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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep digitale transformatie Voorzitter: Elina Valtonen, (nationale parlementen/Finland) 

Vrijdag 21 januari 2022, 10.00 - 12.00 uur 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

Deze derde vergadering van de werkgroep wordt voorgezeten door mevrouw Elina Valtonen 
(nationale parlementen/Finland), die het voorzitterschap overneemt van mevrouw Riina Sikkut 
(nationale parlementen/Estland). De vergadering vindt plaats in hybride vorm. De bijeenkomst is via een 
livestream te volgen. De voorzitter begint de vergadering met een korte inleiding en een presentatie, 
waarin een overzicht wordt gegeven van het verloop en het onderwerp van de discussie van vandaag: 
“Empowerment van mensen”, dat de thema’s digitale identiteit, digitale gezondheid, e-democratie en 
grensoverschrijdend verkeer (digitale instrumenten) omvat. De voorzitter geeft een overzicht van de tot 
dusver ontvangen bijdragen op het digitale platform en in de oriëntaties van het Europees burgerpanel, 
en beschrijft de lopende initiatieven op Europees niveau om de discussie op gang te brengen.  

2. Stand van de discussies in het Europees burgerpanel over digitale transformatie 

Vertegenwoordigers van het Europees burgerpanel geven een overzicht van de discussies in het panel tot 
dusver en de oriëntaties die het onderwerp zijn van deze vergadering. Ze benadrukken het belang van 
digitale vaardigheden en geletterdheid en de bijhorende instrumenten (zoals leerplatformen voor zowel 
ouderen als jongeren). Het panel beschouwt basistoegang tot digitaal onderwijs als essentieel en wijst op 
de behoefte aan opleidingen om nepnieuws, desinformatie en online-intimidatie te bestrijden. Het 
verzekeren van internettoegang van hoge kwaliteit in de hele Unie, ook in landelijke en minder 
geprivilegieerde gebieden, vindt het panel van groot belang. De burgers zijn ook van mening dat de 
ontwikkeling en invoering van een EU-breed e-ID-systeem sneller moet. 

De burgers delen hun ervaringen met thuiswerken tijdens de COVID-19-pandemie en de vele problemen 
die daarmee gepaard gaan. De overstap naar afstandswerken (of “slim werken”) als gevolg van de 
pandemie heeft invloed gehad op de gezondheid en het welzijn van mensen. Er moet worden nagedacht 
over de waarborgen voor werknemers wanneer ze “slim werken”, zoals controle over de eigen werktijden 
en het recht om offline te zijn, het recht op geschikte meubels en uitrusting, en het vermijden van een 
enkel op kosten gebaseerde relocatie van de werkgelegenheid. Er is behoefte aan een Europees kader ter 
bescherming van het evenwicht tussen werk en privéleven. 

Een vertegenwoordiger van de nationale panels en evenementen benadrukt dat de EU ondernemender 
moet worden en dat ze meer wereldwijd talent moet aantrekken door middel van verschillende 
stimuleringsmaatregelen, zoals migratie uit niet-EU-landen. Het belang van identificatie binnen de hele 
EU en de mogelijkheid tot elektronisch stemmen bij de EU-verkiezingen wordt benadrukt.  

Er wordt ook voorgesteld dat het succesvolle meertalig digitaal platform, dat voor de Conferentie over de 
toekomst van Europa werd opgezet, wordt behouden om burgers in heel de EU te kunnen blijven 
ondersteunen. 

3. Discussie over belangrijke bijdragen op dit moment; geleverd door zowel het digitaal platform 
als het Europees burgerpanel over het thema “Empowerment van mensen” 
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Gedurende de discussie worden veel voorstellen van de burgers overgenomen en ondersteund door leden 
van de werkgroep en de volgende kwesties worden aan de orde gesteld:  

Het belang van digitale gezondheid op de werkvloer binnen de context van gezondheid en veiligheid op 
het werk en de sociale dialoog, waarbij wordt gewezen op de huidige manieren van afstandswerken die 
leiden tot vermoeidheid en uitputting. Er wordt opgeroepen om de huidige wetgeving, met name die over 
telewerken, te herzien.  

Meerdere sprekers onderbouwen dit punt door te wijzen op de schadelijke gevolgen voor de mentale 
gezondheid van langdurig telewerken en te veel schermtijd in het algemeen. Ze dringen ook aan op het 
recht om offline te zijn en een EU-kader dat het evenwicht tussen werk en privéleven beschermt.  

Anderen wijzen op de mogelijkheden die digitale gezondheidszorg met zich meebrengt om 
dienstverlening toegankelijker te maken op het platteland, maar ze benadrukken ook dat professionals 
en burgers digitaal vaardig moeten zijn om dit te laten werken. 

De noodzaak om digitale vaardigheden en geletterdheid te verbeteren zijn een terugkerende suggestie 
en het belang van digitale geletterdheid wordt in verschillende contexten aangehaald. Het is nodig de 
kloven in vaardigheden en kennis te dichten en mensen mondiger te maken. Er wordt gewag gemaakt van 
het belang van digitale geletterdheid om kinderen en de meer kwetsbare gebruikers van het internet te 
beschermen. 

De uitdagingen in verband met toegankelijkheid, het dichten van de digitale kloof en het verzekeren van 
inclusiviteit worden benadrukt en er wordt geopperd dat toegang tot het internet een grondrecht zou 
moeten zijn. Wat dit betreft wordt er gewezen op enkele tekortkomingen van het meertalig digitaal 
platform op het gebied van toegankelijkheid.  

Een lid brengt verslag uit over de resultaten van het Duitse burgerpanel dat de invoering van een 
zogenaamde “digicheck” aanraadt om te meten in welke mate bedrijven en overheidsdiensten digitale 
innovaties gebruiken en de gegevens van burgers respecteren. Een andere aanbeveling heeft betrekking 
op het oprichten van een platform waarop de wetenschappelijke informatie van televisie- en radiozenders 
wordt gebundeld en informatie inclusief vertaling kan worden uitgewisseld: een “Europees Facebook” en 
een soort Europese ARTE. 

Het waarborgen van de toegang tot het internet, ook in landelijke en afgelegen gebieden, wordt als 
prioriteit gezien, evenals de noodzaak om digitale normen te harmoniseren teneinde economische groei 
te verzekeren. 

Er wordt ook gesproken over de transparantie van algoritmes zodat burgers beter begrijpen wat er met 
hun gegevens gebeurt, alsook over de ontbrekende transparantie van particuliere instrumenten en de 
noodzaak om particuliere ondernemingen beter te controleren. Er wordt gesteld dat het nodig is om in 
de omgang met digitale reuzen met één stem te spreken en duidelijk te maken dat Europa verwacht dat 
digitale reuzen hun sociale verantwoordelijkheid, die verder gaat dan het betalen van belastingen, op een 
volledig transparante wijze nemen. 

Sommige leden opperen dat de EU de normen moet bepalen voor het waarborgen van digitale 
soevereiniteit, strategische onafhankelijkheid en mondiaal concurrentievermogen. De EU moet de regels 
voor het eerbiedigen van de mensenrechten op het internet vastleggen. Een andere suggestie die hiermee 
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verband houdt, is een handvest voor digitale rechten. Er zijn investeringen in infrastructuur nodig om in 
veilige toegang tot digitale diensten te voorzien en het digitale potentieel ten volle te benutten.  

In de discussie over elektronisch stemmen stellen sommigen voor om elektronisch stemmen uit te testen 
(bijv. bij de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement), maar zijn anderen van mening dat dit 
de opkomst niet noemenswaardig zal vergroten. Er wordt voorgesteld pilootprojecten op te zetten door 
middel van crowdfunding om systematischer en duurzamer gebruik te maken van e-democratie, in 
combinatie met gewone raadplegingen. 

De digitale portemonnee en het digitale ID in de EU krijgen steun, alsook grensoverschrijdende e-
loketten, waarmee EU-burgers zich zouden kunnen aanmelden op applicaties zonder gebruik te moeten 
maken van grote platformen, die hun gegevens voor hun eigen commerciële doeleinden gebruiken.  

Taalbarrières worden ook in de digitale wereld als een probleem aangeduid.  

Het belang van “slimme steden” en elektronische overheidsinitiatieven om burgers mondig te maken de 
digitale transitie wordt vermeld, alsook het ontwikkelen van automatische e-loketten die informatie 
verstrekken en antwoorden verschaffen op de vragen van burgers, onder andere op gebied van 
gezondheidszorg. 

Verschillende sprekers erkennen dat er behoefte is aan duidelijkheid over wat er op EU-niveau al wordt 
ondernomen om de hierboven genoemde bezorgdheden aan te pakken. In dat verband bestaat er een 
handig instrument op de website van het Europees Parlement, de Dienstregeling wetgevingstrein, die 
voortgangsinformatie verschaft over lopende werkzaamheden. Er wordt echter ook benadrukt dat de 
lopende wetgevingsinitiatieven op digitaal gebied, zoals de Wet inzake artificiële intelligentie, de Wet 
inzake digitale diensten en de Wet inzake digitale markten, niet het eindstation zijn en de gedane 
suggesties niet overbodig maken, maar deel uitmaken van een continu proces.  

Afrondende opmerkingen van de voorzitter 

De voorzitter bedankt alle leden voor de vruchtbare discussie. Tijdens de volgende vergadering van de 
werkgroep staat het derde thema in verband met de digitale transformatie op de agenda, namelijk het 
“Versterken van de economie”. Net als tijdens deze vergadering zal het zwaartepunt liggen op de over dit 
onderwerp ontvangen bijdragen van het digitaal platform en de burgerpanels. Zodra het Europees 
burgerpanel zijn aanbevelingen heeft gedaan (25-27 februari te Dublin), zal de werkgroep in maart 
samenkomen om over deze aanbevelingen te discussiëren. In maart/april zal de werkgroep haar werk 
presenteren op de plenaire vergadering. 

 

BIJLAGE: Ledenlijst van de werkgroep digitale transformatie  
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