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Conferentie over de toekomst van Europa 

Verslag: Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid 

en werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en 

sport/digitale transformatie 

Europese burgerpanels - Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport/digitale transformatie 

 

Sessie 1: van 17 tot en met 19 september 2021 in Straatsburg 

In het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa organiseerden het Europees 

Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie de Europese burgerpanels. 

Dit document1 is opgesteld door de adviesgroep, die bestaat uit Missions Publiques, Danish 

Board of Technology, Deliberativa, ifok en Kantar, dat verantwoordelijk is voor de methode 

en de uitrol van de panels. Sessie 1 van Panel 1, Een sterkere economie, sociale 

rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport/digitale 

transformatie, werd geleid door ifok en Mission Publiques. 

 

Inhoud 

1. Methode 

2. Context van sessie 1 in het proces van de Europese burgerpanels 

3. Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport/digitale transformatie - 

Sessie 1: bijdrage van deskundigen 

4. Belangrijkste resultaten van de sessie 

De eerste sessie van Europese burgerpanel 1 (er zijn 4 burgerpanels) over de toekomst van 

Europa vond plaats tussen 17 en 19 september 2021 in de gebouwen van het Europees 

Parlement in Straatsburg. De panelleden werden verwelkomd door covoorzitter Guy 

Verhofstadt, lid van het Europees Parlement. Dit panel bespreekt de thema's die vallen 

onder "Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, 

cultuur,  

                                                
1 Disclaimer: dit verslag valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs 
en weerspiegelt niet de standpunten van de instellingen van de Unie. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Education
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https://futureu.europa.eu/processes/Education
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jeugdzaken en sport/digitale transformatie". De toekomst van onze economie en banen 

komt aan bod, met name na de pandemie, met de nodige aandacht voor daarmee 

samenhangende kwesties op het gebied van sociale rechtvaardigheid. Er wordt ook 

aandacht besteed aan de kansen en uitdagingen van de digitale transformatie, naar de 

toekomst toe een van de belangrijkste thema's waarover wordt gedebatteerd. Het panel 

buigt zich ook over de toekomst van Europa op het gebied van onderwijs, cultuur, 

jeugdzaken en sport. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
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1. Methode 

Tijdens sessie 1 is gesproken en samengewerkt in twee formats: 

● in subgroepen van twaalf tot veertien burgers. In elke subgroep werden vier tot 
vijf talen gesproken en kon elke burger zich in zijn eigen taal uitdrukken. 
De werkzaamheden van de subgroep werden geleid door professionele 
gespreksleiders die werden geselecteerd door het consortium van externe 
dienstverleners. 

● in plenaire vergadering, met alle deelnemers. De plenaire vergaderingen werden 
geleid door twee hoofdgespreksleiders. 

In bijlage I bij dit document staat een volledig overzicht van alle stadia en belangrijke 
momenten van sessie 1. 

 

2. Context van sessie 1 in het proces van de Europese burgerpanels 

De Europese burgerpanels vormen een onmisbaar onderdeel van de Conferentie over de 
toekomst van Europa. In vier Europese burgerpanels krijgen burgers de kans om samen na 
te denken over de toekomst die zij voor ogen hebben voor de Europese Unie. 

● De 4 panels bestaan elk uit 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers uit de 
27 lidstaten. 

 

● De panels zijn een afspiegeling van de diversiteit in de EU wat betreft geografische 
herkomst (nationaliteit en platteland/stad), gender, leeftijd, sociaal-economische 
achtergrond en opleidingsniveau. 

 

● In elk panel zitten ten minste één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer uit elke 
lidstaat. 

 
● Een derde van elk panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er is een speciale link 

gelegd tussen deze jongerengroep en het Europees Jongerenevenement. 

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

Panel 2: Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

Panel 3: Klimaatverandering, milieu/gezondheid 

Panel 4: EU in de wereld/migratie 

Van elk Europees burgerpanel nemen er 20 panelvertegenwoordigers deel aan de plenaire 

vergadering van de conferentie, waar zij het resultaat van hun besprekingen presenteren en 

over hun aanbevelingen debatteren met andere deelnemers. Ten minste een derde van 

deze vertegenwoordigers is jonger dan 25 jaar. De panels houden rekening met de bijdragen 
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die in het kader van de conferentie via het meertalige digitale platform zijn verzameld. Als 

inbreng voor de plenaire vergadering van de conferentie stellen zij een reeks aanbevelingen 

aan de Unie op, die verder moeten worden uitgewerkt. 

 

3. Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport/digitale transformatie - 

Sessie 1: bijdrage van deskundigen en van het meertalige digitale platform 

Ter ondersteuning van de besprekingen en de samenwerking heeft het gemeenschappelijk 
secretariaat van de conferentie namens de covoorzitters van de raad van bestuur van de 
conferentie voor de eerste sessie van dit panel zeven erkende deskundigen uitgenodigd. 
De deskundigen gaven een overzicht van de meest relevante aspecten van het 
overkoepelend thema, alsook van de belangrijkste huidige en toekomstige uitdagingen voor 
de EU met betrekking tot de drie themablokken van het panel: een sterkere economie, 
sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en 
sport/digitale transformatie. De panelleden ontvingen ook de relevante informatie en de 

mindmaps uit het eerste tussentijdse verslag van het meertalige digitale platform. 

 
Deskundigen voor themablok 1: een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid 

● Lucas Guttenberg: senior onderzoeker en adjunct-hoofd onderzoek van het Jacques 
Delorsinstituut - Berlijn. Hij leidt een onderzoeksteam over de Europese Monetaire 
Unie, de eengemaakte markt, een sociaal Europa en digitalisering 

● Dorota Szelewa: assistent-professor Sociale rechtvaardigheid, School of Social Policy, 
Social Work and Social Justice, University College Dublin, Ierland 

 
Deskundigen voor themablok 2: onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport 

● Louis Godart: archeoloog en deskundige in Myceense archeologie en filologie 
● Pedro Nuno Teixeira: Directeur van het CIPES - het Centrum voor studies van het 

hoger onderwijsbeleid. Universitair hoofddocent aan de faculteit Economie van de 
Universiteit van Porto. Deskundige hoger onderwijs. Adviseur hoger onderwijs en 
wetenschap van de president van Portugal sinds april 2016 

● Eva Jacomet: projectmanager bij Sport en Citoyenneté 
 
Deskundigen voor themablok 3: digitale transformatie 

● Pierre-Alexandre Balland: professor aan Universiteit Utrecht 
● Francesca Bria: voorzitter van het Italiaanse innovatiefonds 

 

 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7sztft1wq5ih1arijiiqa0b0pcuq?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.nl21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.nl21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211018%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211018T130226Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=884b011ab867f3194a8ec0fac346029ee5ba5b52d07debde645e3dbab1c79459
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
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De video-opnames van de plenaire vergaderingen zijn te vinden op: 

● Plenaire vergadering van 17 september 2021 met een welkomstgroet van 
covoorzitter Guy Verhofstadt, lid van het Europees Parlement 

● Plenaire vergadering van 18 september 2021 met bijdragen van deskundigen 

● Plenaire vergadering van 19 september 2021 met de eerste bekendmaking van de 

werkgebieden 

● Plenaire vergadering van 19 september 2021 met de definitieve goedkeuring van de 

werkgebieden en de loting van de 20 vertegenwoordigers 

 

4. Belangrijkste resultaten van de sessie 

Aan het eind van sessie 1 hebben de burgers van dit panel vijf werkgebieden vastgesteld op 

basis van de thema's die zij met betrekking tot het overkoepelend thema "Een sterkere 

economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en 

sport/digitale transformatie" hebben geagendeerd, besproken en geprioriteerd. 

De vijf werkgebieden staan in de tabel hieronder, samen met de respectieve themaclusters. 

 

 

 

 

 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Bijlagen 

BIJLAGE I 

Overzicht van sessie 1 

Sessie 1: logische stappen 

Sessie 1 van de vier Europese burgerpanels is opgebouwd uit de volgende fasen: 

· Stap 1: Delen wat de Europese Unie betekent voor burgers, en visies voor de 

toekomst van de EU ontwikkelen 

De burgers hebben de besprekingen aangevat met een discussie over wat op dit moment de 

Europese Unie voor hen betekent in hun dagelijks leven, en over hoe zij tegenover de EU 

staan. Daarna werden persoonlijke visies op de toekomst van de EU ontwikkeld. 

· Stap 2: Thema's in verband met het overkoepelende thema van het panel aan de 

orde stellen en prioriteren 

Op basis van hun eigen ervaringen en kennis en de bijdrage van deskundigen hebben 

burgers thema’s in verband met het overkoepelende thema van het panel vastgesteld en 

geprioriteerd. 
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Vrijdag 17/09/2021 

Plenaire vergadering 

Doel: de burgers verwelkomen; uitleggen wat het doel van de conferentie is, en de drie 

P's daarvan toelichten (platform, panel, plenaire); agenda van het weekend presenteren. 

Speech van covoorzitters Guy Verhofstadt 

Werkzaamheden van de subgroep 

Doel: burgers leren elkaar kennen en vertellen elkaar wat de EU momenteel voor hen 

betekent en hoe zij in hun dagelijks leven tegenover de EU staan. 

 

Zaterdag 18/9/2021 

Werkzaamheden van subgroep 1 

Doel: burgers blikken vooruit en ontwikkelen visies voor de toekomst van de EU. 

Plenaire vergadering 1 

Doel: deskundigen wisselden informatie uit over de themablokken: een sterkere 

economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken 

en sport/digitale transformatie. De belangrijkste bijdragen van het meertalige digitale 

platform werden toegelicht en de deskundigen hebben opmerkingen gemaakt over de 

relevante mindmaps in het eerste tussentijdse verslag van het meertalige digitale 

platform. 

Werkzaamheden van subgroep 2 

Doel: burgers stelden thema's aan de orde die hen te binnen schoten wanneer zij 

nadachten over het bredere themablok dat in hun subgroep wordt behandeld. Elke 

subgroep heeft vijf thema’s geprioriteerd en de uitdagingen en vragen besproken die uit 

deze vijf onderwerpen kunnen voortvloeien bij de nadere uitwerking ervan tijdens sessie 

2. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
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Zondag 19/9/2021 

Plenaire vergadering 1 

Doel: het team van gespreksleiders lichtte toe hoe de themaclusters werkgebieden 

worden, en presenteerde de vijf voorgestelde werkgebieden. 

Werkzaamheden van de subgroep 

Doel: het team van gespreksleiders verzamelde feedback van burgers over de 

werkgebieden. De burgers namen de verantwoordelijkheid voor de werkgebieden op zich 

en formuleerden wijzigingsvoorstellen. 

Plenaire vergadering 2 

Doel 1: het team van gespreksleiders deelde de voorstellen tot wijziging van de 

werkgebieden; de burgers keurden de wijzigingen en de vijf werkgebieden collectief goed; 

het team van gespreksleiders lichtte de volgende stappen toe. 

Doel 2: uit de groep van vrijwilligers werden de vertegenwoordigers van het panel geloot 

om het panel in de plenaire vergadering van de conferentie te vertegenwoordigen. Er 

waren 78 kandidaten, waaruit 20 vertegenwoordigers zijn gekozen. 
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Bijlage II 

Hoe worden de werkgebieden bepaald? 

Uit de verschillende door de panelleden aan de orde gestelde thema's worden 

werkgebieden gedistilleerd om de werkzaamheden te stroomlijnen en te verdelen over de 

subgroepen van de panels in de panelsessies die daarop volgen. Het proces, dat steeds 

wordt herhaald, begint bij het vaststellen van verschillende thema's en eindigt bij de 

goedkeuring van de definitieve werkgebieden. Het werd in zes stappen in goede banen 

geleid door het redactieteam, en de definitieve werkgebieden werden door de burgers 

goedgekeurd. Het redactieteam bestaat uit leden van het consortium van externe 

dienstverleners waarmee de Commissie een overeenkomst heeft gesloten voor de 

organisatie van de panels. Het gemeenschappelijk secretariaat van de conferentie hield 

toezicht op de opzet en de organisatie van het proces. 

 

1. Tijdens de bespreking van thema's in de subgroepen brachten de panelleden 

thema's aan, die door de gespreksleiders werden genoteerd. Elke burger kon voor 

hem/haar belangrijke thema's (binnen het algemene themablok van het panel) aan 

de orde stellen. Alle thema's werden automatisch naar het Engels vertaald en de 

gespreksleiders controleerden of de vertaling recht deed aan de betekenis van het 

door de burger aangekaarte thema. 

2. Na het bundelen van de thema's werden die in de volgende sessies van de subgroep 

geprioriteerd. Elke burger beschikte over maximaal 15 punten die hij naar eigen 

voorkeur kon verdelen. Het meest geprefereerde thema kreeg vijf punten, het op 

één na meest geprefereerde thema vier punten, enzovoort. Hiervoor gebruikten de 

burgers prioriteitenfiches (als anonieme stembiljetten). 

3. De gespreksleider telde de scores van alle thema's samen en rangschikte die samen 

met de burgers. De definitieve rangschikking verscheen op het scherm en werd aan 

het redactieteam gezonden. 
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4. De vijf hoogst gerangschikte thema's per subgroep (of meer in het geval van 
ex aequo's op de vijfde plaats) werden vervolgens gebruikt voor het clusterproces. 
Over alle subgroepen heen keek het redactieteam na of er gelijkaardige of verwante 
thema's waren. Gelijkaardige of verwante thema's kwamen in één cluster terecht en 
kregen een specifieke kleur of en/of voorlopige naam. 

5. De volgende stap bestond erin al deze clusters in verschillende maar 
samenhangende (maximaal vijf) werkgebieden onder te brengen. De benaming/titel 
van het werkgebied is gebaseerd op de naam van de belangrijkste clusters en 
thema's die aan het werkgebied zijn toegewezen. Doel hiervan bestond erin termen 
te gebruiken die de burgers al naar voren hadden gebracht en derhalve titels voor te 
stellen die voor de panelleden minder technisch maar wel zinvoller waren. 

6. Vervolgens werden de werkgebieden als voorstel van het redactieteam aan de 
plenaire vergadering en de subgroepen voorgelegd. De burgers konden nagaan of 
hun in de subgroep behandelde thema’s voldoende in overweging waren genomen 
en konden verzoeken om de benaming, de cluster en mogelijke aanvullingen te 
wijzigen. Na goedkeuring in de subgroepen werden de wijzigingen in de voorgestelde 
werkgebieden opgenomen. Als laatste stap werd de verdeling over de werkgebieden 
opnieuw aan de plenaire vergadering voorgelegd en bij acclamatie goedgekeurd. Tot 
de definitieve goedkeuring konden burgers in de plenaire vergadering nog kleine 
aanpassingen doorvoeren (die ook in plenaire vergadering moesten worden 
goedgekeurd). 
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Bijlage III 

Gedetailleerde lijst van werkgebieden, subthema's en bijdragen, op 

basis van de door de burgers in subgroepen opgestelde 

rangschikking 

Werkgebied 1: Werken in Europa 

Arbeidsmarkt 

₋ Gegarandeerd universeel inkomen (zaal 6, 1e plaats) 
₋ Combineren van gezinsleven en beroepsleven (zaal 7, 5e plaats) 
₋ Sociale rechtvaardigheid op de arbeidsmarkt tot stand brengen (zaal 1, 5e plaats) 
₋ Lokale economie stimuleren als middel om de werkgelegenheid te bevorderen 

(zaal 11, 4e plaats) 
₋ Lonen (loonongelijkheid bij gelijk werk werk of gelijke functie, waardige lonen, 

stimulansen/erkenning van werk) (zaal 11, 3e plaats) 
₋ Toegang tot banen, en tot werkloosheids- en pensioenuitkeringen (gelijke kansen) 

(zaal 11, 2e plaats) 
₋ Minimumnormen inzake arbeidsvoorwaarden en betalingen/lonen (zaal 13, 4e 

plaats) 
₋ Focus op een sterkere economie. Alle arbeidsvoorwaarden gelijktrekken en 

standaardcontracten invoeren. Arbeidsvoorwaarden en gelijke lonen tussen 
verschillende werknemers (vakbondsrechten) (zaal 7, 4e plaats) 

Jongeren en werkgelegenheid 

₋ De arbeidsmarktpositie voor jongeren bevorderen (zaal 3, 2e plaats) 
₋ Hoe kunnen onmiddellijke maatregelen worden genomen om de 

jongerenwerkloosheid na Covid te bestrijden? (zaal 10, 1e plaats) 
₋ Studies inzake transitie: jongeren die de arbeidsmarkt betreden (eerste baan) 

ervaring laten opdoen (zaal 11, plaats 1) 
₋ Onderwijs: de combinatie van werk en leren in samenwerking met het bedrijfsleven 

stimuleren (zaal 5, 4e plaats) 
₋ Opleiding op school met betrekking tot economisch-financiële kwesties (zaal 8, 

4e plaats) 
₋ Werkgelegenheid voor jonge Europeanen en niet-Europeanen in Europa en de start 

van een zelfstandig leven (zaal 6, 3e plaats) 
₋ Beroepsonderwijs ondersteunen (zaal 1, 4e plaats) 

Digitalisering op het werk 

₋ Digitale werkomgeving (zaal 2, 3e plaats) 
₋ Digitalisering en werkgelegenheid: generatiekloof en snelle veranderingen (zaal 9, 

4e plaats) 
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Werkgebied 2: Een ethische en veilige digitale transformatie 

Democratisering van digitalisering 

₋ Ethische richtsnoeren voor het gebruik van KI in de EU (zaal 2, 4e plaats) 
₋ Ethische en democratische normen, digitale gezondheidszorg, het recht om offline te 

zijn, onlinealgoritmen (zaal 4, plaats 1) 
₋ Hoe zorgen we ervoor dat de digitalisering van het onderwijs de hele Europese 

bevolking bereikt? (zaal 10, plaats 5) 
₋ Digitalisering in het gehele onderwijsstelsel bevorderen, vooral bij kinderen (zaal 3, 

plaats 1) 
₋ In kaart brengen en monitoring van vals nieuws en onjuiste informatie (zaal 14, 

plaats 3) 
₋ Technologie ten dienste van de mens (zaal 4, plaats 5) 

Cyberbeveiliging 

₋ Bescherming van persoonsgegevens en cyberbeveiliging (zaal 12, 1e plaats) 
₋ Beveiliging en privacy in onlineomgeving (zaal 14, 1e plaats) 
₋ Digitale beveiliging en cyberdreigingen (zaal 4, 2e plaats) 
₋ Onlinebeveiliging (bestrijding van cyberaanvallen (zaal 14, 2e plaats) 

Gegevensbescherming 

₋ Bescherming van persoonsgegevens (zaal 2, 2e plaats) 
₋ Gegevensbescherming - regelgeving en investeringen in onderzoek (zaal 9, 3e plaats) 

Digitalisering van de gezondheidszorg 

₋ Invloed van technologie op de geestelijke gezondheid van burgers (zaal 12, 5e plaats) 
 

Werkgebied 3: Een rechtvaardige samenleving 

Gelijke rechten 

₋ Gendergelijkheid (zaal 6, 2e plaats) 
₋ Gelijke rechten in elke lidstaat (zaal 13, 1e plaats) 
₋ Sociale rechtvaardigheid: rechten van pasgeborenen in Europa, leven in gelijkheid 

zonder verschillen (meer bevoegdheden voor het Europees Parlement) (zaal 7, 
2e plaats) 

Rechtvaardigheid 

₋ Culturele belemmeringen voor een rechtvaardiger samenleving wegwerken en 
verschillen inzake scholing eerbiedigen (zaal 8, 1e plaats) 

₋ Soortgelijke voorwaarden voor Europeanen (zaal 6, 4e plaats) 
₋ Onderwijs over Europa: analyse van wat verkeerd gaat; financiële steun voor arme 

jongeren om te kunnen voortstuderen (zaal 5, 1e plaats); verschil tussen hoogste en 
laagste inkomens verkleinen (zaal 7, 5e plaats) 
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₋ Gelijke kansen voor iedereen bevorderen, met inachtneming van bestaande 
verschillen (Europa moet iedereen naar een hoger niveau tillen) (zaal 7, plaats 3) 

₋ Arbeidsvoorwaarden en gelijke lonen tussen verschillende werknemers 
(vakbondsrechten) (zaal 7, 5e plaats) 

Sociale zekerheid 
₋ Beschikbaarheid van betaalbare woningen en huurwoningen in heel Europa (zaal 13, 

5e plaats) 
₋ Financiële steun voor jongeren (zaal 3, 5e plaats) 
₋ Ondersteuning van minder welvarende gezinnen, kwetsbare vrouwen die ervoor 

kiezen om te werken én hun kinderen op te voeden (zaal 8, 2e plaats) 

Toegang tot sport 
₋ Meer kansen voor gezinnen om aan sport te doen en culturele evenementen bij te 

wonen (participatie)/bevorderen van een kosteneffectief aanbod om achtergestelde 
groepen te betrekken en te integreren/vereenvoudigen van de bureaucratie voor 
(vrijwillige) belanghebbenden op het gebied van cultuur en sport/bevorderen van 
erefuncties (zaal 15, 3e plaats) 

₋ Europa moet sport promoten, informatie verstrekken en de bevolking kansen bieden 
omdat sport sociale en andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Aandacht 
besteden aan gezondheid en voeding (zaal 5, 3e plaats) 

 

Werkgebied 4: Leren in Europa 

Europese identiteit 

₋ Een gemeenschappelijke Europese identiteit aanmoedigen door middel van een 
gemeenschappelijk academisch programma (op verschillende onderwijsniveaus) en 
een gemeenschappelijk Europees cultureel programma (zaal 10, 5e plaats) 

₋ Op zoek gaan naar Europese waarden/identiteit bepalen/wederzijds begrip 
bevorderen (zaal 15, 1e plaats) 

₋ Een Europese dimensie in het onderwijs integreren (het Europees politieke stelsel 
verhelderen) (zaal 15, 4e plaats) 

₋ Hoe kan op nationalisme worden gereageerd met een cultuur die recht doet aan de 
culturele individualiteit (zaal 5, 5e plaats) 

Culturele uitwisselingen 

₋ Laagdrempelige uitwisselingsprogramma’s voor leerlingen (zaal 15, 5e plaats) 
₋ Verplichte EU-uitwisselingsprogramma's van één jaar voor jongeren (zodat jongeren 

van minder welvarende gezinnen een jaar in het buitenland kunnen wonen) (zaal 10, 
3e plaats) 

₋ Talenonderwijs in Europa, ter bevordering van de uitwisseling: meertaligheid (zaal 5, 
2e plaats) 

Harmonisatie van het onderwijs 

₋ Actualiseren en stroomlijnen van de leermiddelen door die aan te passen aan de 
nieuwste inhoud, ook via digitale platforms (zaal 8, 1e plaats) 
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₋ Harmoniseren en stroomlijnen van leerpaden, en niet uitsluitend van de 
eindresultaten (zaal 8, 5e plaats) 

₋ Europabrede onderwijsnormen (die verder gaan tegen elkaar opbiedende 
universiteiten; Beroepsonderwijs, primair en secundair niveau, nieuwe prioriteiten in 
het onderwijsstelsel vastleggen (bv. digitalisering, duurzaam onderwijs) (zaal 15, 
2e plaats) 

Digitaal onderwijs 
₋ Digitaal onderwijs (zaal 2, 1e plaats) 
₋ Onderwijs en opleiding (zaal 4, 3e plaats) 
₋ Onlineonderwijs en -werk, en gevolgen voor de samenleving en de gezondheid (te 

nemen risico's) (zaal 9, 5e plaats) 
₋ Jongeren voorbereiden op het gebruik van nieuwe technologieën (blokketen, 

kunstmatige intelligentie) (zaal 12, 3e plaats) 

Kwaliteit, financiering en toegang tot onderwijs 
₋ Meer investeren in onderwijs op alle niveaus, ook in onderzoek en ontwikkeling, 

teneinde de behoeften op onderwijsgebied en op andere gebieden te lenigen 
(duurzaamheid) (zaal 1, 3e plaats) 

₋ Hoe kan de toegang tot het hoger onderwijs in de EU worden vergemakkelijkt? 
(zaal 10, 2e plaats) 

₋ Onderwijsprojecten voor iedereen (zaal 3, 3e plaats) 
₋ Zorgen voor gratis en toegankelijk onderwijs voor iedereen (zaal 1, 2e plaats) 
₋ Hoogwaardig (vroeg) onderwijs gericht op sociale rechtvaardigheid (zaal 1, 1e plaats) 
₋ Gelijke rechten en gelijke normen op onderwijsgebied voor alle leeftijden in de 

hele EU (zaal 13, 2e plaats) 

Milieu-educatie 
Onderwijs ten behoeve van milieubescherming op EU-niveau (zaal 3, 4e plaats) 
Hoe klimaatverandering in het onderwijsstelsel integreren? (zaal 10, 4e plaats) 
 

Werkgebied 5: Een economie voor de toekomst 

Innovatie en Europees concurrentievermogen 
₋ Concurrentievermogen van Europa - Onderzoek (halfgeleiders en andere 

technologieën, groene energie, ruimteonderzoek) (zaal 9, 1e plaats) 
₋ Innovatie om de technologische soevereiniteit van de Europese Unie te 

bewerkstelligen (zaal 12, 4e plaats) 
₋ Europees leiderschap op het gebied van software en hardware (zaal 14, 5e plaats) 
₋ Sterkere banden tussen universiteiten en bedrijven (zaal 3, 5e plaats) 

Duurzame economie 
₋ Klimaatverandering en de economie. Geen schade toebrengen aan het milieu (zaal 7, 

1e plaats) 
₋ Een milieuvriendelijke economie (zaal 13, 3e plaats) 
₋ Effect van technologische ontwikkeling op het natuurlijke milieu (zaal 12, 2e plaats) 
₋ Duurzaamheid (digitale transformatie) (zaal 2, 5e plaats) 



 

18 

₋ Digitalisering en klimaat (hulpbronnen) (zaal 4, 4e plaats) 

Digitale infrastructuur 

₋ Totstandbrenging van digitale infrastructuur (zaal 2, 5e plaats) 
₋ Digitale woestijnen (zaal 4, 5e plaats) 
₋ Toegankelijkheid van elektronische netwerken (zaal 14, 4e plaats) 
₋ Paraatheid van de infrastructuur (auto, onder andere) (zaal 9, 2e plaats) 

Belastingheffing en belastingen 

₋ Belastingheffing en belastingen (zaal 6, 5e plaats) 
₋ Mild zijn bij de oprichting van nieuwe bedrijven (is niet ondernemersvriendelijk) 

(zaal 11, 5e plaats) 

Landbouw 

Landbouw is een van de thema's die door verschillende deelnemers tijdens het visieproces 

aan de orde is gesteld, maar is tijdens latere groepssessies niet besproken. Daarom hebben 

de gespreksleiders geen subthema's met betrekking tot landbouw genoteerd. In de laatste 

plenaire vergadering echter is landbouw door een van de deelnemers als subthema naar 

voren geschoven. Dit is door een meerderheid van de burgers goedgekeurd en daarom aan 

de lijst van subthema’s toegevoegd. 
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Bijlage IV 

Volledige lijst van de bijdragen van de subgroepen in de oorspronkelijke taal van de nota 

NB: Nota's van de gespreksleiders met een beschrijving van de thema's Elke gespreksleiders heeft aantekeningen in zijn/haar eigen taal 

gemaakt. 

Thema blok I: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid 

Oorspronkelijke taal 

Groep 1 

(Engels) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 
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Groep 6 

(Frans) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

Groep 7 

(Frans) 

1. Le changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 
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8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

Groep 11 

(Spaans) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

Groep 13 

(Engels) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 
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6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 
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Thema blok II: Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport 

Oorspronkelijke taal 

Groep 3 

(Duits) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

Groep 5 

(Nederlands) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  
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Groep 8 

(Italiaans) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle materie per i docenti a 

scuola. 

Groep 10 

(Spaans) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

Groep 15 

(Duits) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung) 
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 
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Thema blok III: Digitale transformatie: 

Oorspronkelijke taal 

Groep 2 

(Duits) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte 
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 
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Groep 4 

(Frans) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

Groep 9 

(Tsjechisch) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 
10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

Groep 12 

(Pools) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 
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Groep 14 

(Roemeens) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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