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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep “digitale transformatie”, onder voorzitterschap van mevrouw Riina Sikkut 

(nationale parlementen/Estland) 

Vrijdag 22 oktober 2021, 11.00 - 13.00 uur 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

Dit is de eerste, constituerende vergadering van de werkgroep. De vergadering vindt plaats in hybride 

vorm. De voorzitter, mevrouw Riina Sikkut, heet de leden welkom samen met Elina Valtonen (nationale 

parlementen/Finland), die volgend jaar het voorzitterschap zal overnemen. Vervolgens krijgen de leden 

het woord (in alfabetische volgorde), zodat elk van hen zich kort kan voorstellen en een of twee prioritaire 

onderwerpen kan presenteren, alsook aangeven wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de resultaten 

van de werkgroep.  

2. Gedachtewisseling  

Een van de vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels opent de gedachtewisseling met een 

overzicht van de werkzaamheden van panel 1 (“Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid / onderwijs, cultuur, jongeren en sport/ digitale transformatie”) met betrekking tot 

digitale transformatie (zie hier voor het verslag). 

De leden van de werkgroep brengen tijdens de gedachtewisseling de volgende onderwerpen en 

suggesties naar voren:  

 de noodzaak om digitale diensten en een digitale economie te bevorderen en de huidige 

belemmeringen weg te nemen; 

 de noodzaak om burgers te ondersteunen in het digitaliseringsproces en ervoor te zorgen dat de 

menselijke aspecten terdege in aanmerking worden genomen, met name als het gaat om ouderen of 

achtergestelde bevolkingsgroepen;  

 zorgen voor een duurzame, eerlijke en inclusieve digitalisering en het dichten van de digitale kloof;  

 democratische digitalisering als een mensenrecht beschouwen; 

 streven naar een Europese, ethische aanpak van digitalisering, bv. op gebieden als artificiële 

intelligentie; 

 rekening houden met de gevolgen van digitalisering voor banen en werkgelegenheid (bv. artificiële 

intelligentie) en ervoor zorgen dat ondernemers en werknemers over de juiste digitale vaardigheden 

beschikken;  
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 de noodzaak om een gelijk speelveld voor ondernemingen tot stand te brengen en misbruik van 

marktmacht te voorkomen; 

 samenwerken in partnerschappen met de particuliere sector om digitalisering aan te pakken;  

 het belang van passende infrastructuur en toegankelijkheid (bv. toegang tot snel internet en 

faciliteiten voor elektrische auto’s, ook in plattelandsgebieden);  

 de noodzaak van digitale soevereiniteit van de EU (waarbij bv. wordt gewezen op het gebrek aan 

halfgeleiders) en in verband daarmee de noodzaak van een sterkere mondiale rol van de EU in 

aanverwante kwesties; 

 het belang van digitale gegevens als de kern van digitalisering;  

 de sleutelrol van onderwijs, digitale vaardigheden en digitale geletterdheid, ook als belangrijk 

onderdeel van een veilig gebruik van digitale instrumenten;  

 digitale gezondheid;  

 de cruciale rol van cyberbeveiliging en het belang van gegevensbescherming; 

 de gezondheidseffecten van digitalisering (gevolgen voor kinderen, dag zonder sociale media) en de 

risico’s van desinformatie; 

 de noodzaak van interdisciplinaire dialoog en van creativiteit. 

In verband met de verwachtingen van de leden ten aanzien van de resultaten van de werkgroep wordt 

over de volgende punten gediscussieerd: 

 de noodzaak om naar de burgers te luisteren; 

 de wens om te komen tot duidelijke aanbevelingen van de groep, ten minste drie of vier 

beleidsnota’s die terug te voeren zijn tot de inbreng van de burgers en een plan met concrete 

maatregelen; 

 zorgen voor een goede reflectie, geen overhaaste wetgeving;  

 een echte bijdrage leveren aan de toekomst van Europa, en aan voorstellen en eisen; offensief en 

ambitieus zijn; 

 benadrukken dat er tijd nodig is om tot concrete resultaten te komen; 

 voorstellen om tussentijdse informele bijeenkomsten (mogelijk op afstand), vergaderingen of 

schriftelijke uitwisselingen te organiseren, met bijdragen van uitgenodigde deskundigen en een 

schriftelijk verslag aan de plenaire vergadering; 

 de noodzaak van een aantal zichtbare doelstellingen en een tijdschema voor de komende jaren, die 

duidelijk en haalbaar moeten zijn. 

 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 

Ter afsluiting van de vergadering bedankt de voorzitter alle leden voor hun bijdragen en benadrukt zij dat 

zich al enige raakvlakken aftekenen met betrekking tot het zoeken naar een Europese aanpak van de 

digitale transformatie met het doel een ethische, op de mens gerichte, transparante en veilige digitale 

samenleving tot stand te brengen. Er lijkt ook een gemeenschappelijke basis te zijn om te kiezen voor een 

ambitieuze aanpak en de kansen aan te grijpen die de digitalisering biedt, maar ook om de risico’s en 

uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt te beheersen. De voorzitter merkt ook op dat bij de 

leden een reële verwachting bestaat om tastbare resultaten te boeken en kondigt aan dat de leden vóór 

de plenaire vergadering van december op de hoogte zullen worden gesteld van de geplande volgende 

stappen.  
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BIJLAGE: Ledenlijst van de Werkgroep digitale transformatie  

Voorzitter:  Riina SIKKUT (Elina VALTONEN vanaf 1.1.2022) (Nationale parlementen) 
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Voornaam Achternaam Instelling 

Dhr.  Thomas BYRNE Raad 

Mevr. Dita CHARANZOVÁ Europees Parlement 

Mevr. Josianne CUTAJAR Europees Parlement 

Mevr.  Claudia DÖRR-VOSS Raad 

Mevr. Jelena  DRENJANIN Comité van de Regio’s 

Mevr. Yordanka   FANDAKOVA Lokale/regionale vertegenwoordiger 

Dhr. Vasco FERNANDES  Europese burgerpanels 

Dhr. Radosław  FOGIEL Nationale parlementen 

Mevr. Antje  GERSTEIN  
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

Mevr. Marietta  GIANNAKOU Nationale parlementen 

Dhr. Antonio GIARDINA  Europese burgerpanels 

Mevr. Marketa GREGOROVA Europees Parlement 

Dhr. Filip HOFMAN  Europese burgerpanels 

Mevr. Eva Maria  HOLZLEITNER Nationale parlementen 

Mevr. Assita KANKO Europees Parlement 

Dhr. Othmar KARAS Europees Parlement 

Mevr. Miapetra KUMPULA-NATRI Europees Parlement 

Mevr. Constance  LE GRIP Nationale parlementen 

Mevr. Eva-Maria LIIMETS Raad 

Dhr. Morten LØKKEGAARD Europees Parlement 

Mevr. Gisele Marguerite MAGNERY  Europese burgerpanels 

Mevr. Jánosné MASEVSZKI  Europese burgerpanels 

Mevr. Eva MAYDELL Europees Parlement 

Dhr. Paulo  MONIZ Nationale parlementen 

Mevr. Noelle O’CONNELL 
Nationale burgerpanels/ 

evenementen 

Mevr.  Sirpa PAATERO Raad 

Dhr. Stefano  PALMIERI  
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

Dhr. Chrisis  PANTELIDES Nationale parlementen 

Dhr. Alessandro PANZA Europees Parlement 
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Nationale burgerpanels/ 

evenementen 

Mevr. Sandra PEREIRA Europees Parlement 

Dhr.  Iulian-Vasile POPESCU Raad 
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Mevr. Lucia  PUTTRICH Nationale parlementen 

Mevr. Jessika  ROSWALL Nationale parlementen 

Dhr.  Lukas  SAVICKAS Nationale parlementen 

Prof. Paola SEVERINO 
Nationale burgerpanels/ 

evenementen 

Mevr. Riina SIKKUT Nationale parlementen 

Dhr. Radoslaw SIKORSKI Europees Parlement 

Mevr. Vita Anda  TĒRAUDA Nationale parlementen 

Dhr.  Jean-Louis THILL Raad 

Mevr. Rocío TOVIO DIAZ  Europese burgerpanels 

Mevr. Elina  VALTONEN Nationale parlementen 

Mevr. Mirja VEHKAPERA  Comité van de Regio’s 

Mevr. Margrethe VESTAGER Europese Commissie 

Mevr. Veronique WILLEMS Sociale partners 

 


