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Basisinformatie: Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, 
werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugd en sport/digitale transformatie 
 
Het panel "Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, 
cultuur, jeugd en sport/digitale transformatie" houdt zich bezig met de toekomst van onze 
economie en werkgelegenheid, met name na de pandemie, waarbij de nodige aandacht 
uitgaat naar de daarmee verband houdende kwesties op het gebied van sociale 
rechtvaardigheid. Er zal ook aandacht worden besteed aan de kansen en uitdagingen van de 
digitale transformatie, naar de toekomst toe een van de belangrijkste onderwerpen waarover 
wordt gedebatteerd. Het panel zal zich ook buigen over de toekomst van Europa op het gebied 
van jeugd, sport, cultuur en onderwijs. 
 
In dit document vindt u achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen van het 
panel. Meer bepaald schetst het wat de EU reeds doet op deze gebieden en wat de 
gebruikers van het meertalige digitale platform (https://futureu.europa.eu) als belangrijkste 
zorgen en wensen voor de toekomst hebben uitgesproken. Tot slot bevat het document ook 
links naar meer informatie over tal van onderwerpen. 
 

Uw opdracht 
 
In dit panel zullen wij u uitnodigen om een reeks aanbevelingen te bespreken en te 
formuleren voor de instellingen van de Unie, die zij ter harte moeten nemen voor de 
toekomst van Europa op het gebied van economie, sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, jeugd en sport, en digitale transformatie. Daarin kunt 
u bijvoorbeeld aangeven welke algemene richting moet worden gevolgd of hoe een specifiek 
probleem kan worden opgelost. 
 
In de loop van drie sessies zult u rechtstreeks overleg plegen en samenwerken met andere 
burgers uit heel Europa, en samen met hen de aanbevelingen opstellen. Tijdens de derde 
en laatste zitting stemt u collectief over de aanbevelingen, die in de plenaire vergadering 
van de conferentie zullen worden gepresenteerd en met de andere deelnemers zullen 
worden besproken. 

https://futureu.europa.eu/
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Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid 

 
De coronapandemie is een ongekende uitdaging voor de Europese en mondiale economieën. 
Ze heeft rechtstreekse gevolgen gehad voor particulieren, gezinnen en bedrijven, met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, die de ruggengraat van onze economie vormen. 
 
De EU-landen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat onze unieke sociale 
markteconomie het bedrijfsleven in staat stelt te floreren, en tegelijkertijd mensen in nood te 
beschermen. 
 
Wat doet de EU? 
 
De EU werkt met name aan een eerlijk en inclusief herstel dat de economische en sociale 
schade als gevolg van de pandemie zal herstellen, en waarbij tegelijkertijd wordt geïnvesteerd 
in een groene en digitale toekomst. 
 
Daartoe is zij het eens geworden over een ongekend financieel pakket van 1,8 biljoen EUR. 
Dat omvat zowel de EU-begroting 2021-27 als NextGenerationEU – een herstelinstrument dat 
onze economieën en samenlevingen veerkrachtiger en duurzamer moet maken. 
 
Input van het meertalig digitaal platform (19 april - 2 augustus 2021) 
 
Het onderwerp "een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid heeft 
tot 2 augustus 2021 in totaal 708 ideeën, 1 172 opmerkingen en 159 evenementen 
opgeleverd. De respondenten benadrukken hoe belangrijk het is dat Europa inclusiever en 
sociaal rechtvaardiger wordt, met name in het licht van de COVID-19-pandemie. Ook wijzen 
ze op verschillende daaraan gerelateerde problemen, zoals gebrek aan steun voor jonge 
Europeanen en gebrek aan samenwerking tussen de lidstaten. Het vaakst voorgestelde 
mechanisme om Europa inclusiever en sociaal rechtvaardiger te maken is de invoering van 
het onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU. Daarnaast zijn de respondenten van mening 
dat het welzijn van verschillende groepen mensen, met name de meest kansarme groepen, 
van cruciaal belang is voor het succesvol functioneren en de verdere groei van de EU. De 
verschillende ideeën kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema's: 

• Belastingen voor een inclusieve en eerlijke economie 

• Sociale bescherming en sociale zekerheid 

• Economisch herstel 

• Het huidige economische model aanvechten 

• Een inclusiever en sociaal rechtvaardiger Europa 

• Banen stimuleren 

• Innovatie – groei stimuleren 

 

Belastingen voor een inclusieve en eerlijke economie 
Een groep respondenten doet voorstellen voor het aanpakken van sociale, economische en 
milieuproblemen door middel van begrotingsregels. 
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In een grote groep ideeën in dit verband wordt gepleit voor meer fiscale rechtvaardigheid, 
eerlijke belastingheffing en de bestrijding van belastingfraude. Zo wordt onder meer 
voorgesteld maatregelen te nemen tegen belastingontwijking, een belasting in te voeren op 
financiële transacties (zie het idee) en sociale dumping te voorkomen door de belastingregels 
en minimumlonen in alle lidstaten te harmoniseren (zie bijv. dit idee). Een van de meest 
besproken en onderschreven ideeën is de invoering van een wereldwijde of EU-
minimumbelasting om belastingparadijzen aan te pakken (zie het idee). 

Voorts wordt op het digitale platform gewezen op een reeks mogelijke belastingmaatregelen 
voor een inclusieve en eerlijke economie. De belastingonderwerpen kunnen als volgt worden 
ingedeeld. Ten eerste worden belastingmaatregelen voorgesteld ter bevordering van eerlijke 
concurrentie tussen bedrijven, zoals een gemeenschappelijk btw-stelsel voor e-handel of het 
verplichten van bedrijven om alleen btw te betalen in hun thuisland (zie het idee) en een btw 
die afhangt van de herkomst van de goederen, om lokale consumptie te bevorderen en zo de 
lokale economie te steunen (zie bijv. dit idee). Een tweede groep maatregelen heeft betrekking 
op het milieu en klimaatverandering, en omvat onder meer de invoering van een EU-
koolstofbelasting of een duurzaamheidsbelasting (zie bijv. dit idee). Een derde groep 
belastingmaatregelen omvat diverse voorstellen, waaronder maatregelen ter bevordering van 
gendergelijkheid, zoals een btw-vrijstelling of -vermindering voor sanitaire producten voor 
vrouwen (zie het idee). 

In lijn met de themaoverschrijdende oproepen tot federalisering bij andere onderwerpen gaat 
een aanzienlijk aantal ideeën binnen het thema "een sterkere economie, sociale 
rechtvaardigheid en werkgelegenheid" om een begrotingsunie. Sommige respondenten 
menen dat meer eigen middelen voor de EU of een begroting die onafhankelijk is van de 
lidstaten, de manier is om tot een meer verenigde Europese toekomst te komen (zie bijv. dit 
idee). 

 

Sociale bescherming en sociale zekerheid 
Ideeën in het kader van dit thema pleiten doorgaans voor een uniforme aanpak van sociale 
zekerheid op EU-niveau of anders gezegd: Europese minimumnormen op gebieden gaande 
van ouderschap en gezinnen, tot het recht op toegankelijke huisvesting, en pensioenbeleid. 

Het meest voorkomende subthema, waarover een aantal ideeën breed gedragen zijn en vaak 
besproken worden, betreft het onvoorwaardelijke basisinkomen, dat iedereen in staat moet 
stellen deel te nemen aan de samenleving (zie bijv. dit idee). Een reeks ideeën die met dit 
subthema verband houdt, betreft inkomensongelijkheden in de EU, waarbij wordt voorgesteld 
de loonverschillen binnen hetzelfde bedrijf te beperken (zie bijv. dit idee), het inkomen van 
politici onder toezicht te houden (zie bijv. dit idee), en wordt opgeroepen tot meer maatregelen 
om een humaner Europa tot stand te brengen (zie bijv. dit idee). 

Naast een onvoorwaardelijk basisinkomen is er een terugkerende oproep tot maatregelen om 
(jeugd)werkloosheid aan te pakken (zie bijv. dit evenement). Met betrekking tot de vergrijzende 
bevolking noemen de respondenten de behoefte aan een gecoördineerd pensioenbeleid en 
een gecoördineerd pensioen in alle EU-lidstaten (zie bijv. dit idee). Ook de specifieke situatie 
van mobiele Europeanen komt aan bod, met een voorstel voor een vrijwillig Europees 
openbaar pensioenfonds voor mensen die in meerdere lidstaten hebben gewoond (zie het 
idee). 

Het recht op toegankelijke, betaalbare huisvesting is een ander subthema in verband met 
sociale zekerheid dat door de respondenten wordt besproken (zie bijv. dit idee). 

Tot slot is er een groep ideeën van meer administratieve aard, zoals de invoering van een 
gedigitaliseerde (EU-brede) socialezekerheidskaart en overdraagbare sociale rechten voor 
mobiele Europeanen (zie bijv. dit idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
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Economisch herstel 
In een groep commentaren en ideeën op het platform wordt bezorgdheid geuit over de 
stijgende overheidsschuld in de EU. In dit verband wordt gesproken over de rol van de 
Europese Centrale Bank (ECB), en wordt onder meer opgeroepen tot een herziening van de 
regels van het stabiliteits- en groeipact (zie het idee) en de wetgeving inzake 
onevenwichtigheden op de lopende rekening (zie bijv. dit idee). 

Ideeën over de bevordering van lokale consumptie en productie, met kmo's als groeimotor, 
worden essentieel geacht voor het economisch herstel van de EU. Daarnaast wordt ook 
belastingheffing voorgesteld als instrument om economisch herstel te bevorderen via 
belastingvoordelen voor strategische bedrijfstakken, of als stimulans om lokale consumptie te 
bevorderen of Europese producten te kopen, door de afgelegde afstand te vermelden op het 
etiket van de consumentengoederen en deze op grond daarvan te belasten (zie bijv. dit idee). 

In dezelfde geest bespreken de respondenten met betrekking tot COVID-19 de noodzaak van 
financiering van mogelijke toekomstige maatregelen ter voorbereiding op een pandemie (zie 
bijv. dit idee). Daarnaast benadrukken respondenten het belang van wereldwijde 
samenwerking rond economisch herstel (zie bijv. dit evenement). Er wordt opgeroepen tot 
meer solidariteit tussen de lidstaten, bijvoorbeeld door uitbreiding van het herstelfonds (zie het 
idee). 

 

Het huidige economische model aanvechten 

Binnen dit thema wordt het huidige Europese economische systeem besproken vanuit een 
meer ideologisch perspectief. De respondenten wijzen daarbij op de vastgestelde 
tekortkomingen van het huidige economische model. Meer bepaald stelt een groep 
respondenten voor om voort te bouwen op het kapitalisme en de vrije markt, met meer interne 
concurrentie, minder regeldruk of zelfs een bedrijfsmanagementbenadering (zie bijv. dit idee). 
Een andere groep spreekt zich uit voor een socialere of meer op de mens gerichte 
markteconomie (zie bijv. dit idee). 

Het op een na populairste idee binnen dit thema sinds de lancering van het platform omvat de 
invoering van een geactualiseerd model waarbij de economische governance van de EU, het 
Europees Semester, het mandaat van de ECB en de eigen middelen van de EU worden 
hervormd en de economische en monetaire unie wordt versterkt (zie het idee). Dit specifieke 
idee sluit aan bij andere oproepen tot hervorming van het economische model van de EU om 
tot een inclusief en billijk Europees welzijnsbeleid te komen. 

 

Een inclusiever en sociaal rechtvaardiger Europa 
Verschillende respondenten willen een inclusiever en sociaal rechtvaardiger Europa tot stand 
brengen, en hebben daartoe ideeën ingediend over LGBTI-rechten en vertegenwoordiging (zie 
het idee), de loonkloof tussen mannen en vrouwen en genderquota. Zo wordt bijvoorbeeld 
gepleit voor een meetindex voor sociale gelijkheid (zie bijv. dit idee). Verwante ideeën hebben 
betrekking op maatregelen tegen seksueel en huiselijk geweld, met name door aan te dringen 
op initiatieven ter ondersteuning van slachtoffers (zie het idee). 

Ook wordt voorgesteld de Europese pijler van sociale rechten verder uit te voeren om de 
sociale dimensie van Europa tot stand te brengen en de inclusie van mensen met een 
handicap, mensen die onder de armoedegrens leven en vergelijkbare groepen te 
vergemakkelijken (zie bijv. dit idee en dit evenement). 

  

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true
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Banen stimuleren 
In de eerste plaats benadrukken de respondenten dat het belastingbeleid en het arbeidsbeleid 
in de EU moeten worden vereenvoudigd om fiscale en sociale dumping te voorkomen (zie bijv. 
dit idee). 

Ten tweede wordt gevraagd om te werken aan betere arbeidsomstandigheden op het hele 
continent, bijvoorbeeld door een kortere werkweek in te voeren (zie bijv. dit idee). Andere 
ideeën binnen dit thema zijn het vergemakkelijken van telewerken of werken over de EU-
binnengrenzen heen (zie bijv. dit idee), het verbieden van onbetaalde stages, verplichte 
overuren en onzekere arbeidscontracten (zie bijv. dit idee), of investeren in 
kinderopvanginfrastructuur om privéleven en werk te combineren. 

Ten derde wordt nadruk gelegd op de ontwikkeling van loopbanen, met vraag naar 
programma's en maatregelen om de toegang tot de EU-arbeidsmarkt te vergemakkelijken, met 
stages in de lidstaten en een online banenplatform (zie bijv. dit idee). 

De respondenten benadrukken het belang van ondersteuning van jongeren, met name wat 
betreft de toegang tot de arbeidsmarkt (zie bijv. dit evenement). 

 

Innovatie – groei stimuleren 
De respondenten stellen voor de groei te stimuleren door middel van investeringen in 
hoogtechnologisch onderzoek, vaardigheden, kennis en expertise (artificiële intelligentie, 
blockchain, nanotechnologie, energieopslag, kweekvlees, enz.). Daarnaast wordt in 
verschillende ideeën gewezen op de noodzaak van technologische onafhankelijkheid, 
bijvoorbeeld door de capaciteit van de EU voor de productie van hardware te verbeteren. 
 
Investeringen in onderzoek en onderwijs worden zeer belangrijk geacht. In dat verband is er 
steun voor kennisdelen via een open netwerk van laboratoria of een Europees 
infrastructuuragentschap (zie het idee). Een ander voorstel gaat over een soort Spotify voor 
wetenschap, m.a.w. een toegankelijke kennisbank met 3D-printmodellen (zie het idee). Met 
betrekking tot onderzoek werd voorgesteld het indienen van octrooien te vergemakkelijken 
door middel van een octrooifonds (zie het idee). 
 
Daarnaast wordt de digitale economie gezien als een voorwaarde voor innovatie en groei, met 
discussies over cryptovaluta en lokale digitale valuta die parallel zouden lopen met de euro 
(zie bijv. dit idee). Wat cryptovaluta betreft, vinden respondenten dat regelgeving nodig is om 
burgers te beschermen (zie bijv. dit idee). 
 
Milieu en klimaatverandering worden ook besproken vanuit een innovatieperspectief, met 
ideeën over klimaatneutraliteitsdoelstellingen en de voortrekkersrol die de EU zou kunnen 
spelen bij het tot stand brengen van en het investeren in een (mondiale) groene economie (zie 
bijv. dit idee). Verschillende ideeën gaan over de praktische uitvoering van de groene 
economie, zoals investeren in biologische landbouw en initiatieven van boer tot bord (zie het 
idee). 
 
Een laatste bevinding is dat de financiering van start-ups en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) over het algemeen wordt gezien als motor van innovatie (zie bijv. dit 
idee). Respondenten stellen voor om kmo's te ondersteunen via bijvoorbeeld een EU-fonds 
dat starterskapitaal voor kmo's verstrekt (zie het idee), of een online handelsplatform voor 
Europese kmo's (zie het idee). 
 
 
  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
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Kom meer te weten over het onderwerp: 
 
De speciale pagina op het meertalig digitaal platform 
Een economie die werkt voor de mensen 
Het herstelplan van Europa NextGenerationEU 
Sociale inclusie en veiligheid 
Economie 
Een herstelplan voor Europa (Raad van de EU) 
Klimaatfinanciering – de klimaattransitie financieren 
 

 
Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport 
 
Het beleid inzake onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport valt in eerste instantie onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten. Maar de EU ondersteunt hun acties door de onderlinge 
samenwerking te vergemakkelijken. Dit omvat financiële steun en programma's zoals 
Erasmus+ (voor transnationale mobiliteit) en Creatief Europa (voor de culturele en creatieve 
sectoren). 
 
Wat doet de EU? 
 
De EU steunt inspanningen om het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke opleidingen 
te verschaffen. Zij bevordert meertaligheid in Europa, stimuleert de mobiliteit van studenten, 
stagiairs, leerkrachten en jongeren, en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en 
ervaring. 
 
De EU beschermt en bevordert ook haar cultureel erfgoed en haar culturele en taalkundige 
verscheidenheid, en ondersteunt de culturele en creatieve sectoren, waaronder de 
audiovisuele sector. 
 
Om jongeren meer kansen te bieden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en hen ten volle 
te laten deelnemen aan de samenleving, heeft de EU in samenspraak met jonge Europeanen 
en via Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps verschillende acties opgezet. 
 
 
Input van het meertalig digitaal platform (19 april - 2 augustus 2021) 
 
De ideeën tot nu toe gaan over uiteenlopende onderwerpen, omdat dit een breed thema is. 

Net als elders op het platform vormt de wens om een gemeenschappelijke EU-identiteit te 

ontwikkelen vaak de basis voor de debatten over dit onderwerp. Die houden onder meer 

verband met kennismaking, uitwisseling, en mobiliteit. Dit thema heeft tot nu toe 1 437 

bijdragen opgeleverd: 484 ideeën, 692 opmerkingen en 261 evenementen. De ideeën kunnen 

onderverdeeld worden in de onderstaande categorieën: 

• Een gemeenschappelijke EU-identiteit ontwikkelen 

• Toekomstbestendig onderwijs 

• Mobiliteit binnen de EU 

• Jeugdwerkloosheid 

• Europees erfgoed 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/sociale-inclusie-en-veiligheid
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/climate-finance/
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Een gemeenschappelijke EU-identiteit ontwikkelen 

Een aantal ideeën betreft de oprichting van meer EU-mediaportalen (tv, radio en sociale 

media) om de burger nauwer te betrekken bij EU-aangelegenheden, met als uiteindelijk doel 

de Europese identiteit en kernwaarden te versterken (zie bijv. dit idee). Ook vragen veel 

deelnemers om betere verspreiding van Europese mediaproducties (bijvoorbeeld door 

totstandbrenging van een gemeenschappelijke EU-mediamarkt (zie bijv. dit idee). Zo bepleit 

een deelnemer de oprichting van een EU-mediaplatform dat specifiek is toegesneden op het 

leren van talen (zie het idee). 

In het subthema over onderwijs wordt voorgesteld om op alle middelbare scholen in Europa 
verplichte lessen over de geschiedenis en de instellingen van de Europese Unie in te voeren. 
Zo kan onder jongeren interesse en verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de EU 
worden gewekt en kan geleidelijk een EU-identiteit worden ontwikkeld (zie bijv. dit idee). In 
andere onderwijsgerelateerde ideeën die een gemeenschappelijke EU-identiteit bepleiten, 
worden diverse vormen van uitwisselingen en jumelages voorgesteld tussen scholen in 
verschillende lidstaten, om grensoverschrijdende vriendschappen te cultiveren (zie het idee). 

Volgens veel deelnemers zou de Europese integratie worden versneld door de invoering van 
één gemeenschappelijke Europese taal (zie bijv. dit idee). In de discussie hierover wordt 
ingegaan op de voor- en nadelen van een dergelijke taal en de talen die hiervoor in aanmerking 
zouden kunnen komen, zoals Esperanto, Latijn (zie bijv. dit idee) of Engels (zie bijv. dit idee). 

In het kader van het subthema sport wordt geopperd dat de Europese identiteit kan worden 
bevorderd door het organiseren van meer grensoverschrijdende, inter-Europese 
sportevenementen en het oprichten van een Europees sportteam dat deelneemt aan 
internationale wedstrijden (zie bijv. dit idee). 

Een ander idee, dat ook onder andere prioriteiten vaak wordt genoemd, is om van 9 mei een 
Europese feestdag te maken waarop overal initiatieven voor Europese gemeenschapsopbouw 
plaatshebben (zie bijv. dit idee). 

Een andere discussie betreft het initiatief "DiscoverEU". Sommige deelnemers stellen voor om 
"DiscoverEU" uit te breiden tot alle Europese jongeren van 18 jaar (zie bijv. dit idee). 

 

Toekomstbestendig onderwijs 

Veel respondenten vinden dat het onderwijssysteem in onze gedigitaliseerde samenleving 
opnieuw moet worden doordacht, met name nu er op scholen en universiteiten anders wordt 
lesgegeven sinds de coronapandemie. Het ontwikkelen van een nieuwe kijk op onderwijs in 
het digitale tijdperk is volgens veel respondenten een eerste voorwaarde om het toekomstige 
mondiale concurrentievermogen en de modernisering van Europa zeker te stellen (zie bijv. dit 
idee). Tegelijkertijd roepen zij ertoe op om meer aandacht te schenken aan ICT in scholen en 
universiteiten, onder meer door scholen subsidies te geven voor het aanschaffen van 
hardware (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast vinden respondenten het belangrijk dat soft skills worden bevorderd (met name 
artistieke activiteiten), zodat Europese studenten kritisch leren denken en hun elementaire 
waarden ontwikkelen, vooral op jonge leeftijd (zie bijv. dit idee). Het toepassen van inclusieve 
onderwijsmethoden, en meer in het algemeen het bevorderen van diversiteit in het onderwijs, 
wordt als een belangrijke doelstelling voor de toekomst van het onderwijs in de EU gezien (zie 
het idee). 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
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Een ander subthema van ideeën wijst op de noodzaak om onderwijspraktijken zodanig te 
hervormen dat ze jongeren opleiden tot actieve EU-burgers. Naast de hierboven geschetste 
ideeën over uitwisselingen en lessen over de EU, komt onder dit subthema ook ter sprake dat 
actieve sociale participatie van jonge leerlingen in scholen moet worden aangemoedigd (zie 
het idee) en dat hen interculturele vaardigheden moeten worden bijgebracht, bijvoorbeeld met 
behulp van meer methoden voor het leren van vreemde talen (zie het idee). 

Een aantal respondenten wijst erop dat het huidige onderwijssysteem moet worden hervormd 
om de jeugd voor te bereiden op de toekomst. De respondenten willen dat er educatie komt 
over klimaatverandering (zie bijv. dit idee) en dat er instrumenten worden ontwikkeld om de 
vaardigheden van jongeren op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde 
te verbeteren, bijvoorbeeld via een EU-breed programma voor basisvaardigheden op dit vlak 
(zie het idee). Ook wordt opgeroepen tot educatie van jongeren op het gebied van digitaal 
welzijn, zoals reeds werd besproken onder het thema "Digitale transformatie". 

Een andere reeks ideeën bespreekt de afstemming van (beroeps)onderwijs op de 
arbeidsmarkt (zie bijv. dit idee) en het aanmoedigen van ondernemersvaardigheden in het 
onderwijs (zie het idee). 

 

Mobiliteit binnen de EU 

Een aantal deelnemers stelt voor dat de EU een onlineportaal creëert voor aanmeldingen voor 
hogeronderwijsprogramma's in de EU. Via dit portaal zouden studenten zich bovendien 
gelijktijdig voor meerdere opleidingen in de Europese Unie kunnen aanmelden (zie bijv. dit 
idee). 

Een ander subthema dat door meerdere respondenten wordt opgeworpen, betreft de 
uitbreiding van Erasmus-beurzen tot jongeren die niet naar de universiteit gaan, bijvoorbeeld 
tot middelbare scholieren, ook degenen in het beroepsonderwijs. Dit zou degenen die geen 
hoger onderwijs volgen de mogelijkheid bieden om in het buitenland te wonen, goede 
praktijken uit te wisselen, nieuwe talen en culturen te leren en meer algemene vaardigheden 
te ontwikkelen (zie bijv. dit idee). 

Tot de breedst ondersteunde ideeën op het gebied van onderwijs behoort de ratificatie van het 
Verdrag van Lissabon inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de 
Europese regio, om de mobiliteit van beroepsbeoefenaars en academici in Griekenland te 
bevorderen (zie het idee). 

 

Jeugdwerkloosheid 

Een van de breedst gesteunde ideeën onder dit onderwerp gaat over het toenemende aantal 
jongeren in Europa dat geen werk heeft en evenmin onderwijs of een opleiding volgt ("not in 
employment, education or training" of "NEET's"). Zo benadrukken deelnemers vooral dat 
NEET's een van de meest kwetsbare groepen in de huidige Europese samenleving zijn en zij 
uiten hun grote bezorgdheid over het feit dat NEET's de volgende slachtoffers zullen worden 
van de economische nasleep van de coronapandemie. Daarom vinden respondenten het cruciaal 
dat de EU onmiddellijk concrete maatregelen neemt, niet alleen om het verschijnsel van de NEET's 
tegen te gaan, maar ook om betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen in sectoren waarin vooral 

jongeren werken (zie bijv. dit idee). 

 

Europees erfgoed 
In het kader van dit thema roepen respondenten op tot bescherming en viering van de 

Europese cultuur en het Europees erfgoed, bijvoorbeeld door een EU-commissaris voor 

cultuur te benoemen (zie het idee) en, in het algemeen, tot meer investeringen in het behoud 

van het gemeenschappelijke culturele geheugen van de EU. 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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Kom meer te weten over het onderwerp: 
 
De speciale pagina op het meertalig digitaal platform 
 

Onderwijs & jeugdzaken 
Onderwijs (Europese Commissie) 
Erasmus + 
Erasmus+ 
Europese Jongerensite 
Europees Jongerenevenement (EYE):Evenement van het Europees Parlement voor jongeren 
(EN) 
 
Cultuur 
Cultuur en Creativiteit 
Programma Creatief Europa 2021-2027 (Raad van de EU) 
Sport 
Sport in de EU 
 

 

Digitale transformatie 
 

Digitale technologieën veranderen ons leven. We brengen steeds meer tijd voor een scherm 
door omdat de wereld zich moet aanpassen aan telewerk en afstandsonderwijs. We willen er 
bijgevolg voor zorgen dat de digitale transitie niemand aan zijn lot overlaat, mensen op de 
eerste plaats zet en nieuwe kansen voor het bedrijfsleven creëert. Digitale oplossingen zijn 
ook van cruciaal belang om de klimaatverandering tegen te gaan en de groene transitie van 
onze economie en onze samenleving tot stand te brengen. 
 
Wat doet de EU?       
 
De digitale strategie van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat deze transitie ten goede 
komt aan mensen en bedrijven. Om de digitale toekomst van Europa vorm te geven, richt 
de Europese Unie zich met name op data, technologieën zoals artificiële intelligentie, 
blockchain, infrastructuur en connectiviteit. 
 
 
Input van het meertalig digitaal platform (19 april - 2 augustus 2021)1 
 
Het onderwerp "Digitale transformatie" heeft in totaal 1 258 bijdragen opgeleverd: 346 ideeën, 

815 opmerkingen en 97 evenementen. De ideeën variëren van meer abstracte suggesties voor 

thema's als duurzaamheid, tot meer specifieke suggesties voor digitaal onderwijs, digitale 

gezondheidszorg en digitaal stemmen. De respondenten benadrukken dat digitale 

transformatie nodig is voor de toekomstige economie, samenwerking, gezondheid en andere 

aspecten van het leven. Ze wijzen echter ook op verschillende uitdagingen die de digitale 

transformatie met zich brengt, zoals ethische overwegingen, tekortkomingen in de AVG 

(algemene verordening gegevensbescherming) en cyberdreigingen. De verschillende ideeën 

kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema's: 

  

 
1 Als onderdeel van het eerste tussentijds verslag worden in dit deel de relevante bijdragen van het meertalig 
digitaal platform samengevat. Meer informatie vindt u in het verslag. 

https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=nl
https://ec.europa.eu/info/education_nl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/erasmus
https://europa.eu/youth/home_nl
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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• Digitale economie 

• Digitale innovatie 

• Digitale soevereiniteit en ethiek 

• Cyberdreigingen 

• Digitaal stemmen 

• Digitale gegevens 

• Verontreiniging en duurzaamheid 

• Technologie voor de mensen 

• Digitale gezondheidszorg 

• Onderwijs en opleiding 

 

Digitale economie 

Dit thema, dat ook aan bod komt onder "Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid" levert heel wat ideeën op, waarbij wordt gevraagd om volop in te zetten op 

de digitale economie. In een idee komt bijvoorbeeld de uitvoering van een EU-

blockchainplatform aan bod (zie het idee). Andere respondenten discussiëren ook over 

cryptomunten. Ze vragen dat de overheid deze munten aanvaardt om zo een digitaal en 

economisch actieve samenleving te stimuleren (zie bijv. dit idee), of ze vinden het net nodig 

dat cryptomunten worden gereguleerd of verboden (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast zijn er verschillende ideeën waarin een lans wordt gebroken voor de invoering van 

een digitale euro als veilige en gemakkelijke betalingsmethode (zie bijv. dit idee). 

 

Digitale innovatie 
Bij de ideeën over digitale groei wordt in de eerste plaats gepleit voor een grotere rol van de 

EU bij de verdere ontwikkeling van instrumenten voor artificiële intelligentie (AI) (zie het 

evenement). In een van de ideeën wordt opgeroepen tot meer planning en regulering van de 

huidige AI-mogelijkheden, zodat ze veiliger en toegankelijker worden (zie bijv. dit idee). 

Niettemin zijn het gebruik en de ontwikkeling van AI onderwerp van discussie onder de 

respondenten, waarbij sommigen wijzen op het toekomstige risico dat AI tot meer in staat zal 

zijn dan het menselijk brein (zie bijv. dit idee). 

In dit verband zien de respondenten verschillende uitdagingen waarmee een steeds meer 

digitale samenleving te maken krijgt. Tijdens dit evenement zijn bijvoorbeeld de toegenomen 

digitalisering van onze samenleving en de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen 

(zogenaamde "digitale verliezers") besproken. Andere nadelen van een toegenomen 

digitalisering die aan bod komen, zijn onder meer ontmenselijking, robotisering en meer 

controle en toezicht op het individu (zie het idee). 

Meer algemeen vragen de respondenten toegankelijke en betaalbare digitale diensten en 

middelen (zie bijv. dit idee). 

 

Digitale soevereiniteit en ethiek 
De ideeën voor meer digitale soevereiniteit die op het platform zijn geplaatst, gaan vooral over 

de strategische onafhankelijkheid van Europa op het gebied van hardware, software en 

socialemediaplatforms, maar ook over het stimuleren van de digitale ontwikkeling en productie 

in de EU, met name ten aanzien van andere actoren zoals de VS of China (zie bijv. dit idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&locale=lv&order=random&participatory_process_slug=Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_commented&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&locale=en&toggle_translations=true


 

 12 

Zo wordt in een van de ideeën geopperd om de eigen productie van chips in Europa te 

ontwikkelen en te bevorderen (zie het idee). 

In een aantal gelijklopende ideeën wordt sterk de nadruk gelegd op het ethische aspect. Meer 

bepaald willen de respondenten de digitale soevereiniteit van de EU stimuleren door middel 

van Europese socialemediaplatforms die volledig in lijn zijn met de Europese waarden, 

normen, transparantie en ethiek (zie bijv. dit idee). Ook wordt in een idee opgeroepen tot een 

eerlijke digitalisering op basis van de mensenrechten, ook wat betreft arbeids- en 

vakbondsrechten, betere werkomstandigheden en collectieve onderhandelingen (zie het idee). 

 

Cyberdreigingen 
Bij het thema cyberdreigingen draait het om de veiligheid en de beveiliging van het internet 

(zie bijv. dit evenement). Zo benadrukken de deelnemers dat de EU zichzelf moet kunnen 

verdedigen in geval van onlinebedreigingen en digitale oorlogvoering. Sommigen gaan nog 

verder door de oprichting van een Europees cyberleger voor te stellen, dat ook steun zou 

kunnen bieden voor digitalisering in de EU-landen met een achterstand op dat vlak (zie bijv. 

dit idee). 

 

Digitaal stemmen 
Binnen het thema digitaal stemmen wijzen een aantal respondenten op de voordelen daarvan, 

met name in de context van de pandemie (zie bijv. dit idee). Dit thema, waarover sinds de start 

van de conferentie al heel wat opmerkingen zijn gemaakt onder "Digitale transformatie", is 

benaderd vanuit het oogpunt van efficiëntie, veiligheid en innovatie, en niet vanuit het oogpunt 

de democratie te versterken. De opmerkingen laten echter ook tegengestelde standpunten 

zien waarin wordt gewezen op de nadelen van digitaal stemmen. Respondenten stellen voor 

blockchaintechnologie toe te passen of een eigen Europees, sterk versleuteld mailingsysteem 

op te zetten als mogelijke manier om de veiligheid van digitaal stemmen in de EU te 

waarborgen. 

 

Digitale gegevens 
Wat het thema digitale gegevens betreft, benadrukken de respondenten de tot dusver 

geboekte vooruitgang en ze wijzen erop dat de EU een voortrekkersrol speelt bij de 

bescherming van individuen in de digitale wereld. Niettemin wordt gevraagd om nog beter te 

doen (zie bijv. dit evenement). Zo wordt voorgesteld de AVG-wetten te wijzigen, zodat het 

online verzamelen van persoonsgegevens gemakkelijker kan worden geweigerd, en om de 

gegevensbescherming te verbeteren, niet alleen in de hele EU maar ook in de kandidaat-

lidstaten (zie het idee). 

Tegelijkertijd wordt een meer begrijpelijke wetgeving gevraagd, zonder de gebruikers te 

belasten met constante verzoeken om toestemming (zie bijv. dit idee). 

Verontreiniging en duurzaamheid 
De respondenten leggen in een aantal gevallen de link tussen digitalisering en 

klimaatverandering, en wijzen er bijvoorbeeld op dat meer inspanningen op het vlak van 

digitalisering de verontreiniging zouden helpen tegengaan. Zo wordt de invoering van een 

digitaal productpaspoort gevraagd, dat via QR-codes toegankelijk is en informatie verschaft 

over de oorsprong en de samenstelling van een product, de impact op het milieu en de 

recycling en eindbehandeling ervan (zie het idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=lv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fi&order=most_commented
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=tru
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Een aantal andere ideeën gaan over digitaal afval. Zo wordt gevraagd om nieuwe producten 

te vervaardigen met gerecycled elektronisch afval (zie het idee). 

Daarnaast wordt de nadruk gelegd op duurzame, herstelbare en eerlijk en ethisch 

geproduceerde digitale apparatuur, die bijvoorbeeld kan worden gestimuleerd door er minder 

belasting op te heffen. (zie het idee). 

Tot slot wijzen sommige respondenten erop dat satellieten de ruimte verontreinigen en ze 

vragen om dit probleem aan te pakken (zie bijv. dit idee). 

 

Technologie voor de mensen 
Op dit vlak zijn er een aantal specifieke suggesties gedaan over technologische en digitale 

hulpmiddelen voor de Europese burgers. 

Bij heel wat van deze ideeën gaat het om het verwezenlijken van digitaal burgerschap en de 

digitale eenmaking van de EU (zie het idee), bijvoorbeeld door een kader te creëren 

waarbinnen alle EU-landen kunnen samenwerken rond IT-projecten. Dit punt wordt verder 

uitgewerkt aan de hand van een aantal voorstellen rond allesomvattende portaalsites voor 

burgerparticipatie, identificatiebehoeften in het dagelijks leven (zie het idee), een Europees 

sociaal netwerk waar burgers hun mening kunnen uiten (zie het idee), en een Europawijde 

identificatie door middel van een digitale ID (zie het idee). 

Voorts wordt gevraagd dat consumenten online beter worden beschermd (zie bijv. dit idee), 

onder meer door het hen in de toekomst gemakkelijker te maken om van gedachte te 

veranderen over een aankoop. 

Ook wordt geopperd dat belangrijke platforms voor crowdfunding toegankelijk moeten worden 

gemaakt vanuit alle lidstaten (zie het idee). 

 

Digitale gezondheidszorg 
Rond het thema digitale gezondheidszorg worden op het platform concrete maatregelen 

voorgesteld om de gezondheid van de burgers in de digitale wereld te verbeteren, zoals het 

recht van werknemers om digitaal onbereikbaar te zijn buiten de werkuren (zie het idee), de 

invoering van een dag zonder sociale media (zie het idee), of het bevorderen van een digitale 

opleiding voor jongeren om een gezond en bewust gebruik van technologie te stimuleren. 

Tegelijkertijd wordt gepleit voor de digitale integratie van de gezondheidszorg in de EU (zie 

bijv. dit idee), bijvoorbeeld door één platform voor elektronisch gezondheidsbeheer in het leven 

te roepen – wat bijzonder interessant zou zijn voor de vele Europeanen met een 

grensoverschrijdende mobiliteit – en door een (Europese) digitale gezondheids-ID-kaart in te 

voeren (zie bijv. dit idee) met informatie over vaccinaties en ziekteverzekering. Dat roept echter 

bedenkingen omtrent privacy en gegevensbescherming op. Deze thema's komen ook aan bod 

onder "Volksgezondheid". 

 

Onderwijs en opleiding 
Onder het thema onderwijs en opleiding wordt gepleit voor allesomvattende EU-brede 

bewustmakingsinspanningen op alle niveaus, te beginnen bij het lager onderwijs en daarna 

steeds hogerop (zie bijv. dit idee en dit evenement). Daarbij wordt benadrukt dat de 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&locale=lv&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
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ontwikkeling en stimulering van digitale vaardigheden een topprioriteit voor de economie is 

(zie bijv. dit idee). 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
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In een subthema worden investeringen en inspanningen gevraagd om de digitalisering van het 

onderwijs te bevorderen (zie bijv. dit idee). In dit verband gaan de respondenten dieper in op 

de noodzaak om de digitale geletterdheid in alle EU-landen te verbeteren, bijvoorbeeld door 

een reclamecampagne in de media te lanceren en zo de digitale transformatie zichtbaarder te 

maken (zie het idee). 

 

 
Kom meer te weten over het onderwerp: 
 
De speciale pagina op het meertalig digitaal platform 
Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk 

Digitale transformatie in de EU 
Digitale interne markt  
Artificiële intelligentie  
Digitaal Europa - Digitale toekomst voor Europa 
Cyberbeveiliging in Europa: betere regels en bescherming 
Gegevensbescherming in de EU 
 
 
Lees meer over alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU: 
 
Website Europees Parlement 
Website Raad van de EU 
Website Europese Commissie 
 

 
 Dit document is opgesteld door het gemeenschappelijk secretariaat Conferentie over de toekomst 

van Europa.  

Ga naar het digitale platform van de Conferentie over de toekomst van Europa 

(www.futureu.europa.eu) om meer te weten te komen en de posts te lezen van burgers die hun 

ideeën en gedachten reeds kenbaar hebben gemaakt. Voor meer informatie over de tot dusver 

ingediende ideeën kunt u ook het eerste tussentijdse verslag van het platform raadplegen. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/digitale-transformatie
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/digitale-interne-markt
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/artificiele-intelligentie-in-de-eu
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/
https://ec.europa.eu/info/index_nl
http://www.futureu.europa.eu/

