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BEKNOPT VERSLAG 
Werkgroep Digitale transformatie, voorzitter: mevr. Elina Valtonen 

(nationale parlementen/Finland) 
vrijdag 11 maart 2022, 9.00 - 11.00 uur 

 
1. Opening door de voorzitter  
Dit is de vijfde vergadering van de werkgroep Digitale transformatie. De vergadering wordt 
voorgezeten door mevrouw Elina Valtonen en vindt plaats in hybride vorm. De voorzitter geeft de 
leden een overzicht van het proces en herinnert eraan dat de werkgroep in de eerste fase sinds 
oktober 2021 de input vanuit het platform over digitale transformatie heeft besproken, 
gestructureerd rond drie pijlers (“Bescherming van onze samenleving”, “Empowerment van mensen” 
en “Versterking van de economie”). Nu de aanbevelingen van het Europees burgerpanel “Een sterkere 
economie, sociale rechtvaardigheid en banen / Onderwijs, cultuur, jeugd en sport / Digitale 
transformatie” en van de nationale panels zijn ontvangen, vormen deze aanbevelingen hoofdzakelijk 
de basis voor het werk. De werkzaamheden zullen daarom gericht zijn op clusters die de 
aanbevelingen van de burgerpanels weerspiegelen. De voorzitter presenteert de clusters: 

1. Toegang tot digitale infrastructuur, 
2. Digitale vaardigheden voor de empowerment van mensen,  
3. Een veilige en betrouwbare samenleving, en  
4. Digitale innovatie om de economie te versterken. 

 
2. Presentatie door burgers over de aanbevelingen van Europees burgerpanel 1 over “Een sterkere 
economie, sociale rechtvaardigheid en banen / Onderwijs, cultuur, jeugd en sport / Digitale 
transformatie” en de nationale burgerpanels over “Digitale transformatie”, gevolgd door een 
discussie  
Vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels presenteren hun aanbevelingen. Zij lichten 
aanbevelingen toe met betrekking tot het recht op digitaal onderwijs en toegang tot internet voor 
iedereen, inclusief ouderen. Het belang van toegang tot computers voor kinderen tegen de 
achtergrond van virtueel onderwijs tijdens COVID wordt benadrukt. Digitaal onderwijs moet verplicht 
zijn vanaf de basisschool, met een gezamenlijk leerplan. Het belang van opleiding voor het betreden 
van de arbeidsmarkt wordt genoemd. De EU moet investeren in krachtige digitale infrastructuur om 
het concurrentievermogen te waarborgen en strategische afhankelijkheid te voorkomen. Een 
vertegenwoordiger licht toe dat voor mobiliteitsinfrastructuur ook digitale infrastructuur nodig is en 
dat moet worden voorkomen dat buitenlandse entiteiten een monopolie krijgen op de levering van 
digitale infrastructuur in de EU. 
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Vertegenwoordigers van burgers presenteren ook de aanbeveling dat de EU over uitgebreidere 
bevoegdheden en meer middelen moet beschikken om illegale inhoud aan te pakken en 
cybercriminaliteit te bestrijden. Onlineplatforms moeten meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun 
inhoud en autoriteiten moeten kinderen kunnen helpen tegen seksuele intimidatie op het internet. 
Wat digitale vaardigheden en werk betreft, werd een aanbeveling gepresenteerd dat werknemers 
training in digitale vaardigheden krijgen zodat zij goed beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt en 
om mensen bewust te maken van wat bestaande platforms kunnen doen. Een andere aanbeveling 
heeft betrekking op slim werken en geeft aanleiding tot bezorgdheid over de verplaatsing van 
Europese banen naar derde landen, hetgeen moet worden voorkomen door stimulansen te bieden 
voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een andere aanbeveling zou socialemediabedrijven 
verplichten betere algoritmen toe te passen om betrouwbare van onjuiste informatie te 
onderscheiden, zonder dat er financiële stimulansen voor onbetrouwbare informatie zijn en terwijl 
censuur moet worden voorkomen. Een ander burgerpanellid wijst op de fysieke en mentale 
problemen in verband met thuiswerken en stelt voor dat bedrijven hun werknemers ergonomische 
stoelen en bureaus ter beschikking moeten stellen. Digitaal onderwijs in alle levensfasen wordt ook 
aanbevolen, met de nadruk op zachte vaardigheden en internetgebruik. 
 
Een vertegenwoordiger van het nationale burgerpanel van Nederland presenteert drie nationale 
aanbevelingen. Ten eerste moet iedereen in Europa over een snelle, veilige en stabiele 
internetverbinding beschikken. Bescherming tegen onlinecriminaliteit is uiterst belangrijk om op 
nationaal en Europees niveau aan te pakken. Ten tweede moet de EU ervoor zorgen dat 
internetaankopen in alle EU-landen even veilig zijn. De macht van grote internetplatforms moet 
worden beperkt door duidelijke EU-wetgeving. Ten derde moeten privacyregels worden 
gecombineerd met praktische uitvoering en uitleg, voornamelijk via richtsnoeren van de lidstaten. 
De vertegenwoordiger dringt er ook op aan jongeren te betrekken bij de besluitvorming over digitale 
wetgeving, met name wat betreft mediageletterdheid en kritisch denken. 
 
Tijdens de besprekingen wijzen verscheidene leden op de aanval op Oekraïne, en zijn daarbij van 
mening dat de noodzaak van veel van de aanbevelingen hierdoor nog sterker tot uiting komt; 
hetzelfde geldt voor de waarde van dit overlegproces over de toekomst van Europa. De vergadering 
is in grote lijnen opgebouwd rond de vier clusters en tijdens de discussie worden de volgende punten 
aan de orde gesteld: 
 
Toegang tot digitale infrastructuur 

Ø Leden zijn over het algemeen voorstander van de respectieve aanbevelingen en benadrukken 
dat iedereen toegang moet hebben tot digitale infrastructuur en niemand aan zijn lot mag 
worden overgelaten. Er wordt verwezen naar internettoegang als mensenrecht of naar het 
feit dat de EU van betaalbaar snel internet een grondrecht voor alle EU-burgers moet maken. 
Toegang tot internet in minder ontwikkelde gebieden en op het platteland wordt van 
essentieel belang geacht en vereist verdere financiering. Er worden lopende initiatieven 
gepresenteerd, zoals werkzaamheden om 5G en glasvezel toegankelijk te maken voor meer 
mensen, waaronder hogesnelheidsbreedband voor elk huishouden. Er wordt gewezen op de 
voordelen van snel internet voor de interne markt en de banenmarkt. 



 

3 
 

Ø Er wordt een oproep gedaan aan de EU om ervoor te zorgen dat digitale infrastructuur, met 
name 6G, stevig in handen van Europa ligt om de veiligheid van Europeanen en strategische 
autonomie te waarborgen. Met betrekking tot de aanbeveling dat infrastructuur in handen 
van de overheid moet zijn om monopolies te voorkomen, wordt benadrukt dat er andere 
manieren zijn om monopolies te controleren en om particuliere ondernemingen aan te 
moedigen een brede dekking te waarborgen, bijvoorbeeld door bedrijven alleen toegang te 
geven tot radiospectrum als zij het hele land bestrijken of door publiek-private 
partnerschappen. 

 
 
Digitale vaardigheden voor de empowerment van mensen 

Ø De meeste leden zijn het erover eens dat de toegankelijkheid van digitale opleidingen en 
onderwijs moet worden gewaarborgd. Er wordt verwezen naar de werkzaamheden in verband 
met het actieplan voor digitaal onderwijs. 

Ø Digitale vaardigheden worden, vanuit meer dan één perspectief bezien, als cruciaal 
beschouwd. Zij worden bijvoorbeeld gezien als een manier om nepnieuws aan te pakken, 
veilig internetgebruik te stimuleren of om deelname aan de arbeidsmarkt mogelijk te maken. 
Burgers moeten ook worden voorgelicht over hun onlinerechten, zoals een recht niet het 
voorwerp te zijn van algoritmische besluitvorming. Digitale vaardigheden en competenties 
worden geacht burgers in staat te stellen deel te nemen aan de digitale samenleving. 
Inclusieve digitalisering en toegang voor meer kwetsbare groepen worden onderstreept als 
zijnde prioriteiten, net als de noodzaak om in het onderwijs ook aandacht te besteden aan 
zachte vaardigheden en online omgangsvormen. 

 
Een veilige en betrouwbare samenleving 

Ø Cyberbeveiliging wordt door velen als een belangrijke prioriteit beschouwd en mensen 
moeten zich meer bewust worden van de bestaande initiatieven en instanties. 

Ø Nepnieuws en onjuiste informatie worden eveneens aan de orde gesteld en er wordt 
verwezen naar de wet inzake digitale diensten, waarbij verplichtingen kunnen worden 
ingevoerd voor inhoudsmoderatie op basis van democratische beginselen en zonder de 
grondrechten te schaden. De aandacht wordt gevestigd op het Europees 
Waarnemingscentrum voor digitale media (EDMO). 

Ø Als aanvulling op de bestaande maatregelen wordt een gedragscode ter bestrijding van 
nepnieuws voorgesteld. 

Ø Een lid stelt voor de coördinatiestructuren op EU-niveau te verbeteren om een onevenredige 
belasting van nationale autoriteiten te voorkomen, op basis van het oorsprongslandbeginsel. 

Ø Er wordt voorgesteld dat burgers meer zouden moeten samenwerken met beleidsmakers 
door middel van participatie. Digitale transformatie moet de grondrechten van burgers 
weerspiegelen, de bescherming van persoonsgegevens waarborgen en discriminatie 
voorkomen. 

Ø Niet alleen moet gelden dat wat offline illegaal is, ook online illegaal moet zijn, maar ook de 
mensenrechten die offline van toepassing zijn, moeten online van toepassing zijn. 

Ø Er wordt voorgesteld grootschalig toezicht en gezichtsherkenning te verbieden. 
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Ø Algoritmen moeten transparant zijn en het vinden van overeenstemming over het 
wetgevingsvoorstel voor een wet inzake artificiële intelligentie wordt beschouwd als een 
belangrijke stap. 

Ø Het mogelijke misbruik van cryptovaluta om sancties te vermijden, wordt benadrukt in de 
context van Oekraïne en de voorgestelde verordening betreffende markten voor cryptoactiva 
(MICA). 

 
Digitale innovatie om de economie te versterken 

Ø Met betrekking tot de aanbeveling over slim werken benadrukken sommige leden dat 
technologische ontwikkelingen ten goede moeten komen aan de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van werknemers, hun leven moeten verbeteren en niet mogen worden misbruikt 
door bedrijven om de rechten van werknemers te beperken. 

Ø Transparantie bij de invoering van digitale instrumenten op de werkplek wordt belangrijk 
geacht en werknemers moeten worden betrokken bij digitalisering op het werk. 

Ø Er wordt gesuggereerd om toezicht op het werk nauwlettend te controleren en grootschalig 
toezicht en biometrische herkenning te verbieden, en om op EU-niveau een afdwingbaar recht 
te hebben tegen besluiten die door AI-algoritmen zijn genomen. 

Ø Grensoverschrijdend telewerken in de EU mag niet worden gehinderd. 
Ø Er wordt steun uitgesproken om de veerkracht van Europa te vergroten en de strategische 

afhankelijkheid te verminderen. 
Ø Een lid pleit voor openheid van de Europese economie en benadrukt hoe belangrijk het is de 

interne markt te versterken en handelsbelemmeringen weg te nemen. Er wordt bezorgdheid 
geuit over geoblockingpraktijken en de gevolgen voor kleinere landen. 

Ø De chipverordening wordt genoemd als voorbeeld van een initiatief om te zorgen voor 
Europese digitale soevereiniteit en leiderschap op het gebied van nieuwe technologieën, 
waaronder onderzoek en ontwikkeling en productie, en de voorgestelde AI-verordening wordt 
genoemd als een eerste in zijn soort in de wereld. 

Ø Om ten volle gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden wordt gewezen op de 
noodzaak van een betrouwbare Europese digitale identiteit, die zou kunnen zorgen voor een 
veilige manier om persoonsgegevens te delen. 
 

3. Afsluiting door de voorzitter 
De voorzitter verwijst naar de presentatie van de aanbevelingen door burgers en het debat tijdens de 
plenaire vergadering van 12 maart. Zij legt uit dat de voorbereiding van ontwerpvoorstellen de 
volgende stap zal zijn met het oog op de bespreking en feedback hierover tijdens de toekomstige 
vergaderingen van de werkgroep en de presentatie van de voorstellen aan de plenaire vergadering 
van de Conferentie; de afsluiting van de Conferentie vindt plaats op 9 mei. 
 
 


