
 

1 
 

 

BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep Digitale transformatie, voorzitter: mevrouw Elina Valtonen 
(nationale parlementen/Finland) 

Vrijdag 4 maart 2022, 9.00 - 11.00 uur 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

Deze vierde bijeenkomst van de Werkgroep wordt voorgezeten door mevrouw Elina Valtonen (nationale 
parlementen, Finland) en vindt plaats “op afstand”. De bijeenkomst is via een livestream te volgen. De 
voorzitter opent de bijeenkomst met een verwijzing naar de schokkende gebeurtenissen van de 
voorgaande week na de Russische invasie van Oekraïne en beklemtoont dat haar gedachten uitgaan naar 
de bevolking van Oekraïne. Ze beklemtoont dat deze gebeurtenissen ook aantonen dat er meer werk moet 
worden verricht voor de toekomst van Europa.  

De voorzitter legt uit dat deze extra bijeenkomst tot doel heeft aandacht te besteden aan de laatste van 
de drie pijlers waarbinnen de werkzaamheden betreffende de digitale transformatie tot nu toe zijn 
georganiseerd, te weten “versterken van de economie”. De eerdere gesprekken gingen met name over 
“beschermen van onze samenleving” en “empowerment van mensen”. De discussie zal zich dit keer 
derhalve nog steeds richten op input van het digitale platform. De voorzitter deelt mee dat het Europees 
burgerpanel “Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugd en 
sport/digitale transformatie” zijn werkzaamheden heeft afgerond en dat zijn aanbevelingen als 
uitgangspunt zullen dienen voor het debat tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep op 11 maart 2022. 
Het beknopt verslag van de laatste bijeenkomst wordt aangenomen. Een burgervertegenwoordiger 
verzoekt eventuele extra bijeenkomsten buiten werktijd (d.w.z. liefst na 18.00 uur) te houden. 

2. Presentatie van de bijdragen van het digitale platform en van lopende initiatieven 

De voorzitter presenteert de belangrijkste thema’s en ideeën van het digitale platform met betrekking tot 
“versterken van de economie”, onderverdeeld in drie subthema’s: digitale innovatie, digitale economie, 
en onderwijs en opleiding, naast hieraan gerelateerde lopende initiatieven op EU-niveau.  

Onder digitale innovatie worden ideeën genoemd in verband met blockchain (zoals een EU-
blockchainplatform, betere regelgeving voor cryptovaluta of een digitale euro), artificiële intelligentie en 
data, en een Europese Silicon Valley (genoemd worden GAIA-X en Kickstarter). Onder digitale innovatie 
worden genoemd digitale infrastructuur ter ondersteuning van de economie (met inbegrip van 
verschillende vormen van open bron en Data as a Service (DaaS)), verbeteren van marktcondities voor 
ondernemingen ongeacht grootte, inclusief start-ups (kmo’s, digitale ID voor B2B), en een certificaat voor 
ethisch verantwoorde AI en “tech”. In verband met onderwijs en opleiding worden platforms voor 
onderwijs en opleiding (onlinecursussen, eduTech), een digitaal platform voor vaardigheden (certificering 
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en erkenning van vaardigheden, grensoverschrijdende mobiliteit), en digitale competentie van 
ondernemingen genoemd.  

De voorzitter verwijst vervolgens naar een aantal van de bestaande initiatieven op het gebied van 
versterken van de economie. Hiertoe behoren het programma Digitaal Europa en de Europese digitale 
innovatiehubs voor het bevorderen van innovatie. De wet digitale diensten, de wet digitale markten en 
de datawet, ontworpen om de digitale economie beter te reguleren, bevinden zich nu allemaal in het 
wetgevingsproces. Het digitale kompas en het gecoördineerde plan voor AI schetsen en bevorderen de 
verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de EU. Wat onderwijs en opleiding betreft, bevat 
het digitale kompas streefcijfers voor 2030 wat de digitale vaardigheden in Europa aangaat, terwijl het 
actieplan voor digitaal onderwijs tot doel heeft digitale ecosystemen op onderwijsgebied te bevorderen, 
en het platform voor digitale vaardigheden en banen biedt open toegang tot informatie en hulpbronnen.  

3. Bespreking  

In het debat dat volgt, beklemtonen de leden van de Werkgroep de volgende punten:  

Ø De drie pijlers “beschermen van onze samenleving”, “empowerment van mensen” en 
“versterken van de economie” worden van nut beschouwd om ervoor te zorgen dat de digitale 
transformatie een volledig inclusieve samenleving oplevert.  
 

Ø Het wordt belangrijk geacht democratie in de digitale sfeer te brengen en ervoor te zorgen dat 
democratie Europese waarden vertegenwoordigt. Wat offline illegaal is, moet dat online ook zijn. 
De voorgestelde verklaring over Europese digitale rechten en beginselen wordt in dit verband 
genoemd. Het beginsel van mensgerichtheid moet de stuwende kracht zijn achter de digitale 
transformatie. Er wordt ook aangegeven dat Europa met gelijkgezinde landen moet samenwerken 
om op Europese waarden stoelende mondiale digitale normen te ontwikkelen, en dat Europa 
hierbij het voortouw moet nemen. Lopende wetgevingsinitiatieven zoals de wet artificiële 
intelligentie worden genoemd als voorbeelden van plannen met een dubbel doel, te weten het 
bevorderen van innovatie en het beschermen van fundamentele waarden. Er wordt gepleit voor 
een ambitieuze benadering bij het zoeken naar een Europese manier om vertrouwen te wekken 
in de digitale wereld, mensen- en consumentenrechten te beschermen, en te zorgen voor 
technologische ontwikkelingen die resulteren in een betere participatie in de samenleving, onder 
voorkoming van controle en discriminatie. 
 

Ø Meerdere leden noemen het belang van gecoördineerde maatregelen voor het bevorderen van 
veiligheid en veerkracht van de Europese digitale infrastructuur, met name tegen de 
achtergrond van de huidige crisis. Digitale veiligheid moet parallel aan de groei van de digitale 
economie worden ontwikkeld, teneinde de veerkracht daarvan te vergroten.  
 

Ø De leden stellen ook dat de recente geopolitieke gebeurtenissen duiden op het belang van het 
waarborgen van strategische en technische autonomie, middels investeringen in innovatie en 
versterking van de bevoorradingsketen (zoals voor micro-elektronica en halfgeleiders). 
 

Ø Meerdere leden benadrukken het belang van onderwijs en digitale vaardigheden om te 
bewerkstelligen dat de hele samenleving profiteert van technologische innovatie. In deze context 
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wordt gesteld dat met name ook vrouwen en meisjes bij de digitale transformatie moeten worden 
betrokken en dat geen enkele leeftijdscategorie buiten de boot mag vallen, en dat op alle 
onderwijsniveaus, met inbegrip van universitair onderzoek, op de digitale transformatie moet 
worden ingezet. Het voorbeeld van een Iers programma voor lagere scholen wordt aangehaald, 
in het kader waarvan kinderen worden aangemoedigd kennis op te doen over de culturen, de 
talen en de geschiedenis van de EU, en dat zou kunnen worden uitgebreid tot digitale elementen. 
Onderwijs kan ook helpen de weerstand tegen verandering te doorbreken en te zorgen voor 
inclusieve digitalisering.  
 

Ø Het beginsel “digitaal eerst” wordt genoemd, dat inhoudt dat diensten in principe altijd digitaal 
moeten worden aangeboden, tenzij expliciet wordt gevraagd dat dit niet gebeurt.  
 

Ø De mogelijke link tussen de nu besproken ideeën en de aanbevelingen van het burgerpanel 
wordt genoemd, met name de aanbevelingen inzake slim werken, waar maatregelen de 
economie zouden kunnen versterken door te helpen vermijden dat onlinebanen naar buiten 
Europa worden verplaatst, en digitale vaardigheden (aanbevelingen 7 en 8).  
 

Ø Sommige leden benadrukken het belang van een sterke digitale economie, en onderstrepen dat 
in alle regio’s investeringen in innovatieve ecosystemen nodig zijn om de voordelen van de 
digitale transformatie gelijkelijk over Europa te verspreiden. Innovatie kan helpen de EU 
toekomstgerichter te maken, en kmo’s moeten kunnen innoveren, flexibel zijn en gevrijwaard van 
bureaucratie. Data in de platformeconomie moeten ten dienste staan van eenieder, om nieuwe 
ondernemerschapskansen te kunnen aangrijpen.  
 

Ø Er wordt gesproken over versterken van de elektrische infrastructuur te bevordering van de 
uitrol van elektrische voertuigen.  
 

Ø Ervaringen in Finland met de ID en digitale portemonnee worden genoemd als belangrijke 
instrumenten voor grensoverschrijdend zakendoen en elektronische diensten in zowel de 
publieke als de private sector.  

 

4. Slotopmerkingen 

De voorzitter bedankt alle leden voor de vruchtbare discussie. De bijeenkomst van de Werkgroep op 11 
maart zal met name gaan over de aanbevelingen van de burgerpanels, en de voorzitter nodigt alle leden 
uit deze tot zich te nemen. Ze geeft ook aan dat de Werkgroep nu langzaam begint met het proces van 
het formuleren van voorstellen voor de plenaire vergadering.  

*** 

 


