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BEKNOPT ONTWERPVERSLAG 
Werkgroep Digitale transformatie, voorgezeten door mevr. Elina Valtonen, 

nationale parlementen (Finland)/mevr. Riina Sikkut, nationale parlementen (Estland) 
Vrijdag 25 maart 2022, 9:00-11:30 en 14:00-16:00 uur 

 
1. Opening van de vergadering door de voorzitter  
De voorzitter zegt dat de vergadering tot doel heeft elk van de vijf ontwerpvoorstellen, bestaande uit 
een algemene doelstelling en begeleidende specifieke maatregelen, die vóór de vergadering waren 
verspreid, te bespreken en uit te werken. Deze voorstellen zijn voornamelijk gebaseerd op de 
aanbevelingen van de Europese en nationale burgerpanels; ook werd rekening gehouden met ideeën 
van het meertalig digitaal platform en met eerdere besprekingen in de werkgroep en in de plenaire 
vergadering van de conferentie. De voorzitter deelt mee dat op basis van de besprekingen in de 
werkgroep en in de plenaire vergadering een herziene versie van de voorstellen zal worden opgesteld, 
die over twee weken verder door de werkgroep zal worden besproken.  
 
2. Bijdrage van de woordvoerder van de burgers 
De woordvoerder van de burger geeft een korte inleiding op de vijf voorstellen, die betrekking hebben 
op de vier clusters van vraagstukken die in het kader van de werkzaamheden van de werkgroep 
Digitale transformatie aan de orde zijn gekomen, namelijk: I. Toegang tot digitale infrastructuur (1 
voorstel), II. Digitale vaardigheden die mensen mondiger maken (1 voorstel), III. Veilige en 
betrouwbare digitale samenleving (2 voorstellen), en IV. Digitale innovatie om de economie te 
versterken (1 voorstel). Hij stelt voor om voor elke voorgestelde concrete maatregel een 
kruisverwijzing op te nemen naar de desbetreffende aanbeveling van de burgers waarvan deze is 
afgeleid, aangezien dit niet altijd duidelijk is.  
 
3. Presentatie en bespreking van de ontwerpvoorstellen met het oog op de presentatie van deze 
voorstellen aan de plenaire vergadering op 26 maart 
Tijdens de discussie worden de meeste voorstellen over het algemeen gesteund en worden er een 
groot aantal suggesties gedaan om ze verder uit te werken. Meerdere leden onderstrepen dat de 
tragische gebeurtenissen in Oekraïne het belang van de behandelde onderwerpen voor het Europa 
van vandaag nog hebben versterkt. 
 
Voorstel 1 - Toegang tot internet en tot digitale diensten/Soevereiniteit van de digitale 
infrastructuur van de EU 
Tijdens de discussie worden de volgende punten en suggesties behandeld: 
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Ø Er moet een verwijzing worden opgenomen naar digitale infrastructuur als een essentieel 
element voor elektrische en autonome voertuigen, en er moet worden gezorgd voor 
samenhang met de werkzaamheden in andere werkgroepen. 

Ø Er wordt verwezen naar de voorgestelde verklaring over Europese digitale rechten en 
beginselen en het beleidsprogramma voor het digitale decennium. Het belang van de 
noodzakelijke toegang tot connectiviteit en gegevensverwerking voor een nieuw soort digitale 
“maatschappij zonder afstand”, wordt benadrukt, waarin burgers overal kunnen werken en 
studeren en onderling kunnen communiceren. 

Ø Benadrukt wordt dat de toegang tot de infrastructuur die nodig is voor de productie van 
digitale producten, zoals computers, microprocessoren, gegevensopslag en 
gegevensmobiliteit, moet worden gewaarborgd. Digitale autonomie betekent niet een 
gesloten samenleving, maar veeleer het hebben van democratische controle over digitale 
instrumenten, zonder afhankelijk te zijn van landen die de Europese waarden niet delen. 

Ø Voorgesteld wordt om in dit voorstel de term “digitale soevereiniteit” te gebruiken in plaats 
van “autonomie” of “onafhankelijkheid”. 

Ø De nadruk moet liggen op investeringen in Europese technologieën, om de Europese 
technologiesector en het concurrentievermogen van die sector te versterken. 

Ø Voorgesteld wordt om in specifieke maatregel 1 verwijzingen naar de “duurzaamheid” van de 
infrastructuur op te nemen.  

Ø Ook het aspect van de “betaalbaarheid” van de toegang tot internet zou in het voorstel aan 
bod moeten komen. 

Ø Voorgesteld wordt om de volgorde van de maatregelen te wijzigen (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø De formulering van specifieke maatregel 2 met betrekking tot het opheffen van de digitale 

kloof moet nader worden gepreciseerd, zowel wat betreft de omstandigheden in de 
verschillende lidstaten als tussen stedelijke en plattelandsgebieden, waar de behoefte aan 
financiering het grootst is. 

Ø Over specifieke maatregel 3 betreffende het gebruik van specifieke financiering worden 
verschillende meningen naar voren gebracht. Terwijl sommigen een meer specifieke 
formulering voorstellen, is men over het algemeen van mening dat dit een algemeen beginsel 
is dat hoe dan ook op alle voorstellen van toepassing is en geen toegevoegde waarde heeft; 
er is meer steun voor het schrappen ervan of voor opname ervan in een meer algemeen kader.  

Ø Er wordt verzocht om verduidelijking van de precieze betekenis en reikwijdte van specifieke 
maatregel 6. De voorzitter geeft een voorbeeld: als je een bedrijf wilt opzetten en daarbij met 
de autoriteiten te maken hebt moet je dat digitaal kunnen doen, om dat proces efficiënter te 
laten verlopen. 

Ø Voorgesteld wordt om ervoor te zorgen dat het voorstel niet alleen betrekking heeft op een 
recht op toegang, maar ook op een garantie van daadwerkelijke toegang tot digitale 
infrastructuur. Gevraagd wordt of ook de toegang tot clouddiensten eronder moet vallen. 

Ø Voorgesteld wordt om bij specifieke maatregel 4 ook aandacht te besteden aan 
gegevensconcentratie en informatiemonopolies. 

Ø Gelijke toegang moet in het voorstel worden opgenomen en specifieke maatregel 5 moet 
worden verruimd om een breder scala van kwetsbare personen op te nemen, en specifieke 
maatregel 6 moet worden versterkt om deze meer inclusief te maken, met name voor moeilijk 
te bereiken segmenten van de samenleving. 
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Ø Er moet gewezen worden op de rol van de regio’s, bijvoorbeeld op het vlak van financiering, 
en op het vermijden van afhankelijkheid van ondemocratische landen die de Europese 
waarden en mensenrechten niet respecteren. Er moet verwezen worden naar de deelname 
van de burgers aan het besluitvormingsproces op regionaal, nationaal en Europees niveau.  

Ø Er moet een verwijzing worden opgenomen naar het Roam Like At Home-beginsel voor 
internationale roamingtarieven. 

Ø Ook moet ervoor worden gezorgd dat burgers online een veilige en gebruiksvriendelijke 
toegang hebben tot online overheidsdiensten, zoals nu zo duidelijk blijkt uit de behoeften 
van het grote aantal mensen dat de oorlog in Oekraïne ontvlucht. 
 

Voorstel 2 - Ervoor zorgen dat alle burgers van de Unie de voordelen kunnen plukken van de 
digitalisering/ze de noodzakelijke digitale vaardigheden bijbrengen en de nodige kansen bieden 
Tijdens de discussie worden de volgende punten en suggesties behandeld: 

Ø Het is van essentieel belang aandacht te besteden aan de menselijke dimensie van 
digitalisering, en daarbij in te zetten op de ontwikkeling van digitale vaardigheden. 

Ø Er moet specifieker worden verwezen naar, en worden voortgebouwd op, bestaande 
instrumenten voor de verbetering van onderwijs en opleiding in vaardigheden. Er moet 
worden verduidelijkt welke acties die onder specifieke maatregel 5 vallen, reeds op EU-niveau 
worden uitgevoerd, om overlapping te voorkomen.  

Ø Er moet worden verwezen naar de noodzaak van eerbiediging van de rechten van 
platformwerkers en de verantwoordelijkheden van platforms als werkgevers, alsook naar een 
verplichting om werknemers te informeren en te raadplegen vóór de invoering van digitale 
technologieën die van invloed zijn op hun arbeidsomstandigheden. 

Ø Er moet een verwijzing worden opgenomen naar het waarborgen van de toegang tot 
minderheidstalen (10 % van de EU-burgers heeft een moedertaal die geen officiële EU-taal is). 

Ø De nadruk moet worden gelegd op de verbetering van digitale competenties en 
vaardigheden voor kmo’s, om hen te helpen het digitale tijdperk tegemoet te treden. Er moet 
worden verwezen naar recente voorstellen over micro-credentials. De maatregelen 1 en 5 
kunnen worden geclusterd. 

Ø Verduidelijkt moet worden dat digitaal onderwijs en digitale opleidingen samen moeten gaan 
met de gezonde ontwikkeling van kwetsbare groepen, met name kinderen (specifieke 
maatregel 1). In het voorstel moet specifiek aandacht worden besteed aan de genderkloof. 
De toegang tot internet moet worden erkend als mensenrecht. 

Ø Ook moeten de behoeften van kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen, worden 
opgenomen. Het belang van trainingen voor leerkrachten en overheidsdiensten moet worden 
benadrukt.  

Ø De verwijzing naar een EU-certificering in scholen moet worden verduidelijkt. 
Ø De verwijzingen naar ouderen kunnen in één specifieke maatregel worden samengevoegd, 

om ze meer op de voorgrond te plaatsen, en tevens kan een verwijzing naar alle categorieën 
kwetsbare mensen worden opgenomen.  
 

Voorstel 3 - De cyberveiligheid verbeteren, illegale inhoud en cybercriminaliteit bestrijden en 
desinformatie tegengaan  
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Tijdens de discussie worden de volgende punten en suggesties behandeld: 
 

Ø De rol en de capaciteiten van Europol/Europees Centrum voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit moeten worden verduidelijkt (als bedoeld in specifieke maatregel 1). 

Ø De versterking van Europese instanties, zoals Enisa, ter bescherming van de burgers tegen 
cyberaanvallen, moet worden voortgezet. Er moet worden overgeschakeld van een reactieve 
op een proactieve aanpak. 

Ø De relatie tussen burgers en sociale media is van cruciaal belang om te voorkomen dat mensen 
een vertekend beeld van de werkelijkheid krijgen door propaganda en desinformatie, waarbij 
de openheid van de samenleving en de democratische waarden behouden moeten blijven. In 
de voorstellen voor de wet op de digitale diensten en de wet op de digitale markten werd 
aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van zeer grote platforms. 

Ø Met betrekking tot specifieke acties 4 en 5 wordt de vraag gesteld of het redelijk is te 
verwachten dat algoritmen de betrouwbaarheid van informatie kunnen beoordelen of dat een 
platform andere informatiebronnen betrouwbaar kan beoordelen zonder 
vooringenomenheid of censuur?  

Ø Het is belangrijk een op de mens gerichte aanpak te hanteren, waarbij de mens de 
uiteindelijke controle houdt over besluitvormingsprocessen waarbij algoritmen betrokken 
zijn.  

Ø Er moeten verwijzingen worden toegevoegd naar het opleggen van sancties (specifieke 
maatregel 2) en haattaal (specifieke maatregelen 3 en 4). De rol van bewustmaking en 
coördinatie bij de aanpak van desinformatie moet worden benadrukt, in plaats van te 
vertrouwen op platforms en algoritmen om de betrouwbaarheid van informatiebronnen te 
beoordelen.  

Ø In het licht van de Russische aanval op Oekraïne en de recente cyberaanvallen op 
gezondheidszorgsystemen moet meer aandacht worden besteed aan cyberverdediging. 
Europa moet investeren in eigen infrastructuur, zoals digitale verdediging, om zich tegen 
illegale aanvallen en vijandige inhoud te beschermen. Er moeten specifieke maatregelen 
worden vastgesteld voor een betere toepassing van de bestaande wetgeving, aangezien 
sommige voorstellen al in het EU-recht zijn verankerd.  

Ø Er moet worden verwezen naar lokale en regionale cyberbeveiligingscentra en -autoriteiten 
en hun rol.  

Ø In het voorstel moet aandacht worden besteed aan het gebruik van gegevens en algoritmen 
die een bedreiging vormen voor de fundamentele rechten van werknemers.  

Ø Er moet een verwijzing worden opgenomen naar de noodzaak om de negatieve gevolgen (ook 
voor de gezondheid) van intrusieve digitale controles en verificaties op de werkplek te 
vermijden, en er moet een collectieve overeenkomst en/of de geïnformeerde toestemming 
van de werknemers op dit terrein worden vereist. Het gebruik van algoritmen om beslissingen 
over arbeidskwesties te nemen mag de rechten van werknemers niet aantasten.  
 

 
Voorstel 4 - Meer bekendheid met, en efficiëntere uitvoering en handhaving van de bestaande 
regelgeving inzake gegevensbescherming (AVG)  
Tijdens de discussie worden de volgende punten en suggesties behandeld: 
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Ø Er wordt nadrukkelijk aanbevolen dat beter wordt uitgelegd wat AVG/geïnformeerde 
toestemming (informed consent) inhoudt, uitgelegd in duidelijke taal en gepaard gaand met 
verdere harmonisatie in de hele EU. 

Ø Opgemerkt wordt dat de meeste maatregelen betrekking hebben op bestaande wettelijke 
verplichtingen en dat meer aandacht moet worden besteed aan uitvoering en handhaving. 

Ø Er moet een specifieke termijn worden vastgesteld waarna persoonsgegevens worden gewist.  
Ø De verwijzing naar “verplichte cursussen” in specifieke maatregel 3 moet worden 

verduidelijkt.  
Ø Met betrekking tot maatregel 8 is voorzichtigheid geboden om ervoor te zorgen dat de kosten 

van de genoemde certificering van de GDPR-naleving kmo’s niet uit de markt drukken en de 
keuze van de consument niet beperken.  

Ø Wat specifieke maatregel 9 betreft, is verduidelijking nodig over de rol van het voorgestelde 
onafhankelijke pan-Europese agentschap, met name gezien de bestaande functies van de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale agentschappen op dit 
gebied.  

Ø De verwijzing naar “beperkingen van de activiteiten van bedrijven” in specifieke maatregel 9 
moet verder worden verduidelijkt. 

 
Voorstel 5 - Maatregelen op het gebied van digitalisering ter versterking van de 
economie/mensgerichte aanpak 
Tijdens de discussie worden de volgende punten en suggesties behandeld: 

 
Ø Voorstel 5 moet ambitieuzer worden geformuleerd, als we willen dat Europa een 

wereldleider wordt op het gebied van digitale connectiviteit, sociale verantwoordelijkheid 
en duurzaamheid in economische en sociale termen, en als we onze Green Deal-
doelstellingen willen halen.  

Ø De behoefte aan ergonomische apparatuur voor telewerken moet worden vermeld. 
Ø Het belang van menselijk toezicht op besluitvormingsprocessen waarbij kunstmatige 

intelligentie betrokken is, moet worden benadrukt.  
Ø Er moet een verwijzing worden toegevoegd naar het “digitaal eerst”-beginsel als beginsel 

voor de hele EU. Het scorebord van specifieke maatregel 4 hoeft niet beperkt te blijven tot 
bedrijven, maar kan worden uitgebreid tot openbare diensten in de EU.  

Ø De verwijzing naar de Europese digitale ID in specifieke maatregel 8 moet hoger op de lijst 
van specifieke maatregelen komen te staan.  

Ø In specifieke maatregel 5 moet worden verwezen naar de bestaande digitale innovatiehubs 
en naar de integratie van andere netwerken met die hubs om kmo’s beter te bereiken.  

Ø De procedures waarmee kmo’s kunnen worden geholpen zaken te doen in de EU en waarmee 
startende ondernemingen kunnen worden ondersteund om de technologische 
afhankelijkheid te verminderen, moeten worden gedigitaliseerd.  

Ø In de titel van het voorstel moet de nadruk worden gelegd op billijkheid, bijvoorbeeld 
versterking van de economie op een billijke manier. In specifieke maatregel 2 moet worden 
verwezen naar sociale verantwoordelijkheid en het “recht om offline te zijn”. Er moet 
verwezen worden naar het verbod op sociale scoring zoals in de wet op de artificiële 
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intelligentie. Er moet een verwijzing worden opgenomen naar het beschikbaar houden van 
informatie in analoge vorm wanneer burgers daar toch behoefte aan hebben.  

Ø In verband met desinformatie moet worden gewezen op de schade die neprecensies en -
beoordelingen op sociale media aanrichten. Overwogen moet worden een Europees 
betalingssysteem op te zetten om digitale innovatie en groei te bevorderen.  

Ø Wat specifieke maatregel 7 betreft, moet open source software ook in het kader van 
onderwijs en opleiding worden gebruikt, om een soepele overgang naar de werkomgeving te 
vergemakkelijken.  

Ø Er moeten verwijzingen worden toegevoegd naar een eerlijke belasting van de digitale 
economie in de hele EU, specifieke financiering voor open source software, en regelgeving 
om de onzekerheid van de banen van platformwerkers en hun gebrek aan sociale bescherming 
aan te pakken. 

Ø In de digitale wereld en de materiële wereld moeten dezelfde garanties inzake veiligheid en 
privacy gelden, die de Europese waarden op een mensgerichte manier bevestigen. Het 
voorstel om het Europese kader voor digitale identiteit te actualiseren is in dit verband van 
groot belang.  

 
Aan het einde van het debat vraagt de voorzitter of de leden het ervaren gebrek aan ambitie willen 
aanpakken door een korte tekst aan het document toe te voegen waarin de visie wordt geformuleerd 
van Europa als een digitale samenleving met een mensgerichte aanpak die ernaar streeft een 
wereldleider in het digitale tijdperk te zijn. Ook vraagt zij of de leden het ermee eens zijn dat in het 
document aandacht moet worden besteed aan de situatie in Oekraïne en aan de noodzaak om meer 
aandacht te besteden aan cyberdefensie en bescherming tegen desinformatie. Beide suggesties 
kunnen op brede steun rekenen van de deelnemers aan de vergadering. Met name wordt erkend dat 
het onmogelijk is de gebeurtenissen van de afgelopen maand in Oekraïne te negeren en dat een 
duidelijke verklaring nodig is, vooral met het oog op de gevolgen van die gebeurtenissen voor Europa 
als geheel. Er moet met name worden nagedacht over de vraag hoe de langetermijngevolgen van de 
vergaring van persoonsgegevens in een gewapend conflict en het onrechtmatige gebruik van die 
gegevens in de toekomst moeten worden aangepakt. Dit is een kwestie die ook na de beëindiging van 
de vijandelijkheden een rol zal blijven spelen.  
 
4. Afsluiting door de voorzitter 
De voorzitter deelt mee dat de grote lijnen van de voorstellen en de specifieke maatregelen op de 
plenaire vergadering van de Conferentie zullen worden gepresenteerd. Er zal een herzien ontwerp van 
de voorstellen worden uitgewerkt, waarin de inbreng van de vergadering zal worden verwerkt. Deze 
voorstellen zullen op de volgende vergadering van de werkgroep, over twee weken, verder worden 
besproken.  
 
 
 


