
 

EU-burgerdialoog Den Haag, 17 mei 2019 

Resultaten van de rondetafelgesprekken, de Sli.do-enquête 

en het gesprek met Ann Mettler 

Resultaten van de rondetafelgesprekken  

De volgende onderwerpen werden aan de diverse tafels besproken: 

Sociaal Europa  

 Huisvesting: te hoge huurprijzen, dakloosheid, te weinig sociale woningbouw, uiteenlopende 

hoge kosten in Europa 

 Onderwijs: betere afstemming tussen werkbehoeften en leerplannen, grotere mobiliteit tussen 

landen 

 Armoede: redenen voor de toenemende armoede (huisvestingskosten, hogere belastingen, 

atypische arbeidscontracten), kansenongelijkheid, sociale zekerheidsstelsels  

 Andere onderwerpen: discriminatie, werkloosheid, ongelijkheid in levensstandaard, 

vluchtelingen, idealen, pensioenstelsel 

 

Digitaal Europa  

 Internettoegang: voor jong en oud, gelijkheid in de EU-landen, volledige internetdekking, 

grondrecht op toegang tot het internet  

 Gegevensbeveiliging: opstellen van richtlijnen en voorschriften, controle van de vrije handel, 

gegevensbescherming  

 Andere onderwerpen: invloed van het internet, onwetendheid over de EU-bevoegdheden, 

grensoverschrijdende uitwisseling van kennis, platform voor Europese 

personeelsadvertenties, uitrol van 5G, basisregelgeving inzake gegevensbescherming, 

grensbeveiliging tijdens tracking, vrije digitale markt, nepnieuws, nieuwe kansen voor 

bedrijven, nieuwe banen, bijscholing op digitaal gebied (ouderen, jongeren, vluchtelingen), 

gekoppelde databanken, ondersteunen van plaatselijke winkels 

 

 



Wereldwijd Europa  

 Migratie/vluchtelingen: steun voor arme landen, hulpverlening aan mensen, betere controle op 

de toestroom, steun voor de terugkeer naar het land van herkomst, een uniforme strategie 

voor de opvang van vluchtelingen, huisvesting van vluchtelingen, bestrijding van de oorzaken 

van vluchten 

 Militaire aangelegenheden: relatie met Rusland, Europees leger, gemeenschappelijk 

buitenlands beleid van de EU 

 Voedsel: seizoensgebonden/regionale producten, vleesvervangers, tegengaan van 

overproductie, meer biologische producten, meer regulering, minder vleesconsumptie  

 Kunststof: red de zeeën, meer onderzoek naar alternatieven, meer regels/druk/aanmoediging, 

verbod op microplastics 

 Handel: bescherming van technologie en privacy, harmonisatie van de mededingingsregels 

met China en de VS, instemming van de VS en China met overeenkomsten 

 Globalisering: banenverlies, emigratie, minder subsidies voor de landbouw en meer 

investeringen in onderzoek en ontwikkeling 

 Andere onderwerpen: strijd van religieuze fanatici, onafhankelijke burgerraad, meer dialoog 

tussen burgers en politici, bedrijfsleven, wetenschap, EU-elite in een ivoren toren, meer 

gezamenlijke acties ten aanzien van de VS en China, douanerechten op Chinese producten, 

wegvallen van grenscontroles, eenheid op het gebied van meeteenheden, geen 

belastingparadijzen, overbevolking, klimaatbescherming 

  

Resultaten van de Sli.do-enquête  
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Inhoud van het gesprek met Ann Mettler 

Sociaal Europa  

Hoe kan de EU werknemers helpen om een fatsoenlijke kwaliteit van leven en een hoog welvaartspeil 

te bereiken? Denkt u dat het concurrentievoordeel van China op het gebied van digitalisering in ons 

voordeel kan verschuiven? 

 Veranderingen op de arbeidsmarkt en de bescherming van het pensioenstelsel zijn twee grote 

uitdagingen. 

 Sociale kwesties vallen voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf, maar 

er moet worden getracht om op Europees niveau overeenstemming te bereiken over een 

minimumnorm.  

 De EU steunt mensen door levenslang leren te financieren en ervoor te zorgen dat iedereen 

hetzelfde loon krijgt voor hetzelfde werk. 

 Europa is vaak te voorzichtig als het gaat om innovatie. Dit is een van de redenen waarom 

alle grote IT-bedrijven Aziatisch of Amerikaans zijn. 

 

Hoe zorgt de EU voor een inkomen dat in verhouding staat tot de hoge huisvestingskosten? 

 De EU heeft ook geen bevoegdheid op het gebied van huisvesting, maar men is zich ervan 

bewust dat deze kwestie voor veel burgers belangrijk is. 

 De EU vestigt daarom de aandacht op inkomens. Hoewel het werkloosheidspercentage het 

laagste is sinds we het zijn gaan bijhouden, verlagen hoge belastingen van de lidstaten in 

werkelijkheid het inkomen van de middenklasse. 

 Een laag inkomen is in het bijzonder een probleem voor jongere burgers.  

 

Wat kan de EU doen aan het verplaatsen van bedrijven naar 'goedkopere' EU-landen en het verlies 

van banen aan werknemers uit armere EU-landen? 

 We hebben een interne markt wat betekent dat bedrijven kunnen gaan en staan waar ze 

willen. De EU probeert meer samenhang op sociaal gebied te creëren en werknemers 

dezelfde rechten te geven die ze in andere EU-landen hebben. 

 Voor Midden- en Oost-Europa betekent de EU een toename van de welvaart. 

 

Wat kan de EU doen tegen armoede en daarmee samenhangende discriminatie? Welk advies zou u 

geven aan landen die willen voorkomen dat bepaalde mensen (bijvoorbeeld daklozen) door de 

samenleving worden buitengesloten? 

 Wat armoede betreft, richt de EU zich op dakloosheid en armoede onder jongeren en de 

daarmee samenhangende discriminatie. 

 De eerste successen zijn al geboekt bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. 

 De EU onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om dakloosheid te voorkomen. 

 De EU moet het probleem onder de aandacht brengen en financiële steun verlenen, maar de 

hoofdverantwoordelijkheid voor dakloosheid ligt bij de steden zelf. 

 

Digitaal Europa  

Hoe kunnen we digitalisering in Europa aansturen, burgers hierbij betrekken en veiligheidskwesties 

aanpakken? Kan de EU ervoor zorgen dat burgers opleidingen krijgen om een gelijke en veilige 

internettoegang voor iedereen te waarborgen? 

 De EU heeft zeer strenge regels op het gebied van gegevensbescherming dankzij de 

Algemene verordening gegevensbescherming. 



 Gegevensbeveiliging was tot op heden een private aangelegenheid, waarbij de oplossingen 

door bedrijven werden aangeboden. Sinds een reeks dataschandalen wordt hier echter 

kritisch naar gekeken. 

 Er zijn interne en externe krachten die de Europa proberen te verdelen via nepaccounts op 

sociale media. Informatie wordt ingezet als wapen. Mensen moeten zorgvuldig controleren 

wat ze op internet lezen. 

 

Hoe kan de EU burgers ervan bewust maken dat zij voorzichtig moeten omgaan met het internet? 

 Sociale media moeten op de een of andere manier worden gereguleerd. 

 De EU moet meer grip krijgen op het Darknet, aangezien daar veel grensoverschrijdende 

criminele activiteiten plaatsvinden. 

 De EU moet samenwerken met partners over de hele wereld om wereldwijde normen te 

creëren die het belang van gebruikers voorop stellen en ethisch verantwoord zijn. 

 

Was er een moment dat u zich realiseerde dat digitalisering op de EU-agenda moet staan? 

 Ja, toen we naar terrorisme keken en ons realiseerden dat online radicalisering de drijvende 

kracht hierachter is. Het huidige type terrorisme zou niet bestaan zonder alle digitale 

mogelijkheden. 

 Het Europees Internetforum is opgericht om bedrijven samen te brengen en ze eventueel ter 

verantwoording te roepen. 

 

Kan de EU haar burgers het recht op een veilig internet garanderen? De EU moet wereldwijd 

concurrerender worden op het gebied van economie, kennis en informatie. 

 De EU heeft een standaard voor gegevensbeveiliging, maar bedrijven gaan daar niet in mee.  

 Een van onze ideeën is dat bij alle internetpagina's moeten worden getoond of ze 

betrouwbaar zijn of niet. 

 

Hoe informeert de EU internetgebruikers? Wanneer gebruikers goed zijn geïnformeerd, zijn ze beter 

bestand tegen inbreuken op de gegevensbeveiliging. 

 Internetgebruikers moeten worden geïnformeerd zodat zij weten wat hun rechten zijn. 

 Daarnaast moet de mediawijsheid van internetgebruikers worden verbeterd, want in de 

toekomst weet je niet meer zeker welke informatie echt of nep is. 

 

Bent u van plan om mediawijsheid onderdeel te laten uitmaken van het onderwijs en internationale 

programma's?  

 Ja, zeker weten. Op dit moment wordt er geïnvesteerd op het gebied van onderwijs. 

Daarnaast worden er factcheckers ingezet. Het belangrijkste is echter dat internetgebruikers 

zelf kritisch zijn en blijven. 

 

Zou het niet beter zijn als de EU druk zou uitoefenen op de telecommunicatielobby, zodat we minder 

betalen voor internettoegang? 

 Europa heeft de meeste concurrentie op de telecommunicatiemarkt en daarom betalen wij 

vergeleken met anderen zeer weinig. Bovendien heeft de EU de roamingkosten afgeschaft. 

 

  



Wereldwijd Europa  

Wanneer pakt de EU eensgezind het vluchtelingenprobleem aan en wordt er een begin gemaakt met 

het verzinnen van een oplossing? 

 De EU heeft grote stappen gezet: het aantal vluchtelingen is met 90% gedaald en er is een 

Europese kustwacht met 10.000 soldaten opgericht. 

 Veel lidstaten willen hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van vluchtelingen en een 

gecontroleerde, gereguleerde en veilige migratie tot stand brengen. 

 Zonder veilige grenzen wordt het Schengengebied bedreigd.  

 We hebben geen perfect systeem omdat er geen consensus bestaat tussen de lidstaten. 

 

Wat wordt er in de herkomstlanden van vluchtelingen gedaan om de oorzaken van hun vertrek te 

bestrijden? Wat doet de Commissie om ervoor te zorgen dat vluchtelingen eerlijk over alle landen 

worden verdeeld?  

 De EU investeert veel geld om ervoor te zorgen dat vluchtelingen zo dicht mogelijk bij hun 

eigen land blijven, zodat zij snel naar hun eigen land kunnen terugkeren. 

 De EU heeft een overeenkomst met Turkije. Turkije ontvangt financiële steun van de EU voor 

de opvang van vluchtelingen. 

 De EU moet een goede strategie met betrekking tot Afrika ontwikkelen en bedenken de 

oorzaken van het vertrek moeten worden aangepakt. 

 De herverdeling heeft tot nu toe niet gewerkt omdat een aantal landen weigert om 

vluchtelingen op te nemen en de EU hen niet kan dwingen. 

 

Hebben we strengere regels nodig om de verkoop van goedkope, milieuonvriendelijke producten 

onaantrekkelijker te maken, zodat het aantrekkelijker wordt om milieuvriendelijke producten te kopen? 

 De EU heeft de strengste productnormen ter wereld. 

 Het gevaar bestaat echter dat de EU-wetgeving ertoe leidt dat bedrijven met bijvoorbeeld een 

hoog kolenverbruik vertrekken, minder duurzaam produceren in andere landen en hun 

producten vervolgens weer in de EU invoeren. 

 De EU moet andere landen ervan overtuigen om in klimaatbescherming te investeren. Dit kan 

alleen worden bereikt met een machtspositie. 

 

In de EU kan niets van bovenaf worden veranderd, we moeten in alle politieke regio's van onderaf 

beginnen. Hoe kan de burgerdialoog in de toekomst worden voortgezet? 

 Het is vrij moeilijk om iets in de EU ten uitvoer te brengen omdat er veel partijen bij betrokken 

zijn: het Europees Parlement, de Europese Raad en andere belanghebbenden.  

 De EU zou op sommige gebieden sneller kunnen handelen, maar democratieën functioneren 

altijd langzamer en er is meer overleg nodig dan in bijvoorbeeld autoritaire regimes. 

 Voor de voorzitter van de Commissie zijn de burgerdialogen belangrijk, want we moeten 

samen het Europese project vooruit helpen - u bent namelijk Europa - dat kunnen we niet 

alleen in Brussel doen. 

 

We hebben het erover gehad dat Europa vrij traag is. Is het mogelijk om in de toekomst een federale 

vorm van de EU te creëren? 

 Vooral op het gebied van het buitenlands beleid functioneert de EU eigenlijk niet, omdat alle 

lidstaten moeten instemmen met besluiten.  

 Er wordt gediscussieerd over de vraag of besluiten in de toekomst met een gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen kunnen worden genomen. Dan hoeven niet alle lidstaten ermee in 

te stemmen en is de EU beter in staat om op te treden. 

 


