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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep Digitale transformatie 

Voorzitter: Riina Sikkut (nationale parlementen/Estland) 

Vrijdag 17 december 2021, 11.00 - 13.00 uur 

1. Opening door de voorzitter 

Dit is de tweede vergadering van de werkgroep Digitale transformatie. De vergadering vindt online plaats. 

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

parlementen/Finland), die volgend jaar het voorzitterschap zal overnemen. Mevrouw Sikkut verwijst naar 

het beknopt verslag van de vorige vergadering en onderstreept dat de werkgroep reeds een aantal 

belangrijke onderwerpen heeft vastgesteld dat van belang is voor een Europese digitale transformatie 

met het oog op de totstandbrenging van een ethische, veilige, transparante digitale samenleving aan de 

hand van een aanpak waarbij de mens centraal wordt gesteld. Zij onderstreept dat er tastbare resultaten 

moeten worden geboekt en verzoekt de werkgroep ambitieus te werk te gaan. Mevrouw Sikkut deelt mee 

dat de aanbevelingen van burgerpanel 1 als gevolg van het uitstel van de derde bijeenkomst van het panel 

nog niet beschikbaar zijn, maar dat de burgers evenwel verslag zullen uitbrengen over de gevoerde 

discussies en dat de inbreng van het platform wel beschikbaar is. Aangezien het onderwerp breed is en 

een groot aantal ideeën is voorgedragen, stelt mevrouw Sikkut voor de discussies voorlopig in drie pijlers 

onder te verdelen, namelijk “Bescherming van onze samenleving”, “Empowerment van mensen” en 

“Versterking van de economie”, en tijdens deze vergadering over de eerste pijler te spreken. Hieronder 

vallen de onderwerpen digitale soevereiniteit en ethiek, cyberdreigingen en gegevensbescherming, 

digitale rechten en inclusie, en vervuiling en duurzaamheid. Mevrouw Sikkut verwijst tevens naar de 

schriftelijke bijdragen die ontvangen zijn en verzoekt de leden gebruik te maken van de werkgroep en de 

plenaire vergadering in het kader van de conferentie om ook mondeling ideeën naar voren te brengen, 

zodat deze in het proces kunnen worden gebruikt. 

2. Verslag van burgers van Europees burgerpanel 1 over de stand van zaken met betrekking tot 

hun discussies  

Een vertegenwoordiger van burgerpanel 1 brengt verslag uit over de discussies die tot dusver zijn gevoerd 

en onderstreept een aantal belangrijke onderwerpen die daarin aan de orde zijn gekomen. Zo spreekt de 

vertegenwoordiger over het voorkomen van de mogelijke verplaatsing van “slim werk” naar landen buiten 

de EU en het reguleren van nieuwe vormen van werk die als gevolg van de digitalisering tot stand komen, 

alsook over de noodzaak van het aanpakken van de gevolgen van nieuwe technologieën en digitale 

vervuiling, en onderwijs, met name het wegwijs maken van jongeren in de digitale wereld. Ook andere 

burgers nemen het woord om te benadrukken dat er een aanpak moet worden gevolgd waarbij de mens 
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centraal wordt gesteld en waarbij digitale geletterdheid voor iedereen wordt gewaarborgd. Daarnaast 

wordt de behoefte aan digitale infrastructuur aan de orde gesteld, bijvoorbeeld met het oog op 

laadstations voor elektrische voertuigen. Het panel heeft bovendien gediscussieerd over kwesties met 

betrekking tot digitale gezondheid, cyberbeveiliging, gegevensbescherming en de soevereiniteit van de 

EU (bijvoorbeeld op het gebied van halfgeleiders). 

Een nationale burgervertegenwoordiger brengt verslag uit van de discussies die in Ierse panels zijn 

gevoerd, die in grote mate aansluiten bij de kwesties die door het Europees panel aan de orde zijn gesteld. 

Tijdens deze discussies is onder meer gesproken over het ondersteunen van de overheids- en de 

particuliere sector, het tegengaan van desinformatie, en een sterke rol voor de EU met een nadruk op de 

milieueffecten van digitalisering. Daarnaast zijn ideeën naar voren gebracht als samenwerkingsgebieden 

voor de EU, onder meer het toevoegen van de vaccinatiepas aan ziekteverzekeringskaarten, het uitrollen 

van 5G en breedbandverbindingen, digitale autonomie en soevereiniteit, cyberbeveiliging en het 

bestrijden van cybercriminaliteit, veerkracht en gegevensveiligheid. 

3. Bespreking van het derde tussentijdse verslag van het meertalig digitaal platform 

Allereerst wordt het woord gegeven aan de burgervertegenwoordigers, gevolgd door alle leden (in 

alfabetische volgorde).  

De burgers benadrukken dat de digitalisering een inclusieve aanpak vereist, waarbij niemand aan zijn lot 

wordt overgelaten. Dit wordt niet alleen als prioriteit beschouwd voor bepaalde bevolkingsgroepen, zoals 

ouderen, maar ook voor verschillende soorten gebieden, zoals stedelijke gebieden, plattelandsgebieden 

en afgelegen gebieden. Er worden in dit verband ideeën geopperd die onder meer betrekking hebben op 

een soort “digitale dienst” voor steunverlening. De burgers pleiten bovendien voor een vereenvoudigde 

aanpak op het gebied van gegevensbescherming (geen lange kennisgevingen meer over het gebruik van 

cookies) en onderstrepen het belang van onderwijs, waarbij zij beklemtonen dat consumenten bewust 

moeten worden gemaakt van de risico’s die de cyberwereld met zich meebrengt. Voorts geeft het panel 

aan meer overzichtelijkheid te wensen wat betreft bestaande en geplande EU-regelgeving.  

In de daaropvolgende discussies wordt door de leden van de werkgroep een scala aan onderwerpen 

aangesneden, veelal ter versterking of herhaling van punten die reeds door de burgers aan de orde zijn 

gesteld. Verscheidene leden benadrukken dat het belangrijk is om naar de ideeën en meningen van de 

burgers te luisteren en deze te koppelen aan informatie over bestaande of toekomstige EU-regelgeving. 

De nadruk wordt gevestigd op het belang van de digitale soevereiniteit van de EU en het voorkomen van 

de risico’s voor de democratie die de digitalisering met zich meebrengt, bijvoorbeeld als gevolg van 

desinformatie. Voorts wordt benadrukt dat de Europese waarden en democratische beginselen in het 

digitale tijdperk moeten worden geëerbiedigd en beschermd. Er wordt gepleit voor een nieuw 

mediaplatform dat ervoor moet zorgen dat kwalitatief hoogstaande media-inhoud op grote schaal 

beschikbaar is. 

Onderzoek en innovatie worden genoemd als belangrijke elementen, bijvoorbeeld in verband met 

artificiële intelligentie, micro- en nanotechnologie, nieuwe materialen en biotechnologie.  

Enkele leden verwijzen naar de mondiale dimensie en menen dat de EU een geopolitieke aanwezigheid 

moet hebben in de digitale wereld en bovendien wereldwijde normen moet bepalen. Daarnaast moet 
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volgens de leden worden gewaarborgd dat de mensenrechten in consumententoeleveringsketens worden 

geëerbiedigd.  

De behoefte aan onderwijs en de bevordering van digitale vaardigheden komt herhaaldelijk in de 

toespraken aan bod. De leden menen dat er in dit kader onder meer voor moet worden gezorgd dat er 

gekwalificeerd(e) personeel, ondernemers en onderwijzers beschikbaar zijn, en dat de burgers beter 

bewust moeten worden gemaakt van de risico’s die de cyberwereld met zich meebrengt, bijvoorbeeld 

door hen voor te lichten over nepnieuws en gegevensbeveiliging. Het onderwijs wordt daarbij niet alleen 

als een kwestie voor scholen genoemd, maar ook in het kader van een leven lang leren. 

De behoefte aan een robuuste digitale infrastructuur wordt door velen als een cruciale zaak gezien, 

evenals de toegang tot een snelle internetverbinding in plattelandsgebieden en afgelegen gebieden en 

het waarborgen van het onderhoud van gegevenssnelwegen die ultraperifere gebieden met elkaar 

verbinden. Dit wordt tevens aangemerkt als belangrijk element om het concurrentievermogen van kmo’s 

te versterken en de digitale kloof te overbruggen. 

Veel leden onderstrepen de noodzaak van een inclusieve digitalisering, waarbij niemand aan zijn lot 

wordt overgelaten om te voorkomen dat er een digitale kloof ontstaat, en waarin de mens centraal staat. 

Verder worden taaltechnologie en een EU-kader ter bestrijding van taaluitsluiting voorgesteld als 

instrumenten waarmee dat de toegang tot technologie ook in kleinere markten kan worden bevorderd 

en waarmee informatie in heel Europa beter beschikbaar kan worden gemaakt. Er wordt nogmaals op 

gewezen dat hierbij tevens moet worden gedacht aan de bescherming van werknemers en sociale rechten 

in de veranderende digitale werkomgeving.  

Ook duurzaamheid en het aanpakken van digitale vervuiling en de digitale koolstofvoetafdruk worden 

aangekaart.  

De leden spreken voorts over de toegang tot gegevens en een digitale eengemaakte markt en geven 

daarbij aan dat kmo’s eerlijke, gelijke toegang moeten hebben tot gegevens en daarnaast kosteloos 

gebruik moeten kunnen maken van grensoverschrijdend(e) gegevensverkeer en -interoperabiliteit op 

basis van gemeenschappelijke normen en beginselen. Er wordt gesuggereerd om de voordelen van 

digitalisering te demonstreren aan de hand van praktische toepassingen, zoals een elektronische ID. 

Voorts worden het “digitaal eerst”-beginsel en het belang van open gegevens aangekaart. 

Enkele leden wijzen op de risico’s van digitalisering, die volgens hen EU-wetgeving vereisen om ervoor te 

zorgen dat privacy en digitale rechten op doeltreffende wijze kunnen worden beschermd. Zij 

onderstrepen dat bij het gebruik van artificiële intelligentie moet worden gewaarborgd dat de mens altijd 

het laatste woord heeft. Er wordt bovendien gewaarschuwd voor het gebruik van biometrische 

herkenning in openbare en particuliere ruimten. Deze technologie moet volgens de leden uitsluitend 

worden gebruikt wanneer dit strikt noodzakelijk is. Eén lid is van oordeel dat er tevens grenzen moeten 

worden vastgesteld en dat ervoor moet worden gezorgd dat overheidsinstanties aansprakelijk kunnen 

worden gesteld voor het gebruik van spyware die een gevaar kan vormen voor de Europese democratie. 

Het desbetreffende lid meent bovendien dat in Europa een ruimte moet bestaan voor de opvang van 

cybervluchtelingen- en ballingen. 
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Mevrouw Valtonen is verheugd dat er reeds zo veel belangrijke zaken aan de orde zijn gesteld en deelt 

mee dat de werkzaamheden in januari zullen worden voortgezet op basis van de drie pijlers die eerder 

zijn vastgesteld.  

4. Afsluiting door de voorzitter 

Mevrouw Sikkut sluit de vergadering af en laat weten ingenomen te zijn met de verschillende standpunten 

die door de leden zijn gedeeld. Zij benadrukt dat er duidelijke EU-regels nodig zijn om ervoor te zorgen 

dat de rechten van de burgers worden beschermd en dat wordt gekozen voor een aanpak waarin de mens 

centraal staat. Daarnaast moet worden gezorgd voor veilige infrastructuur om te garanderen dat iedereen 

toegang heeft tot informatie en digitale diensten. Met het oog op de grote hoeveelheid aan beschikbare 

informatie en gegevens zijn er duidelijke regels inzake de gegevens- en privacybescherming nodig. Het 

tegengaan van desinformatie door betrouwbare, op feiten berustende informatie te verstrekken, wordt 

alsmaar belangrijker. Om ervoor te zorgen dat iedereen de vruchten van de digitalisering kan plukken, 

moet het ontstaan van een digitale kloof worden vermeden en moeten het onderwijs en de vaardigheden 

die nodig zijn om volwaardig aan de digitale samenleving te kunnen deelnemen, worden bevorderd, onder 

meer met behulp van taaltechnologie. Zowel op het meertalig digitaal platform als tijdens de vergadering 

van de werkgroep zijn verschillende manieren genoemd waarop meningen kunnen worden gedeeld en 

burgers, ambtenaren en sectoren kunnen samenkomen met behulp van fora, platforms en portals. Ten 

slotte moet de EU digitale soevereiniteit hebben om haar samenleving te kunnen beschermen. 

De voorzitter spoort het gemeenschappelijk secretariaat aan de burgerpanels informatie te verstrekken 

over bestaande en/of geplande EU-regelgeving. Zij laat bovendien weten dat het beknopt verslag en de 

agenda van de vergadering tijdiger beschikbaar zullen worden gesteld. De volgende vergadering zal in 

januari 2022 plaatsvinden. 

BIJLAGE: Ledenlijst van de werkgroep Digitale transformatie  
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BIJLAGE: Ledenlijst van de werkgroep Digitale transformatie  

Voorzitter:  Riina SIKKUT (Elina VALTONEN vanaf 1.1.2022) (nationale parlementen) 
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