invloeden van particuliere bedrijven of van derde landen. In het 
belang van zijn autonomie moet Europa daarom investeren in digitale 
infrastructuur. Het is ook belangrijk om digitale inclusie te waarborgen door 
ervoor te zorgen dat in digitaal minder ontwikkelde regio’s wordt geïnvesteerd.  
  

 
41. Wij bevelen aan dat de EU voorlichting over nepnieuws, desinformatie en 

onlineveiligheid op alle Europese scholen bevordert. Daarbij moeten 
voorbeelden van beste praktijken uit de hele EU worden gebruikt. De EU moet 
een specifieke organisatie oprichten om deze activiteiten te bevorderen en 
aanbevelingen te doen voor de onderwijsstelsels. Zij moet ook niet-formeel 
onderwijs en innovatieve en creatieve lesmethoden (bv. participatieve 
spelletjes) bevorderen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat het belangrijk is lessen over online- en digitale 
veiligheid (omgaan met online-oplichting, desinformatie enz.) op school te 
introduceren om iedereen de middelen te geven om zichzelf te beschermen 
tegen onlinebedreigingen. Het is belangrijk zich daarbij te richten op jongeren, 
aangezien zij een groot risico lopen op onlinebedreigingen. Scholen kunnen ook 
met de ouders communiceren om goede praktijken te bevorderen. Deze lessen 
kunnen worden gebaseerd op voorbeelden van beste praktijken in heel Europa 
(zoals Finland), maar kunnen ook aan de behoeften van elk land worden 
aangepast. 
 
 
Deelgebied 5.3 Gegevensbescherming 
 

42. Wij bevelen aan om het misbruik van gegevens door datagiganten verder te 
beperken door de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) beter 
te handhaven en door meer gestandaardiseerde mechanismen in de hele EU 
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te creëren en ervoor te zorgen dat zelfs niet-Europese bedrijven die in de EU 
actief zijn, de AVG naleven. Deze verbetering moet vereisen dat een duidelijke 
en korte uitleg over de gebruiksvoorwaarden wordt gegeven om 
dubbelzinnigheid te voorkomen en dat meer informatie wordt verstrekt over 
hoe en door wie de gegevens zullen worden gebruikt, waarbij 
standaardtoestemming voor hergebruik en doorverkoop van gegevens wordt 
vermeden. Zij moet ervoor zorgen dat gegevens permanent worden gewist 
wanneer een burger daarom verzoekt. Zij moet ook de handhaving van een 
consistente naleving verbeteren met betrekking tot de profilering van 
personen op basis van hun onlineactiviteiten. Wij stellen twee soorten 
sancties voor: een boete die evenredig is aan de omzet van het bedrijf en 
beperkingen van de activiteiten van het bedrijf. 
 
Wij bevelen dit aan omdat er momenteel nog zeer weinig transparantie is over 
het soort gegevens dat wordt verzameld, hoe deze worden verwerkt en aan wie 
ze worden verkocht. We moeten machtsmisbruik door datagiganten verder 
tegengaan en ervoor zorgen dat de toestemming die burgers geven voor 
gegevensverwerking weloverwogen is. 
  

 
43. Wij bevelen aan een onafhankelijk pan-Europees agentschap op te richten dat 

opdringerig gedrag (bv. spam) duidelijk moet definiëren en richtsnoeren en 
mechanismen moet opstellen voor de manier waarop burgers gebruik kunnen 
maken van de opt-out en gegevens, met name van derden, kunnen intrekken. 
Dit agentschap moet een mandaat hebben om fraudeurs en organisaties die 
zich niet aan de regels houden, op te sporen en te bestraffen. Het moet ervoor 
zorgen dat de EU-regels worden nageleefd door niet in de EU gevestigde 
entiteiten die in de EU actief zijn. Het zou worden gefinancierd door de EU-
instellingen en bestaan uit een gemengde raad van onafhankelijke organen 
(d.w.z. deskundigen van universiteiten en entiteiten die beroepsgroepen 
vertegenwoordigen). Het voorzitterschap zou moeten rouleren. Wij stellen 
twee soorten sancties voor: een boete die evenredig is aan de omzet van het 
bedrijf en beperkingen van de activiteiten van het bedrijf. 
 
Wij bevelen dit aan omdat er geen centraal agentschap met een sterk mandaat 
is dat burgers kan helpen, met name wanneer zij een probleem hebben en hulp, 
advies of steun nodig hebben. Er zijn geen duidelijke en bindende regels die de 
bedrijven moeten naleven en sancties worden ofwel niet gehandhaafd of zijn 
voor de bedrijven van weinig betekenis.  
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44. Wij bevelen aan een EU-certificeringssysteem op te zetten dat de naleving van 
de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) op transparante wijze 
weerspiegelt en ervoor zorgt dat de informatie over gegevensbescherming 
toegankelijk, duidelijk en begrijpelijk is. Dit certificaat zou verplicht zijn en 
zichtbaar op websites en platforms worden geplaatst. Dit certificaat moet 
worden afgegeven door een onafhankelijke Europese certificeringsinstantie, 
die ofwel al bestaat of speciaal voor dit doel wordt opgezet en geen banden 
heeft met nationale regeringen of met de privésector. 
 
Wij bevelen dit aan omdat er momenteel weinig tot geen transparantie is over 
de manier waarop gegevens door bedrijven worden beschermd en 
gebruikers/klanten dus geen weloverwogen keuzes kunnen maken. 
  

 
45. Wij bevelen aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) beter 

uit te leggen en de communicatie erover te verbeteren door een 
standaardtekst over de naleving van de gegevensbeschermingsregels op te 
stellen in eenvoudige en duidelijke taal die voor iedereen begrijpelijk is. Deze 
tekst moet een kernboodschap en/of een aantal kernbeginselen bevatten. Het 
proces voor het verlenen van toestemming moet visueler zijn (zoals een app 
op de telefoon die om uitdrukkelijke toestemming voor toegang vraagt). Dit 
moet worden gecombineerd met een voorlichtingscampagne (onder andere 
op tv) en het consequent aanbieden van verplichte cursussen (ten minste aan 
personen die met gegevens werken) en advisering van degenen die hulp nodig 
hebben. 
 
Wij bevelen dit aan omdat de formulering van de AVG momenteel te vaag en te 
technisch is, een overweldigende hoeveelheid informatie bevat en niet voor 
iedereen toegankelijk is. De communicatie is ook niet tussen verschillende 
landen vergelijkbaar en sluit vaak verschillende groepen uit, voornamelijk 
ouderen en personen die niet digitaal onderlegd zijn. 
 
Deelgebied 5.4 Gezonde digitalisering 
 

46. Wij bevelen de EU aan het probleem van nepnieuws op twee manieren aan te 
pakken: 

● Wetgeving voor socialemediabedrijven om algoritmen voor machinaal 
leren toe te passen die de betrouwbaarheid van informatie op sociale 
en nieuwe media kunnen benadrukken, waarbij de gebruiker wordt 
voorzien van bronnen van op waarheid gecontroleerde informatie. Wij 
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bevelen aan de algoritmen door experts te laten controleren om te 
verzekeren dat ze goed functioneren; 

● Invoering van een digitaal platform dat de informatie van de traditionele 
media (bv. televisie, gedrukte pers, radio) onafhankelijk van politieke en 
economische belangen beoordeelt en burgers informeert over de 
kwaliteit van het nieuws zonder enige vorm van censuur. Het platform 
moet openstaan voor publieke toetsing en qua transparantie aan de 
hoogste normen voldoen, en de EU moet ervoor zorgen dat de specifieke 
financiering voor de beoogde doeleinden wordt gebruikt. 
 

Wij bevelen dit aan omdat verschillende soorten media moeten worden 
aangepakt en wij van mening zijn dat sancties of het verwijderen van inhoud 
kunnen leiden tot censuur en inbreuk kunnen maken op de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid. Wij bevelen aan deskundigen de goede 
werking van het algoritme te laten controleren en monitoren. Tot slot bevelen 
wij aan dat het platform apolitiek en onafhankelijk zou moeten zijn om de 
transparantie en vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Bovendien is het 
onmogelijk om nepnieuws volledig uit te bannen en zal het aanbieden van deze 
hulpmiddelen aan de burgers de effecten ervan in Europa dus helpen 
verminderen. 
 
 

47. Wij bevelen aan dat de EU verschillende acties uitvoert om gezond 
internetgebruik te waarborgen: 

● In de eerste plaats moet de EU iets doen aan het gebrek aan 
infrastructuur en apparatuur waardoor burgers geen toegang hebben 
tot internet.  

● Verder bevelen wij aan dat de EU de lidstaten aanmoedigt opleidingen 
over internet en de risico’s ervan voor alle leeftijdsgroepen te 
organiseren. Dit kan worden bereikt door dit als les op school voor 
kinderen en jongeren in te voeren en verschillende programma’s en 
curricula voor volwassen en ouderen op te zetten. De inhoud van deze 
lessen moet op Europees niveau worden vastgesteld door een groep 
onafhankelijke deskundigen.  

● Tot slot dringen wij erop aan dat de EU alle nodige maatregelen neemt 
om ervoor te zorgen dat de digitalisering van de samenleving niet leidt 
tot de uitsluiting van ouderen en dat essentiële diensten ook op een 
fysieke locatie worden aangeboden.  

● De EU moet ervoor zorgen dat lidstaten de specifieke financiering voor 
de beoogde doeleinden gebruiken. 
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Wij bevelen dit aan omdat sommige plaatsen in Europa over onvoldoende 
infrastructuur en hardware (bv. apparatuur) beschikken en voordat de burgers 
een opleiding krijgen voor een verbinding moet worden gezorgd, aangezien 
bepaalde regio’s en profielen beperkte internettoegang hebben. Wij bevelen 
aan lessen in te voeren om kinderen te helpen digitaal vaardig te worden, 
andere programma’s op te zetten om ouderen te begeleiden bij de digitale 
transformatie en de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de 
rechten van ouderen niet worden aangetast door de digitale transformatie. 
  

 
48. Wij bevelen aan dat de Europese Unie het onderwijs van burgers in elke 

lidstaat bevordert om kritisch denken, een kritische houding en het vermogen 
om feiten te checken te verbeteren, zodat zij leren zelfstandig te beoordelen 
of informatie al dan niet betrouwbaar is. Dit moet als specifiek vak in het 
basisonderwijs worden geïntroduceerd en moet ook in andere openbare 
ruimten worden aangeboden aan burgers van alle leeftijden die graag van 
deze opleiding gebruik willen maken. De EU moet ervoor zorgen dat lidstaten 
de specifieke financiering voor de beoogde doeleinden gebruiken. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we denken dat het onmogelijk is om nepnieuws 
volledig uit te bannen, en deze opleiding zal burgers dus helpen het zelf te 
herkennen. Op die manier zullen de gevolgen van nepnieuws voor de 
samenleving en de burgers zelf worden afgezwakt. Dit zou mensen ook een 
groter gevoel van controle geven in plaats van afhankelijk te zijn van de 
instellingen voor betrouwbare informatie.  
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Bijlage: ANDERE AANBEVELINGEN DIE DOOR HET PANEL ZIJN ONDERZOCHT EN 
NIET ZIJN AANGENOMEN 
 

Werkgebied 3: Een rechtvaardige samenleving 

 
Deelgebied 3.2 Gelijke rechten 
 
Wij bevelen aan dat de EU een mechanisme creëert voor het toezicht op en de handhaving 
van de rechten van minderheden (bv. een portaal of bureau waar mensen een klacht 
kunnen indienen).  
 
Wij bevelen dit aan omdat wij geloven dat iedereen zijn of haar mening moet kunnen uiten 
en het recht heeft om hulp te vragen en te krijgen. Een dergelijk bureau is noodzakelijk om 
de spanningen tussen minderheden en de meerderheid te verminderen. 

 
 
Deelgebied 3.3 Rechtvaardigheid / Deelgebied 3.4 Toegang tot sport 

 
Wij bevelen aan dat de EU mensen bewuster maakt van het belang van lichaamsbeweging 
door rolmodellen te verschaffen in de vorm van prominente personen (zo zouden 
evenementen van het Parlement enkele seconden bewegen kunnen omvatten — stretchen, 
lopen, springen...). 
 
Wij bevelen dit aan omdat betrokkenheid van prominente personen bij het thema 
lichaamsbeweging het bewustzijn zal vergroten. 
 

 

Werkgebied 5: Een ethische en veilige digitale transformatie 

 
Deelgebied 5.3 Gegevensbescherming 
 

Wij bevelen aan een web-ID te creëren die persoonsgegevens en gevoelige gegevens 
opslaat, maar deze alleen beschikbaar stelt aan de autoriteiten en de politie. 
Onlineplatforms en verkopers gebruiken de onlinecode die gekoppeld is aan een web-ID en 
de gegevens die relevant zijn voor een bepaalde activiteit. Het web-ID moet als 
standaardinstelling hebben dat geen toestemming wordt gegeven voor het delen van 
gegevens. De gegevens mogen alleen aan de rechtstreeks betrokken partijen en niet aan 
een derde worden verstrekt. Als de gegevens aan een derde mogen worden verstrekt, moet 
een burger daarvan gemakkelijk kunnen afzien. De gegevens mogen slechts voor een 
beperkte tijd of voor een specifieke transactie beschikbaar zijn. De toestemming voor het 
gebruik van gegevens moet een einddatum hebben of een duidelijke omschrijving bevatten 
van de acties die een bedrijf met deze gegevens kan ondernemen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat bedrijven op dit moment alle gegevens, met inbegrip van 
persoonsgegevens en gevoelige gegevens, kunnen verzamelen en voor allerlei doeleinden 
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kunnen gebruiken zonder precies duidelijk te maken hoe en waarom. De actoren krijgen dus 
meer informatie dan ze eigenlijk nodig hebben om ons diensten te verlenen en kunnen 
vervolgens zonder onze toestemming andere gegevens doorverkopen of hergebruiken. 
Tegelijkertijd wordt de verantwoordingsplicht ten aanzien van internetgebruikers 
gewaarborgd, terwijl hun relatieve anonimiteit behouden blijft.  
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