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Met de Conferentie over de toekomst van Europa hebben 

het Europees Parlement, de Raad en de Europese 

Commissie Europese burgers uit alle 27 lidstaten de kans 

geboden deel te nemen aan een debat over de uitdagingen 

en prioriteiten van Europa, om zo samen een Europa te 

creëren dat klaar is voor de toekomst. Als onderdeel van het 

proces is op 19 april 2021 een meertalig digitaal platform 

(hierna "het platform" genoemd) gelanceerd 

(futureu.europa.eu) dat tijdens de gehele duur van de 

Conferentie actief zal blijven.  

Het platform is een zeer belangrijk onderdeel van de 

conferentie. Elke EU-burger krijgt de kans om eraan deel te 

nemen, in een van de 24 officiële talen van de EU. Burgers 

kunnen hun ideeën uiten, de ideeën van anderen steunen of 

er hun mening over geven. Het platform is ook de plek waar 

informatie over evenementen van de Conferentie kan 

worden gedeeld en de resultaten van die evenementen 

bekend worden gemaakt.  

Alle bijdragen op het platform worden vervolgens 

verzameld en geanalyseerd en dienen als input voor de 

werkzaamheden van de Europese burgerpanels en de 

plenaire vergadering van de Conferentie.  

Tot op heden zijn twee tussentijdse verslagen gepubliceerd, 

die betrekking hebben op bijdragen op het platform tot en 

met 7 september 2021.  

Het doel van dit derde tussentijds verslag is ook de 

bijdragen tot en met 3 november 2021 te behandelen en 

meer inzicht te verschaffen in de evenementen. Meer 

gedetailleerde informatie over de bijdragen per lidstaat aan 

het platform wordt verstrekt in een aanvullend verslag dat 

tegelijkertijd op het platform beschikbaar wordt gesteld. 

Inleiding 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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Begin volgend jaar zullen een verder verslag en overzichten 

van bijdragen, ook per lidstaat, beschikbaar worden gesteld 

om nieuwe bijdragen aan het platform af te dekken. 

De bevindingen in dit verslag zijn geenszins te beschouwen 

als voorspellingen voor het resultaat van de besprekingen in 

het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa. 

Bij het lezen van dit verslag moet ook voor ogen worden 

gehouden dat de bijdragen op het platform de standpunten 

van de respectieve respondenten weergeven en niet mogen 

worden beschouwd als een weergave van de standpunten 

van de Europese burgers als geheel. Zij zullen verder 

worden besproken en beoordeeld door de Europese 

burgerpanels en tijdens de plenaire vergadering van de 

Conferentie. 

De resultaten van de analyse worden in het verslag 

gepresenteerd op basis van de op het platform vastgestelde 

onderwerpen:  

‒ Klimaatverandering en het milieu 

‒ Volksgezondheid 

‒ Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid 

en werkgelegenheid 

‒ De EU in de wereld 

‒ Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

‒ Digitale transformatie 

‒ Europese democratie  

‒ Migratie 

‒ Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport 

Ideeën die op het platform onder "Andere ideeën" worden 

genoemd, zijn onder een van de negen bovengenoemde 

thema's geplaatst, of verschillende onderwerpen in het geval 

van horizontale kwesties. Voor elk onderwerp wordt een 

overzicht gegeven van de thematische clustering van de 

ideeën en evenementen. Een mindmap voor elk thema zorgt 

voor een visuele weergave van de inhoudsanalyse per thema 

en subthema.  

Opmerking bij de gevolgde methode 

In dit verslag ligt de nadruk vooral op een kwalitatieve 

analyse van de bijdragen aan het platform. Dit gebeurt 

op basis van de ideeën en opmerkingen van 

respondenten om een breed overzicht te geven van de 

inhoud van het platform. In de praktijk is binnen elk 

thema een handmatige tekstuele analyse en clustering 

van de voorgestelde ideeën en gesloten evenementen 

met evenementverslagen uitgevoerd door een 

onderzoeksteam, ondersteund door een 

computergestuurd clusterinstrument. Vervolgens is een 

samenvatting van de gemeenschappelijke thema’s en 

eventuele subthema’s opgesteld. De clusteranalyse in 

thema’s en subthema’s wordt uitgevoerd binnen de 

vooraf bepaalde thema’s. Dit betekent dat ideeën die 

betrekking hebben op onderwerpen of ideeën die door 

respondenten in het kader van meerdere thema’s of 

onder "Andere ideeën" zijn ingediend, meerdere keren, 

onder de relevante onderwerpen, in dit verslag kunnen 

verschijnen. Er is voor deze aanpak gekozen om een 

holistisch perspectief te bieden op elk thema van de 

conferentie.  

Kwesties die door een klein aantal respondenten aan de 

orde worden gesteld, komen in deze analyse ook aan de 

orde, als zij een nieuw perspectief bieden in vergelijking 

met dat van andere contribuanten. Het doel is een 

algemeen overzicht te geven van de breedte en 

diversiteit van ideeën die momenteel op het platform 

worden voorgesteld, in plaats van te focussen op de 

relatieve steun voor de ideeën of op het volume van 

vastgestelde thema’s en subthema’s.  

Niettemin worden ook kwantitatieve elementen 

(aantal ideeën, opmerkingen, steunbetuigingen, 

evenementen) genoemd om de huidige stand van de 

besprekingen op het platform weer te geven, met 

inbegrip van een hoge mate van belangstelling voor of 

discussies over bepaalde ideeën (zie bijlage I). 

In de analyse in dit verslag verwijst de term "bijdragen" 

ook naar een combinatie van ideeën, opmerkingen en 

evenementen. 

Meer informatie over de gevolgde methode is te vinden 

in bijlage II. 
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Dit verslag geeft een samenvatting van de activiteiten op het 

meertalig digitaal platform voor de Conferentie over de 

toekomst van Europa vanaf de lancering tot 3 november 

2021.   

In deze periode werden op het platform 29.012 bijdragen 

geregistreerd, met 9337 ideeën, 16.017 opmerkingen en 

3658 evenementen die betrekking hadden op alle 10 

onderwerpen.  

De onderwerpen Europese democratie en 

Klimaatverandering en het milieu kenden tot dusver veruit 

het grootste aantal bijdragen, gevolgd door het open thema 

Andere ideeën.  

De respondenten komen uit alle EU-landen. Duitsland heeft 

het grootste totale aantal bijdragen sinds de lancering van 

het platform, maar in verhouding tot zijn bevolking 

registreren kleinere landen meer bijdragen, waarbij Malta 

het meest actief is. In de periode sinds 8 september heeft 

Hongarije de meeste bijdragen geleverd in verhouding tot 

zijn bevolking. Er zijn ook enkele bijdragen van derde 

landen. 

Ongeveer 57% van de respondenten heeft zichzelf als man 

en 15% als vrouw aangemerkt. Ruim een kwart van de 

respondenten heeft echter geen informatie over hun geslacht 

verstrekt. In dit verband moet worden benadrukt dat ook 

organisaties aan het platform kunnen bijdragen.  

Samenvatting  
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Wat het profiel van de deelnemers betreft, is de 

vertegenwoordiging van de leeftijdsgroepen vrij 

gediversifieerd, waarbij 55- tot 69-jarigen de actiefste 

leeftijdsgroep vormen, op de voet gevolgd door 25- tot 39-

jarigen.  

Klimaatverandering en 

het milieu 

De respondenten zijn bezorgd over de klimaatverandering 

en de gevolgen ervan, alsook over tal van andere 

milieuproblemen. Zij vragen om concrete maatregelen, 

zoals milieusubsidies en belastingen, en om onderwijs en 

communicatie op EU-niveau om deze te behandelen. 

Sommige respondenten stellen de kwestie van sociale 

rechtvaardigheid aan de orde in de context van het 

klimaatbeleid. De ideeën kunnen thematisch als volgt 

worden gegroepeerd: 

‒ verontreiniging wordt gezien als een belangrijke 

belasting van het milieu: waterverontreiniging, 

maar ook ontbossing en vervuilend gebruik van 

plastic, alsmede lichtvervuiling; 

‒ de respondenten bespreken een groene transitie en 

stellen maatregelen voor om de wereldwijde 

koolstofemissies aan te pakken. Sommigen 

verwijzen naar de Green Deal van de EU met 

oproepen voor een meer sociaal inclusieve aanpak;  

‒ in het kader van het thema energie zijn de 

respondenten sterk voorstander van een toename 

van het gebruik van hernieuwbare energie en 

vergroting van de energiediversiteit door 

onderzoek en innovatie op het gebied van 

alternatieve energiebronnen. Sommigen vestigen 

echter de aandacht op het probleem van acceptatie 

door de bevolking; 

‒ het stopzetten van milieuonvriendelijke subsidies 

en het voorstel voor een duurzaamheidsbelasting; 

‒ onder het thema Consumptie roepen de 

respondenten op tot krachtigere maatregelen om 

afval en voedselverspilling aan te pakken en 

recycling te bevorderen, gericht op zowel 

fabrikanten als consumenten. Daarnaast roepen zij 

ook op tot maatregelen ter bevordering van een 

duurzamere consumptie in sectoren variërend van 

toerisme en mode tot elektronische apparaten; 

‒ de deelnemers willen maatregelen om de 

ontwikkeling en het gebruik van alternatieve, 

milieuvriendelijke vervoermiddelen aan te 

moedigen. Zij geven verschillende suggesties om 

het gebruik van het openbaar vervoer aan te 

moedigen; 

‒ onder het thema Landbouw is de oproep om het 

gebruik van pesticiden uit te bannen een belangrijk 

subthema, en om in het algemeen 

milieuvriendelijkere landbouwpraktijken toe te 

passen. Andere maatregelen met betrekking tot het 

milieu zijn onder meer de bevordering van lokale 

landbouw, biodiversiteit, vegetarische of 

veganistische voeding en eerlijke prijzen voor 

landbouwers;  

‒ bevordering van biodiversiteit met oproepen tot 

herbebossing, stopzetting van ontbossing en meer 

onderzoeksfaciliteiten; 

‒ de respondenten vragen eveneens om meer 

inspanningen op het gebied van gedrags- en 

mentaliteitsverandering door middel van 

bewustmaking, onderwijs en communicatie; 

‒ een specifiek thema is gewijd aan landschappen en 

gebouwen, met ideeën over duurzame huisvesting, 

milieuvriendelijke bouwmaterialen en de "New 

European Bauhaus"; 

‒ de respondenten hebben de interactie tussen 

digitalisering en klimaatverandering besproken in 

het kader van het thema "digitale transformatie". 

 

 Volksgezondheid   

Het onderwerp Volksgezondheid dekt een 

brede waaier aan thema’s. De respondenten pleiten voor 

gelijke toegang tot gezondheidszorg in de hele EU, met 

ideeën voor meer samenwerking tussen de lidstaten, meer 

harmonisatie en integratie, mede onder invloed van de 

ervaringen met COVID-19 en de gevolgen ervan. De 

respondenten pleiten voor meer onderzoek en investeringen 

op het gebied van geneeskunde en stellen verschillende 
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ideeën voor om de volksgezondheid in het algemeen te 

verbeteren. De belangrijkste thema's zijn: 

‒ maatregelen om iedereen betaalbare toegang tot 

gezondheidszorg te bieden, bijvoorbeeld met 

suggesties voor een Europese 

ziektekostenverzekering; 

‒ meer samenwerking en integratie, een versterkt 

gezondheidszorgstelsel in de EU of zelfs een 

grotere bevoegdheid van de EU op het gebied van 

volksgezondheid; 

‒ middelen en maatregelen ter bevordering van 

gezondheidsalfabetisme, gezonde levensstijlen en 

voedingspatronen, waaronder het integreren van 

natuurlijke geneesmiddelen in de geneeskunde, 

evenals een meer preventieve benadering van 

volksgezondheid;  

‒ de behoefte aan gecoördineerde innovatie en 

investering in gezondheidsonderzoek door de EU, 

met name in het licht van de vergrijzing van de EU; 

‒ een beoordeling van de gevolgen van COVID-19, 

met inbegrip van een evaluatie van de reacties, 

zoals het digitale coronacertificaat, en de lessen die 

moeten worden getrokken om zich voor te 

bereiden op de bestrijding van toekomstige 

pandemieën. 

 

Een sterkere 

economie, sociale 

rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid  

Binnen dit thema geven de respondenten diverse suggesties 

om de economische groei in de EU te stimuleren, zoals 

innovatie, verdere versterking van de interne Europese 

markt en diverse maatregelen ter ondersteuning van kmo's 

en strategische industrieën. De respondenten benadrukken 

eveneens hoe belangrijk het is dat Europa inclusiever en 

sociaal rechtvaardiger wordt, met name in het licht van de 

COVID-19-pandemie. Daarnaast zijn de respondenten van 

mening dat het welzijn van verschillende groepen mensen, 

met name de meest kansarme groepen, van cruciaal belang 

is voor het succesvol functioneren en verder groeien van de 

EU. De belangrijkste thema’s die in het kader van dit 

onderwerp worden besproken, zijn: 

‒ verschillende vormen van belastingheffing voor 

een eerlijke en inclusieve economie, zoals 

belastingmaatregelen om eerlijke concurrentie 

tussen bedrijven te waarborgen, milieubelastingen 

en een minimumbelasting in de hele EU om 

belastingparadijzen tegen te gaan;  

‒ de respondenten zijn van mening dat sociale 

zekerheidsmaatregelen belangrijk zijn om sociale 

rechtvaardigheid tot stand te brengen. Het 

onvoorwaardelijk basisinkomen is het meest 

besproken idee;  

‒ voorstellen om een inclusiever en sociaal 

rechtvaardiger Europa tot stand te brengen, in 

overeenstemming met de Europese pijler van 

sociale rechten, zoals sociale 

beschermingsmaatregelen, het dichten van de 

loonkloof tussen mannen en vrouwen, 

gendergelijkheid, rechten van personen met een 

beperking en LGBTI-rechten en -

vertegenwoordiging; 

‒ economisch herstel, met inbegrip van bezorgdheid 

over de stijgende overheidsschuld in de EU, 

discussies over de rol van de Europese Centrale 

Bank, oproepen tot herziening van het stabiliteits- 

en groeipact en uitbreiding van het herstelfonds, 

evenals steun voor lokale productie en lokale 

consumptie om de economie van de EU te 

stimuleren; 

‒ stimuleren van banengroei door te investeren in 

innovatie, onderwijs, digitalisering, R&D, maar 

ook door een groene economie tot stand te 

brengen; 

‒ voorstellen ter verbetering van de 

arbeidsomstandigheden en specifieke maatregelen 

om de arbeidsmobiliteit binnen de EU verder te 

vergemakkelijken; 

‒ een gemeenschappelijk belastingbeleid met 

Europese belastinghervormingen voor een meer 

gezamenlijke Europese toekomst, met meer eigen 

middelen voor de EU of een begroting die niet 

afhankelijk is van de lidstaten. Suggesties om de 

Europese interne markt verder te versterken. 



 

© Kantar Public 2021 9 

De EU in de wereld  

In het algemeen pleiten de respondenten 

voor een sterkere aanwezigheid van de EU 

op het mondiale politieke toneel in 

overeenstemming met haar kernwaarden, met inbegrip van 

haar milieuoverwegingen. De deelnemers aan het platform 

stellen de kwestie van strategische autonomie aan de orde 

en zijn vaak van mening dat de EU meer vaart moet zetten 

achter de uitoefening van zowel de soft als de hard power, 

hoewel sommigen hun twijfels uiten. Er wordt onder meer 

gedacht aan: 

‒ bijdragen aan de bespreking van de algemene 

doelstellingen van het buitenlands beleid van de 

EU, met oproepen tot een gemeenschappelijk 

buitenlands beleid van de EU dat de 

mensenrechten en democratische waarden 

wereldwijd verdedigt; 

‒ de ontwikkeling van verschillende middelen en 

mechanismen om het imago van de EU te 

versterken en haar serieus te nemen op het 

mondiale politieke toneel, met een uitvoerige 

discussie over een gemeenschappelijk 

defensiebeleid dat in staat moet zijn in te grijpen, 

maar ook een afschrikwekkende rol kan spelen en 

geopolitieke macht kan vertegenwoordigen ten 

opzichte van andere wereldmachten;   

‒ de oprichting van een EU-leger;  

‒ acties om de zichtbaarheid van de EU te vergroten, 

waarbij de lidstaten de onderlinge concurrentie 

staken, of ideeën over een diplomatieke 

vertegenwoordiging van de EU; 

‒ assertiever standpunt ten aanzien van China, met 

name door de goedkeuring van een strategie voor 

buitenlandse investeringen van de Europese Unie; 

‒ een heroverweging van de unanimiteitsregel in de 

besluitvorming op het gebied van buitenlands 

beleid en uitbreiding van de bevoegdheden van het 

Europees Parlement; 

‒ verdere uitbreiding, met name met de landen van 

de Westelijke Balkan; 

‒ het uitoefenen van soft power als pleitbezorger van 

multilateralisme door versterking van het 

handelsbeleid. 

Waarden en rechten, 

rechtsstaat en veiligheid 

De respondenten bespreken het begrip 

Europese waarden als leidend beginsel en 

brengen ideeën over gelijkheid en een 

verscheidenheid aan rechten en vrijheden naar voren. Een 

aanzienlijk deel van de interacties over dit onderwerp gaat 

over wat wordt beschreven als de "gevaren van de opkomst 

van niet-liberale democratieën" binnen de EU, die de 

waarden van de EU niet eerbiedigen en neigen naar 

autocratische regimes. De belangrijkste thema’s en ideeën 

zijn: 

‒ een groep respondenten richt zich op wat EU-

waarden zijn, zoals mensenrechten, vrijheid, 

gelijkheid, de rechtsstaat, pluralisme, solidariteit, 

gendergelijkheid, die, volgens de respondenten, als 

leidraad moeten dienen voor het EU-beleid en haar 

interacties over de hele wereld;  

‒ de discussies gaan ook over de rol van christelijke 

waarden en sommigen verzoeken om 

conservatievere stemmen en benaderingen binnen 

de EU niet te verwerpen; 

‒ een aantal concrete voorstellen hebben betrekking 

op manieren om de bescherming van de waarden 

van de EU en de rechtsstaat in de EU te verbeteren, 

alsook op de mensenrechten in het algemeen, met 

een oproep tot een strikter optreden om de waarden 

van de EU te verdedigen;  

‒ sommige burgers pleiten voor een meer gelijke en 

inclusieve samenleving voor mensen met een 

beperking, gendergelijkheid en een betere 

bescherming van LGBTI; 

‒ er wordt gesproken over het waarborgen van 

rechten en vrijheden, met inbegrip van vrij verkeer, 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

dierenrechten, haatzaaiende uitlatingen en pers- en 

mediavrijheid; 

‒ in het kader van het thema Veiligheid bespreken 

een aantal deelnemers het idee van een EU-leger 

en wordt de noodzaak van nauwere samenwerking 

tussen Europese landen op het gebied van interne 

veiligheid aan de orde gesteld; 
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‒ er worden oproepen gedaan om de regulering en 

transparantie van lobbying en corruptiebestrijding 

te verbeteren. 

Digitale transformatie  

In het algemeen benadrukken de respondenten 

hoe belangrijk het is digitalisering in een brede waaier van 

domeinen, gaande van economie tot gezondheid, te 

faciliteren en erin te investeren. Ze wijzen echter ook op 

verschillende uitdagingen in verband met de digitale 

transformatie, zoals ethische overwegingen, 

tekortkomingen van de AVG en cyberdreigingen. De 

belangrijkste thema's zijn: 

‒ middelen en maatregelen ter ondersteuning van 

digitale innovatie, zoals artificiële intelligentie en 

versterking van de digitale soevereiniteit. Dit 

omvat een verscheidenheid aan subthema’s: 

duurzame productie, sociale media en platforms 

die voldoen aan de EU-normen op het gebied van 

privacy, en meer in het algemeen de opbouw van 

een Europees digitaal ecosysteem dat 

concurrerend is en openstaat voor de wereld, maar 

dat ook veilig is en de privacy eerbiedigt; 

‒ verschillende instrumenten voor digitaal 

burgerschap en digitale eenwording van de EU, 

met suggesties voor digitale portalen, een 

Europabrede identificatie via een digitale e-ID of 

een Europabrede verificatiemethode voor toegang 

tot persoonsgegevens of voor openbare diensten; 

‒ werken aan digitale inclusie met maatregelen om 

betaalbare en inclusieve toegang tot de digitale 

ruimte te waarborgen en digitale vaardigheden te 

bevorderen voor een grote reeks 

bevolkingsprofielen; 

‒ duurzame digitale transitiemaatregelen, waarbij 

digitalisering leidt tot een vermindering van de 

vervuiling en onder meer aandringt op duurzame, 

herstelbare digitale apparatuur; 

‒ het thema van digitale gegevens en privacy van 

gegevens wordt steeds verder ontwikkeld met 

ideeën die raken aan een gecentraliseerde opslag 

van gevoelige persoonlijke gegevens, het 

beschermen van openbare netwerken met 

opensourcesoftware of blockchain, en het 

waarborgen van de veiligheid van kinderen in de 

digitale omgeving; 

‒ digitalisering van de economie met maatregelen in 

verband met cryptovaluta en een oproep voor een 

digitale euro;  

‒ investeren in digitaal onderwijs en digitale 

gezondheidszorg om een gezond en bewust 

gebruik van technologie te bevorderen. 

 

Europese  

democratie  

Ideeën in het kader van dit onderwerp hebben betrekking op 

een grote reeks kwesties. Een aantal respondenten vragen 

om een herstructurering van de Europese instellingen of 

zelfs om een federalisering van de Europese Unie. In 

diverse suggesties wordt gepleit voor meer participatie van 

de burger. De voornaamste thema’s zijn:  

‒ het thema van de federalisering van de EU komt 

vaak aan de orde. Sommige deelnemers pleiten 

echter eerder voor decentralisatie met meer 

bevoegdheden voor de lidstaten;  

‒ er worden institutionele hervormingen voorgesteld 

om de EU-instellingen efficiënter en transparanter 

te maken en dichter bij burgers te brengen. In de 

meeste bijdragen wordt voorgesteld dat de 

stemmingen in de Raad, vooral met betrekking tot 

de bescherming van de waarden van de EU, 

plaatsvinden met gekwalificeerde meerderheid in 

plaats van op grond van unanimiteit, alsook dat het 

Europees Parlement een grotere rol krijgt;  

‒ wat vertegenwoordiging betreft, wijzigingen in de 

manier waarop de verkiezingen voor het Europees 

Parlement worden gehouden als middel om de 

deelname van burgers aan democratische 

processen van de EU te vergroten, met voorstellen 

op transnationale kieslijsten of transnationale 

campagnes; tevens wordt voorgesteld om 

rechtstreeks een voorzitter van de EU te kiezen; 

‒ er worden maatregelen voorgesteld om van 

burgerraadplegingen en -participatie een 
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structureel onderdeel van het bestuur van de EU te 

maken;  

‒ mechanismen en middelen om de betrokkenheid 

van de EU-burgers te vergroten en ervoor te zorgen 

dat zij meer toegang tot netwerken hebben en beter 

worden geïnformeerd over de EU en haar 

besluiten. Suggesties rond betere communicatie, 

gemeenschappelijke EU-mediaplatforms en de 

bevordering van een Europese geest komen ook 

aan bod in het thema Onderwijs, cultuur, 

jeugdzaken en sport;  

‒ mechanismen en middelen om democratische 

waarden te beschermen met betrekking tot 

lobbying en corruptie, en maatregelen tegen 

regeringen die de democratische beginselen 

schenden. 

 

Migratie  

De interacties in het kader van dit onderwerp zijn 

gepolariseerd. Het is het meest gepolariseerde onderwerp, 

met krachtige stemmen tegen elke vorm van migratie, die 

als een bedreiging wordt beschouwd, terwijl anderen pleiten 

voor een meer op de mensenrechten gericht migratiebeleid. 

De ideeën kunnen thematisch als volgt worden samengevat: 

‒ oproepen tot een gemeenschappelijk 

migratiebeleid, zoals een EU-

arbeidsmigratiebeleid, een selectief EU-

migratiebeleid of een puntensysteem; 

 

‒ meer georganiseerde en gecoördineerde 

inspanningen op het gebied van grenscontrole: 

grotere steun voor Frontex en meer solidariteit 

tussen de lidstaten; 

‒ oproepen tot een migratiebeleid dat de 

mensenrechten eerbiedigt, opvanginfrastructuur en 

veiligere migratieroutes tot stand brengt; 

‒ de noodzaak om de onderliggende oorzaken van 

migratie in de landen van herkomst aan te pakken, 

bijvoorbeeld door een versterkt 

ontwikkelingsbeleid. Ook manieren om 

klimaatmigratie tegen te gaan worden hier 

besproken; 

‒ specifieke maatregelen en middelen om migratie 

of verschillende vormen van gecontroleerde 

migratie te verminderen, met strengere 

grenscontroles en strengere repatriëring;   

‒ het bekritiseren van migratie in welke vorm dan 

ook, in verband met terrorisme, bedreiging van de 

culturele identiteit van de EU of migratie als 

politiek wapen; 

‒ middelen en maatregelen om de integratie te 

vergemakkelijken en de rechten van permanent 

ingezetenen in de EU te ondersteunen. 

 

Onderwijs, cultuur, 

jeugdzaken en sport 

De inhoud van dit onderwerp is momenteel zeer 

versnipperd, met veel verschillende ideeën, waarbij de 

grootste nadruk op onderwijs en cultuur ligt. De thema’s 

van dit onderwerp zijn zeer breed en komen ook elders op 

het platform aan bod.   

‒ Middelen en maatregelen ter bevordering van de 

ontwikkeling van een Europese identiteit en 

Europees burgerschap; met een sleutelrol voor de 

media en de Europese journalistiek, alsook voor 

Europese producties die Europese waarden en 

cultuur verspreiden; 

‒ meer vreemde talenonderwijs of verplichte 

cursussen in scholen over de EU-instellingen en de 

Europese geschiedenis worden ook gezien als een 

middel om de erkenning en een 

gemeenschappelijke EU-identiteit te bevorderen. 

Er zijn wijdverbreide suggesties voor een 

uniforme, gemeenschappelijke taal in het gehele 

platform voor verschillende onderwerpen; 

‒ verschillende ideeën wijzen op de noodzaak van 

toekomstbestendig onderwijs met oproepen tot 

digitalisering, bevordering van zachte 

vaardigheden naast STEM-vaardigheden of 

interculturele vaardigheden in het algemeen;  

‒ diverse suggesties om de mobiliteit binnen de EU 

te bevorderen; 
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‒ daarnaast bevat dit onderwerp ideeën over 

specifieke acties in verband met jongeren en 

jeugdwerkloosheid; 

‒ de noodzaak om de culturele en creatieve sector te 

ondersteunen en te beschermen met een wettelijk 

kader. 

 

 



   
 

   
© Kantar Public 2021 13 

Overzicht van 

activiteiten 

Sinds de lancering van het meertalig digitaal platform op 

19 april tot 3 november 2021 werden op het platform in 

totaal 29.012 bijdragen verzameld. Het ging hierbij om 

ideeën, opmerkingen en evenementen. Deze bijdragen 

kunnen als volgt worden uitgesplitst:  

                                                      

1 Met meer dan 150.000 deelnemers aan het evenement tot dusver 

‒ Ideeën: 9337 

‒ Opmerkingen: 16.017 

‒ Evenementen: 36581 

Op de trendlijn (zie Figure 1) zien we twee pieken in de 

bijdragen. De eerste piek viel samen met de lancering van 

het platform en een tweede piek vond plaats rond de 

1. Overzicht van 

bijdragen op het 

platform  
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opening van de Conferentie over de toekomst van Europa 

op de Dag van Europa (9 mei). 



   
 

   

 

Afbeelding 1 – Tijdlijn van de dagelijkse bijdragen (19/04/2021 – 03/11/2021) 
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Voordat de respondenten op het platform aan de slag gaan, 

wordt hen verzocht informatie te verstrekken over hun land 

van vestiging, onderwijsachtergrond, leeftijd, geslacht en 

arbeidsstatus. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. 

Aangezien deze informatie vrijwillig wordt verstrekt, zijn er 

beperkingen ten aanzien van de inzichten die op basis 

hiervan kunnen worden verkregen en die hieronder worden 

gepresenteerd. Zo is 25% van de bijdragen afkomstig van 

deelnemers die hun land van vestiging niet hebben 

bekendgemaakt.  

Alle EU-landen hebben bijdragen geleverd, zoals blijkt uit 

Afbeelding 2, die het totale aantal bijdragen per land 

weergeeft. Daarnaast werden 209 bijdragen van derde 

landen buiten de EU geregistreerd, tegenover 32 in het 

tweede tussentijdse verslag. 

 

Afbeelding 2 – Volume van de bijdragen per land 

(19/04/2021 – 03/11/2021) 

Om een gedetailleerder beeld te geven van het volume van 

de bijdragen in verhouding tot de bevolking geeft de 

onderstaande afbeelding een overzicht van het aantal 

bijdragen van elk land per miljoen inwoners.  

Afbeelding 3 – Volume van de bijdragen per land, 

proportionele weergave per 1 miljoen inwoners 

(19/04/2021 – 03/11/2021) 
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Overzicht van de 

evenementen 

 

Naarmate de conferentie vordert, worden steeds meer 

evenementen georganiseerd. Deze bieden meer mensen de 

kans om deel te nemen aan deze democratische bottom-up-

oefening. Vanaf de lancering van het digitale platform tot 

3 november 2021 zijn in totaal 3658 evenementen op het 

platform geregistreerd. Overeenkomstig het Handvest van 

de conferentie (hier toegankelijk) moeten de evenementen 

de burgers centraal stellen, inclusief en toegankelijk zijn, en 

de diversiteit van het debat bevorderen. Er zijn toolkits 

beschikbaar om organisatoren van evenementen te helpen 

(hier toegankelijk). Om een effectieve bijdrage te kunnen 

leveren aan de conferentie moeten evenementenverslagen, 

waarin de conclusies en concrete ideeën die daaruit naar 

voren komen, worden geüpload naar het digitale platform 

(zie richtsnoeren). Deze evenementenverslagen worden 

samen met de beschrijving van het evenement en de daaraan 

gekoppelde ideeën meegenomen in de algemene analyse 

van de bijdragen op het platform. 

Evenementen in verband met de conferentie worden 

georganiseerd in verschillende formaten, wat betreft het 

soort evenement, de omvang ervan, het profiel van het 

publiek of van de organisatoren, evenals de thematische 

reikwijdte ervan. Dit deel is bedoeld om inzicht te 

verschaffen in de diversiteit van soorten evenementen, 

terwijl de inhoudelijke bijdrage ervan aan bod komt in de 

relevante platformthema's. 

Evenementen vinden online, persoonlijk of hybride plaats. 

Deze worden vaak georganiseerd in de vorm van debatten 

of workshops, zoals een reeks dialogen over de toekomst 

die in Spanje worden georganiseerd met onder meer een 

burgerworkshop over basisinkomen (zie evenement) of een 

burgerworkshop over duurzame stadspraktijken die in een 

kleine Vlaamse stad werd gehouden (evenement). Sommige 

evenementen worden in meer klassieke formaten 

georganiseerd, bijvoorbeeld door middel van een 

thematoespraak, gevolgd door vraag- en antwoordsessies, 

terwijl andere evenementen in meer overlegbare formaten 

worden georganiseerd. Sommige evenementen die op het 

platform zijn geregistreerd, maken deel uit van langer 

lopende raadplegingsprojecten, zoals het Decide Europe-

project, een simulatie van wetgevingsberaadslagingen op 

EU-niveau voor middelbare scholieren in Tsjechië en 

Slowakije (zie evenement). Er zijn ook innovatieve formats, 

zoals een workshop waar deelnemers aanbevelingen zouden 

kunnen doen tijdens een rollenspel (zie evenement), een 

hackathon in Letland, waar deelnemers met elkaar 

concurreerden in teams om innovatieve en duurzame 

oplossingen te creëren (zie evenement) of een evenement 

"lopen en praten over klimaatverandering" in Spanje (zie 

evenement). 

Wat deelname betreft, zijn sommige evenementen bedoeld 

om de bijdrage te omvatten van specifieke categorieën 

deelnemers, zoals vrouwen (zie voorbeeld van een 

evenement) of jongeren (zie voorbeeld van een evenement). 

Wat de onderwerpen betreft, hebben sommige evenementen 

betrekking op het conferentieproces of de toekomst van 

Europa in ruimere zin, zoals een evenement in Duitsland 

met een algemene inleiding tot de conferentie (evenement), 

of een evenement waarbij een gesprek met senioren over 

actuele kwesties in verband met de EU wordt gecombineerd 

met een les over digitale vaardigheden in Letland 

(evenement). Andere zijn gericht op specifieke 

onderwerpen, zoals steden die de democratie bevorderen 

(zie evenement) of een evenement van de universiteit van 

Kopenhagen over migratie (zie evenement). 

Evenementen worden georganiseerd door uiteenlopende 

organisatoren: naast EU-burgers, de academische wereld, 

maatschappelijke organisaties hebben ook nationale, 

regionale en lokale overheden en EU-instellingen door het 

organiseren van evenementen een bijdrage geleverd aan de 

conferentie over de toekomst van Europa. Sommige 

lidstaten organiseren nationale burgerpanels; andere voeren 

verschillende andere soorten raadplegingen uit of 

ondersteunen deze. Er worden ook evenementen 

georganiseerd door de vertegenwoordigingen van de 

Europese Commissie in de lidstaten, de liaisonbureaus van 

het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité.  

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602
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Wie neemt deel aan het 

debat?  

Bij de beoordeling van het profiel van respondenten die 

informatie hebben verstrekt over hun land van vestiging, 

met inbegrip van die uit derde landen, kunnen de volgende 

waarnemingen worden gedaan. 

Meer dan de helft van de respondenten heeft zichzelf als 

mannen (56,7%) en 15% als vrouwen aangemerkt. Ruim 

een kwart (27,8%) van de respondenten verstrekte echter 

geen informatie over hun geslacht en 0,4% identificeerde 

zich als "ander". Deze cijfers geven dus slechts een beperkt 

beeld.  

Alle leeftijdsgroepen zijn momenteel vrij goed 

vertegenwoordigd, waarbij wat bijdragen betreft de 55- tot 

69-jarigen het actiefst zijn (21,2%), gevolgd door de 25- tot 

39-jarigen (19,1%).  

Wat beroep betreft, zijn beroepsbeoefenaars (15,4%) en 

managers (11,9%) nog steeds het meest actief op het 

platform. Gepensioneerden zijn ook vrij actief (12,6%), 

terwijl de activiteit van studenten is afgenomen ten opzichte 

van de voorgaande periode (9,5%). Arbeiders (6,9%), 

zelfstandigen (9,1%) en werklozen (2,6%) waren tot op 

heden relatief minder actief op het platform.  

Op het gebied van onderwijs zijn mensen met een hoger 

opleidingsniveau tot nu toe zeer actief geweest (47%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4 – Leeftijd, geslacht, opleiding en beroep 

van de deelnemers (19/04/2021 – 03/11/2021) 
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Er dient op te worden gelet dat de hier gepresenteerde 

sociaaldemografische gegevens slechts een beperkt 

beeld geven, aangezien organisaties op het platform ook 

een profiel creëren om bij te dragen, hetzij in de vorm 

van ideeën, hetzij in de vorm van evenementen. 

Deelnemers aan evenementen hebben zich niet 

noodzakelijkerwijs op het platform geregistreerd en 

vallen mogelijk niet onder de statistieken.  
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Populaire onderwerpen 

van de bijdragen  

Sinds de eerste maanden van de conferentie heeft het thema 

Europese democratie het hoogste aantal bijdragen 

geregistreerd (ideeën, opmerkingen en evenementen) 

(5104), gevolgd door klimaatverandering en milieu (4854). 

Bijdragen onder Andere ideeën staan op de derde plaats, 

gevolgd door Een sterkere economie, sociale 

rechtvaardigheid en werkgelegenheid (4e) en Waarden en 

rechten, de rechtsstaat en veiligheid (5e), die het thema van 

De EU in de wereld overstijgen (zie Afbeelding 5). Zoals 

eerder vermeld, zijn de bijdragen in het kader van Andere 

ideeën tijdens de analyse over de andere onderwerpen 

verspreid.  

Sommige onderwerpen genereren meer opmerkingen, 

ideeën of evenementen dan andere, bijvoorbeeld het thema 

Klimaatverandering en het milieu heeft het hoogste aantal 

ideeën (1717) en evenementen (681), terwijl de Europese 

democratie 3122 opmerkingen heeft verzameld.  

 

  

Afbeelding 5 – Bijdragen per onderwerp op het platform (19/04 – 03/11/2021) 
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Recente 

ontwikkelingen 

 

Van 8 september 2021 tot en met 3 november 2021 werden 

op het platform in totaal 4454 bijdragen verzameld. Het 

ging hierbij om:  

 1176 ideeën  

 1887 opmerkingen  

 1391 evenementen  

Het weekgemiddelde van de bijdragen in de afgelopen 

periode is gestegen tot 70 bijdragen per dag in de tweede 

week van september (13 - 19 september) en 77 bijdragen 

eind september en begin oktober. Over het algemeen waren 

de weekgemiddelden in oktober hoger, met een piek van 90 

bijdragen per dag in de week van 18 - 24 oktober. Uit de 

analyse van de bijdragen op landenniveau blijkt dat 

Duitsland de hoogste positie blijft bekleden wat de omvang 

van de bijdragen betreft (848), terwijl Frankrijk (425) en 

België (365) minder activiteiten op het platform hebben 

gegenereerd dan in de voorgaande periode, met 

respectievelijk de 3e en 5e plaats. Tegelijkertijd zijn de 

bijdragen van Hongarije en Italië gestegen, met 

respectievelijk 512 en 396 bijdragen. 

Deze cijfers stemmen overeen met de hoogte van de 

bijdragen in verhouding tot de bevolking: Hongarije 

registreerde het hoogste activiteitenniveau in de afgelopen 

periode, met 52 bijdragen per 1 miljoen inwoners. 

Bovendien werden voor Slovenië, België en Litouwen hoge 

niveaus van bijdragen per één miljoen inwoners vastgesteld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7 – Volume van de bijdragen per land per 1 miljoen 

inwoners (08/09/2021 – 03/11/2021) 

 

Afbeelding 6 – Volume van de bijdragen per land 
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Trendonderwerpen 8 

september tot en met 

3 november 2021 

Als weerspiegeling van de trends in de algemene periode 

staan de thema's van de Europese democratie, met 1083 

bijdragen, en Klimaatverandering en het milieu, met 1065 

bijdragen, bovenaan de lijst van de meest betrokken 

onderwerpen.  

Anders dan de trend in de gehele periode, is Onderwijs, 

cultuur, jeugdzaken en sport het op twee na meest 

productieve onderwerp met 788 bijdragen in de laatste 

periode, terwijl het vierde thema Een sterkere economie, 

sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid is, met 761 

bijdragen in de laatste periode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 8 – Vergelijkend overzicht van de bijdragen per onderwerp in de afgelopen periode en in totaal 
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Het onderwerp "Klimaatverandering en het milieu" heeft 

sinds de oprichting van het platform in totaal 4956 

opmerkingen, ideeën en evenementen gegenereerd (1758 

ideeën, 2487 opmerkingen en 711 evenementen). In hun 

verschillende bijdragen uiten de deelnemers vaak hun 

bezorgdheid over de opwarming van de aarde en de 

gevolgen daarvan, en dringen zij er bij de regeringen op aan 

onmiddellijk concrete actie te ondernemen. De ideeën 

binnen dit onderwerp zijn divers en kunnen worden 

gegroepeerd onder de volgende thema’s: 

 Verontreiniging 

 De "Green Deal" 

 Energie 

 Subsidies, belastingen 

 Consumptie 

 Vervoer 

 Landbouw 

 Biodiversiteit bevorderen 

 Verandering in attitudes en gedrag tot stand 

brengen 

 Landschappen en bouw  

 

 

 

2. Klimaatverandering 
en het milieu 
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Evenementen  

Sinds het begin van de conferentie hebben in heel Europa 

691 evenementen plaatsgevonden, waaronder debatten over 

klimaatverandering en het milieu. Het meest besproken 

onderwerp tijdens deze evenementen is de "Europese Green 

Deal", namelijk het plan om Europa tegen 2050 tot het 

eerste klimaatneutrale blok ter wereld te maken, en de 

gevolgen daarvan voor de uiteenlopende sectoren. Andere 

vaak besproken onderwerpen zijn duurzame 

stadspraktijken, de circulaire economie en de gevolgen van 

klimaatverandering, gevolgd door duurzame landbouw, 

emissiereductie, energietransitie, herbebossing en zachte 

mobiliteit. Hoewel de discussies minder vaak centraal staan, 

zijn afvalbeheer, biodiversiteit, onderwijs op het gebied van 

duurzaamheid, voedselredding en andere kwesties 

niettemin belangrijke elementen in het totaalbeeld.   

Een voorbeeld van een participatief evenement is het 

burgerforum van Griekse burgers waarin de milieucrisis 

wordt besproken (zie evenement). Evenzo was er een 

workshop voor burgers over duurzame stadspraktijken, die 

resulteerde in een reeks ideeën die op het platform werden 

geplaatst (zie evenement).  

Enkele evenementen hadden een kritische houding, waarbij 

het klimaatbeleid werd gekoppeld aan sociale 

rechtvaardigheid en aandacht voor de meest kwetsbare 

groepen (zie het voorbeeld van een evenement). 

Verontreiniging  

Verontreiniging wordt door de respondenten gezien als een 

belangrijke belasting van het milieu wereldwijd. Er wordt 

een debat gevoerd over een groene transitie met 

verschillende oplossingen om de vervuiling terug te dringen 

(zie het evenement). Zo wordt in een van de meest 

gesteunde ideeën op het platform voorgesteld dat de EU 

moet zorgen voor een sterke en inclusieve governance-

benadering, waarbij zowel werknemers als vakbonden 

worden betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van 

aanpassingsbeleid op alle niveaus. Er wordt benadrukt dat 

de EU-strategie om de klimaatverandering aan te pakken 

concrete beleidsmaatregelen moet omvatten om banen te 

behouden en de gezondheid en veiligheid van werknemers 

te beschermen, evenals een actief arbeidsmarktbeleid en 

omscholing en opleidingen om banenverlies te voorkomen 

(zie het idee). 

Er worden verschillende soorten verontreiniging besproken, 

met de volgende subthema’s: emissies, 

waterverontreiniging, plasticvervuiling en lichtvervuiling.  

Wat emissies betreft, is een van de meest besproken 

kwesties het belasten van emissies, meer in het bijzonder 

het aanmoedigen van bedrijven om hun 

broeikasgasemissies te verminderen door te kiezen voor 

goedkopere hernieuwbare energiebronnen, wat er op zijn 

beurt toe leidt dat klanten duurzamere keuzes maken (zie 

voorbeeld van idee).   

Een deelnemer uitte zijn bezorgdheid over cryptomijnbouw, 

waar de apparatuur tot een gigantisch elektriciteitsverbruik 

leidt. Deze deelnemer is van mening dat hoe meer 

cryptomijnbouw een mondiaal probleem wordt, des te meer 

beperkingen en regelgeving nodig zullen zijn (zie idee).  

Wat het subthema waterverontreiniging betreft, wordt sterk 

de nadruk gelegd op de noodzaak om in de toekomst de 

veiligheid van drinkwatervoorraden en schone ecosystemen 

te waarborgen. Bovendien zijn er concrete voorstellen voor 

de bestrijding van vervuiling van de oceanen en rivieren (zie 

voorbeeld van het evenement), bijvoorbeeld het idee om de 

verzuring van de oceanen met een specifieke bacterie te 

neutraliseren (zie het idee). 

De bijdragen ter bestrijding van de vervuiling door plastics 

maken een aanzienlijk deel uit van de totale bijdragen, 

hetgeen een weerspiegeling is van de toenemende 

bezorgdheid van het publiek over buitensporig plastic afval. 

Naast de oproep om het verbod op wegwerpplastic te 

handhaven en uit te breiden (zie voorbeeld van een 

evenement), stellen de deelnemers voor om de soorten 

plastic die voor verpakking worden gebruikt, te beperken tot 

degene die samen kunnen worden gerecycled zonder 

componenten te hoeven scheiden (zie het voorbeeld van een 

idee). Daarnaast wordt voorgesteld om faciliteiten te 

creëren voor het recyclen van uit rivieren en oceanen 

verwijderde plastics (zie het idee). 

Tot slot worden er op het platform ook een aantal ideeën 

geuit om lichtvervuiling te beperken (zie bijv. dit idee). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68777
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120055
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
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De ’Green Deal’ 

De deelnemers uiten vaak hun bezorgdheid 

over klimaatverandering en de gevolgen 

daarvan, en dringen er bij de regeringen en 

de EU op aan onmiddellijk actie te ondernemen en een 

sterker Europees milieubeleid in te voeren om de 

klimaatverandering tegen te gaan (zie het voorbeeld van het 

idee). In dit verband wordt in verschillende bijdragen 

gesproken over de "Green Deal", een strategie van de EU 

die erop is gericht Europa op weg te helpen naar een 

klimaatneutrale, eerlijke en welvarende samenleving, met 

bijvoorbeeld een oproep tot een meer sociaal inclusieve 

aanpak en een oproep tot een evenwichtige strategie 

waarvan de economische, sociale en milieudimensies 

gezamenlijk en strategisch moeten worden beoordeeld en 

uitgevoerd, waarbij wordt verwezen naar de scherp 

stijgende energieprijzen in heel Europa (zie het idee). 

Andere bijdragen bespreken hoe de uitvoering van de Green 

Deal op lokaal en regionaal niveau kan worden versneld (zie 

het voorbeeld van het idee).  

Meer in het algemeen wordt voorgesteld een scorebord op 

te zetten om het effect van maatregelen te monitoren en 

bewijs te leveren van de voortgang van de uitvoering van de 

Green Deal op regionaal niveau (zie het idee).  

 

Energie 

De deelnemers op het platform stellen voor om zowel het 

kleinschalige als het grootschalige gebruik van 

hernieuwbare energie te stimuleren en het gebruik van 

kernenergie te beperken of, bij wijze van alternatief, veilige 

kernenergie te ontwikkelen en te gebruiken in landen en 

plaatsen waar het niet mogelijk is gebruik te maken van 

hernieuwbare energiebronnen (zie het voorbeeld van het 

idee).  

Bovendien wordt in het op één na meest gesteunde idee 

binnen het thema klimaatverandering gevraagd alle 

subsidies voor fossiele brandstoffen stop te zetten (zie bijv. 

dit idee). 

Tegelijkertijd is er een oproep om alternatieve 

energiebronnen te onderzoeken (zie bijv. dit evenement), 

zoals thermonucleaire fusie, geothermische energie of 

waterstof, die aanzienlijk zouden bijdragen tot de 

energiediversiteit (zie bijv. dit idee). De respondenten 

benadrukken echter dat zelfs alternatieve energiebronnen, 

zoals windenergie, door de lokale bevolking dienen te 

worden aanvaard en dat ervoor dient te worden gezorgd dat 

zij een positief effect hebben op de biodiversiteit, de mens 

en het landschap (zie bijv. dit idee). 

Onder het subthema Energie-efficiënte en 

milieuvriendelijke verwarming zijn voorbeelden te vinden 

voor het gebruik van multibrandstofkachels (zie het idee) of 

een stadsverwarmingsnetwerk dat gebruikmaakt van 

ongebruikte warmtebronnen, zoals diepe geothermische 

energie (zie het idee).  

 

Subsidies, belastingen 

In het kader van dit thema roepen de 

respondenten op tot stopzetting van milieuonvriendelijke 

subsidies, zoals schadelijke visserijsubsidies (zie het idee) 

of subsidies voor fossiele brandstof (zie het idee). Er wordt 

ook gepleit voor meer subsidies voor projecten op het 

gebied van biodiversiteit en klimaatverandering, die tot 

positieve vooruitzichten op lange termijn zouden leiden. 

De respondenten stellen ook voor om een 

duurzaamheidsbelasting in te voeren (zie bijv. dit idee), die 

niet-duurzame producten duurder zou maken, waardoor 

deze producten minder aantrekkelijk worden voor zowel 

consumenten als producenten. Bovendien zou dit de EU ook 

extra inkomsten opleveren, of "klimaatinkomsten", om te 

investeren in duurzaamheidsmaatregelen, zoals de aankoop 

van elektrische auto's en de installatie van zonnepanelen op 

particuliere woningen (zie het idee). 

 

Consumptie 

Wat het thema Consumptie betreft, is er een 

algemene oproep om het huidige systeem van de 

massaconsumptie van goederen en diensten te wijzigen (zie 

bijv. dit idee). Sommige respondenten gaan nog verder en 

stellen voor quota voor maximale consumptie en productie 

in te voeren (zie bijv. dit idee).  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
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Specifiek gerelateerd aan voedselverspilling benadrukt een 

respondent dat 40% van al het voedsel dat wereldwijd wordt 

geproduceerd, nooit onze tafels bereikt en dat dit 10% van 

alle wereldwijde broeikasgasemissies veroorzaakt, en stelt 

deze maatregelen voor om voedselverspilling tegen te gaan, 

zoals het steunen van voedseldonaties (zie het idee). 

Een aantal deelnemers op het platform wijst op de 

aanzienlijke hoeveelheid afval die wordt geproduceerd, en 

stelt verscheidene maatregelen voor om dit te voorkomen en 

te bestrijden, zoals recycling (zie bijv. dit idee), en te kiezen 

voor afvalvrije of afvalarme productverpakkingen om de 

negatieve gevolgen voor het milieu te verminderen (zie bijv. 

dit idee). Bovendien wijst een respondent op de behoefte 

aan meer informatie over recycling om deze praktijk van 

jongs af aan te stimuleren (zie het idee). Een ander voorstel 

betreft de invoering van een Europees geïntegreerd systeem 

voor het inleveren van flessen, op basis van het Duitse 

model (zie het idee). De relevantie van het van 

recyclingthema komt eveneens tot uiting in evenementen 

die worden georganiseerd, zoals een evenement dat is 

georganiseerd met ouderen om verschillende 

recyclingmethoden te bespreken (zie het evenement). 

Binnen het subthema van het milieueffect van consumptie 

is de kwestie van de conformiteit van ingevoerde goederen 

met de EU-normen aan de orde gesteld. Zo stelt een 

respondent voor de invoer van rundvlees uit Brazilië te 

verbieden dat niet dezelfde mate van traceerbaarheid heeft 

als rundvlees uit de EU (zie het idee). 

In een tweede reeks ideeën wordt gepleit voor een 

geavanceerder etiketteringssysteem voor producten (zie het 

voorbeeld van een idee) dat de milieueffecten van de 

productie gedetailleerd beschrijft of aangeeft of de 

producten microplastics bevatten en dus een negatief 

langetermijneffect hebben op de gezondheid van de 

consument (zie het voorbeeld van een idee). 

In een derde reeks worden de "snelle mode" en de 

textielindustrie behandeld, met als doel deze 

milieuvriendelijker te maken; respondenten wijzen op de 

enorme hoeveelheid hulpbronnen die worden gebruikt voor 

de productie van kleding en het feit dat kleding vaak 

ongeschikt is voor recycling (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast benadrukken de deelnemers de noodzaak om 

groen en duurzaam toerisme te bevorderen in plaats van 

massatoerisme, aangezien dit laatste een aanzienlijke 

impact heeft op natuurlijke en culturele hulpbronnen (zie 

bijv. dit evenement). 

Een laatste groep opmerkingen en ideeën in het kader van 

dit thema geeft uiting aan de bezorgdheid over het afval dat 

door nieuwe elektronische apparaten wordt gegenereerd, en 

dringt onder andere aan op meer verplichte garanties voor 

deze apparaten en op de noodzaak om te zorgen voor 

repareerbaarheid (zie het voorbeeld van het idee). Daarnaast 

wordt voorgesteld een proefprogramma te ontwikkelen om 

de elektrische apparaten van 35 miljoen EU-gezinnen te 

vervangen door A+++ producten binnen de doelstelling van 

de EU van een groene transitie (zie het idee). Sommige 

deelnemers willen ook dat het energieverbruik wordt 

beperkt – vooral omdat elektriciteit grotendeels met fossiele 

brandstoffen wordt geproduceerd – door een maandelijks 

verbruiksquotum voor elektriciteit op te leggen, waarbij 

meerverbruik wordt belast (zie bijv. dit idee).  

Vervoer 

Een groot aantal ideeën in het thema Vervoer richt zich op 

het verband tussen vervoer en verontreiniging. Enkele van 

de onderstaande suggesties betreffen het terugdringen van 

de verontreiniging door vervoerssystemen te wijzigen. 

Ideeën die op het platform zijn ingediend om 

vervoerssystemen te veranderen, pleiten in de eerste plaats 

voor een verbod op korte afstandsvluchten in de EU om de 

vervuiling te verminderen (zie bijv. dit idee). Respondenten 

benadrukken dat de pandemie al tot een krimpende 

luchtvaartsector heeft geleid. 

Er is in het algemeen veel steun voor betere 

openbaarvervoerssystemen in Europa (zie bijv. dit idee) als 

milieuvriendelijker alternatief voor korte afstandsvluchten. 

Er wordt met name uitvoerig gedebatteerd over een 

gemeenschappelijk Europees spoorwegnet (zie bijv. dit 

idee). Eén respondent stelt de Euro Trainscanner-

zoekmachine voor om reizen via het spoor aantrekkelijker 

te maken (zie het idee) en een ander stelt voor een 

geïntegreerd EU-ticket in te voeren en gratis te maken in 

steden (zie het idee). Er worden herhaaldelijk voorstellen 

gedaan om hogesnelheidstreinnetwerken uit te breiden (zie 

bijv. dit idee).  

Andere ideeën hebben betrekking op een 

gemeenschappelijk fietsnetwerk, waarbij bijvoorbeeld een 

uitbreiding van fietsroutes of de oprichting van een 

Europees fietsknooppuntennet wordt voorgesteld (zie bijv. 

dit idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/115370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
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Een andere reeks ideeën is gericht op innovatie en de 

ontwikkeling van elektrische voertuigen, zoals auto's en 

fietsen, en hun integratie in de huidige omgeving, 

bijvoorbeeld door het aanbieden van een netwerk van 

oplaadpunten (zie het voorbeeld van het idee). Eén 

deelnemer voert echter aan dat elektrische auto's nadelige 

milieu- en humanitaire kosten met zich meebrengen en stelt 

in plaats daarvan voor om het gewicht en de snelheid van 

voertuigen te beperken om de CO2-uitstoot te verminderen 

(zie het idee).  

Wat het koolstofvrij maken van het vervoer en een 

milieuvriendelijker vervoer betreft, benadrukken de 

deelnemers ook het belang van grensoverschrijdende 

projecten ter bevordering van de scheepvaart en het 

spoorwegvervoer (zie bijv. dit idee). Er is ook een oproep 

gedaan om programma's te ontwikkelen ter bevordering van 

R&D en innovatie, teneinde zowel publieke als particuliere, 

individuele en collectieve vervoersmiddelen te produceren, 

die niet vervuilend zijn en voor 100% zelfvoorzienend zijn 

op het gebied van energie (zie het voorbeeld van het idee). 

 

Landbouw 

In het kader van de landbouw wordt het concept van 

ecologische landbouw/veeteelt en meer kleine landbouw-

/veeteeltbedrijven (zie het voorbeeld van het idee) door 

respondenten tamelijk vaak bepleit, waarbij wordt 

aangedrongen op een verbod op het gebruik van pesticiden 

en intensieve landbouw (zie het voorbeeld van het idee). 

Sommige respondenten gaan nog verder en stellen voor het 

verbod uit te breiden tot privégebruik (zie het voorbeeld van 

het idee). 

Een idee in verband met hetzelfde subthema heeft 

betrekking op de noodzaak om een geschikte manier te 

vinden om kunststoffolie voor mulch-, kassen en 

tunnellandbouw te verwijderen (zie het idee). Bovendien 

pleit een respondent voor een transitie van intensieve 

landbouw naar agro-ecologie (zie het idee). Een andere 

respondent stelt verticale boerderijen voor om het 

waterverbruik in de landbouw drastisch te verminderen (zie 

het idee). 

Volgens andere ideeën zou de EU meer moeten doen om 

een plantaardig dieet te bevorderen met het oog op de 

bescherming van het klimaat en het behoud van het milieu. 

Sommige respondenten voegen ethische overwegingen toe 

om dergelijke maatregelen te motiveren (zie bijv. dit idee). 

Dit komt ook aan bod in het kader van het thema 

Volksgezondheid.  

De respondenten benadrukken ook met klem dat de lokale 

landbouw moet worden bevorderd om de 

voedselsoevereiniteit en -zekerheid te waarborgen. Lokale 

landbouw kan bijvoorbeeld worden bevorderd door rond de 

steden voedselgordels te creëren, door de aanplant van 

fruitbomen in stedelijke gebieden te verplichten, door de 

aankoop van grond door producenten en landbouwers te 

ondersteunen door de prijs van dergelijke grond te drukken, 

door te verplichten dat een deel van de daken van openbare 

gebouwen wordt gebruikt voor stedelijke landbouw en door 

de druk van woningbouw op landbouwgrond te beperken 

(zie het idee). 

In het kader van het thema landbouw komt de vraag aan de 

orde hoe de landbouw moet omgaan met 

klimaatschommelingen. In één idee wordt gespecificeerd 

dat multifunctionele, multidiverse agro-bosbouwsystemen 

de vorming van humus, het waterhoudend vermogen en de 

CO2-binding kunnen verbeteren, waardoor de stabiliteit en 

de productiviteit van de landbouw aanzienlijk toenemen 

(zie het idee).  

Tot slot wordt er een debat gevoerd over het inkomen van 

landbouwers, waarbij sommige respondenten aandringen op 

een gegarandeerd inkomen door middel van billijke prijzen 

in plaats van subsidies (zie bijv. dit idee).  

 

 Biodiversiteit 

bevorderen 

In het kader van het thema biodiversiteit wordt voorgesteld 

om bomen te planten op alle "vergeten" plaatsen, zoals 

autosnelwegen, verkeersknooppunten, enz., als manier om 

CO2 op te vangen, evapotranspiratie te versterken, de 

biodiversiteit te verbeteren en waterstromen te reguleren 

(zie het idee). In een andere bijdrage wordt voorgesteld een 

Europees mobiel marien onderzoeksstation op te richten om 

essentiële kennis over mariene biodiversiteit te verwerven 

(zie het idee).  

http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
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Een subthema van ideeën betreft ontbossing met oproepen 

om te investeren in de herbebossing van Europa (zie 

voorbeeld van idee) of wereldwijd om de longen van de 

planeet te redden, namelijk het regenwoud van de Amazone 

en andere regenwouden in de wereld, niet alleen om 

wereldwijde koolstofvervuiling te vertragen en soorten te 

redden, maar ook om de migratiedruk op Europa te 

verminderen (zie het voorbeeld van het idee). 

 

Verandering in 

attitudes en gedrag 

tot stand brengen  

Een ander aandachtspunt is onderwijs en bewustmaking van 

Europeanen van alle leeftijden (zie het evenement). Hoewel 

de meeste ideeën betrekking hebben op onderwijs voor 

jongeren (zie bijv. dit idee), zelfs vanaf een zeer jonge 

leeftijd door middel van educatieve tuinen (zie het idee), is 

er ook een oproep om oudere Europeanen te betrekken bij 

initiatieven op het gebied van klimaatverandering, met 

name vanwege de toenemende vergrijzing in Europa (zie 

bijv. dit idee). Daarnaast benadrukken sommige 

respondenten de noodzaak om milieuvriendelijke 

communicatie door de Europese instellingen te bevorderen. 

Zo stellen zij voor communicatiekits te ontwikkelen over 

"hoe een eco-verantwoordelijke Europeaan te zijn" en om 

milieueducatie te versterken om wijken te creëren die 

verantwoordelijk zijn voor het milieu (zie het idee). 

 Landschappen en 

bouw 

Een ander thema is gewijd aan landschappen en (ge)bouwen 

met daarbij een subthema waarin een aantal ideeën en 

evenementen over het Nieuwe Europese Bauhaus wordt 

gegroepeerd (zie het evenement) met als doel innovatief, 

esthetisch design te combineren met concrete acties om 

klimaatverandering aan te pakken en onze toekomstige 

woonruimten duurzamer, betaalbaarder en toegankelijker te 

maken. Een ander idee roept op tot 

bewustmakingscampagnes over groen en duurzaam bouwen 

met behulp van koolstofarme bouwmaterialen (zie het idee).  

Een in Zweden georganiseerde dialoog richt zich ook op 

manieren om duurzame huisvesting in plattelandsgebieden 

te ontwikkelen en te bevorderen om het platteland 

aantrekkelijker te maken (zie evenement). 

Eén voorstel betreft de invoering van een Europees herstel 

van grondvertrouwen om verlaten gronden en gebouwen in 

een meer natuurlijke staat te herstellen ten voordele van de 

biodiversiteit en de stadsbewoners (zie het idee).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
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Afbeelding 9 – Mindmap "Klimaatverandering en het milieu" 

 

 



 

© Kantar Public 2021 29 

In het kader van het onderwerp Volksgezondheid 

behandelen de respondenten een brede waaier aan thema’s. 

Ze stellen meer harmonisatie en integratie op Europees 

niveau voor; dat wordt ook beïnvloed door de ervaringen 

met COVID-19 en de gevolgen daarvan. Andere ideeën 

hebben betrekking op een scala van thema's, zoals oproepen 

om meer te investeren in gezondheidsonderzoek, met 

bijzondere aandacht voor de vergrijzing van de bevolking, 

en vragen om een reeks preventieve maatregelen, 

waaronder het bevorderen van een gezond leven en het 

aanpakken van de elementen die bekend staan als oorzaken 

van gezondheidsproblemen, zoals luchtverontreiniging. Dit 

thema heeft 1413 bijdragen opgeleverd: 583 ideeën, 

722 opmerkingen en 115 evenementen. De belangrijkste 

thema’s die in het kader van dit onderwerp werden verkend, 

zijn:  

 Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen  

 EU-zorgstelsels integreren 

 Gezonde levensstijlen  

 Preventie in plaats van interventie 

 Gezondheidsonderzoek 

 Benaderingen van geneesmiddelen 

 Gezond ouder worden  

 Gezondheid in een gedigitaliseerd tijdperk 

 Respons op COVID-19  

 Seksuele en reproductieve gezondheid  

 

Evenementen  
Sinds het begin van de conferentie zijn er in de EU-

lidstaten 115 evenementen op het gebied van gezondheid 

georganiseerd, waardoor het een van de thema's is met de 

minste gerelateerde evenementen. Sommige 

3.  Volksgezondheid 
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evenementen waren gericht op een gespecialiseerd 

publiek voor specifieke technische onderwerpen, terwijl 

andere voor een breder publiek toegankelijk waren.  

Sommige evenementen over de toekomst van de 

gezondheid in Europa werden niet alleen voor de 

medische gemeenschap georganiseerd (zie voorbeeld 

van een evenement), maar ook in de vorm van 

participatieve workshops met een bredere groep burgers 

(zie voorbeeld van een evenement). 

Een veelbesproken thema is de oprichting van een 

Europese gezondheidsunie, waarbij de noodzaak van een 

efficiëntere samenwerking tussen de lidstaten en de 

instellingen op EU-niveau wordt benadrukt. Zo werden 

de voordelen van integratie, zoals het bieden van een 

oplossing voor de ongelijke verdeling van het 

zorgpersoneel, besproken tussen beroepsbeoefenaars en 

het publiek tijdens een debat in Polen (zie het 

evenement). 

In veel gevallen hielden de debatten over de toekomst 

van de gezondheid verband met de noodzaak om het 

systeem opnieuw aan de orde te stellen in verband met 

de huidige pandemie. De gebeurtenissen waren vaak 

gebaseerd op reacties op COVID-19 en op de noodzaak 

om na te denken over lokale en Europese 

vaccinatiestrategieën (zie voorbeeld van een 

evenement). In verband hiermee is bij sommige 

gebeurtenissen specifiek ingegaan op de kwestie van de 

aanpassing aan de omstandigheden die door de pandemie 

zijn opgelegd (zie voorbeeld van een evenement). 

Dergelijke omstandigheden hebben op hun beurt tot 

nadenken gestemd over de gevolgen die digitalisering 

zou kunnen hebben voor de toekomst van de gezondheid 

in de EU (zie voorbeeld van een evenement).  

Andere thema's die zijn onderzocht, zijn onder meer de 

strijd tegen kanker en de bespreking van een Europees 

plan tegen kanker (zie het evenement).  

 

Toegang tot 

gezondheidszorg voor 

iedereen  

Een terugkerend thema is de oproep tot gelijke toegang tot 

betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg. Een aantal 

ideeën met betrekking tot de toegang tot gezondheidszorg 

steunen de invoering van een Europees 

ziektekostenverzekeringsstelsel (zie bijv. dit idee en idee). 

Het idee om de zorgsector te deprivatiseren wordt ook 

voorgesteld als een manier om gezondheidszorg betaalbaar 

te maken voor iedereen (zie het idee) en om de dubbele 

toegang tot openbare en particuliere gezondheidszorg in de 

EU af te schaffen (zie het idee). Een ander idee om de 

gezondheidszorg in de praktijk toegankelijker te maken 

voor iedereen, is het uitbreiden van het mobiele 

gezondheidsstelsel met "gezondheidsbussen", die snelle en 

laagdrempelige toegang tot medische zorg bieden (zie het 

idee). Een ander idee betreft ook de invoering van een 

plafond voor de kosten van geneesmiddelen om ze voor 

iedereen betaalbaar te maken (zie het idee). 

 

EU-zorgstelsels 

integreren 

De deelnemers aan het platform pleiten voor nauwere 

samenwerking tussen de lidstaten om de Europese 

zorgstelsels op verschillende manieren te versterken (zie het 

evenement). Ideeën zijn onder meer het bundelen van 

kennis en capaciteiten door bijvoorbeeld intensivisten in 

staat te stellen zich vrij te verplaatsen en zorg te dragen voor 

ernstig zieke patiënten in de hele EU (zie het idee), het 

standaardiseren van spoedhulp in het ziekenhuis (zie het 

voorbeeld van een idee), het erkennen van 

zorgkwalificaties in de hele EU, het opzetten van een 

Europees ziekenhuis voor zeldzame ziekten (zie het idee) 

en het verbeteren van de wettelijke voorschriften inzake 

transplantatie om een uniform coördinatiesysteem voor 

transplantatie tot stand te brengen (zie het idee). In dezelfde 

nota stelt één respondent voor om ziekten in de hele EU te 

erkennen en een database op te zetten met 

behandelingsmethoden en evaluaties om een EU-brede 

ziekteregeling op te stellen (zie het idee). 

De discussies onderstrepen dan ook dat de bevoegdheden 

van de EU op het gebied van volksgezondheid moeten 

worden uitgebreid (zie voorbeeld van een idee en een 

evenement), waarbij velen een herziening van het Verdrag 

van Lissabon voorstellen (zie voorbeeld van een idee). Deze 

suggesties worden het meest gedaan ten aanzien van de 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/279
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/15281
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/49501
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/20989
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/5347
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133919
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677


 

© Kantar Public 2021 31 

manier waarop de lidstaten zijn omgegaan met de COVID-

19-pandemie en het daardoor ontstane tekort aan medische 

uitrusting, de uitdagingen op het gebied van 

vaccinontwikkeling en gezamenlijke vaccin-aankopen. De 

respondenten benadrukken dan ook dat de 

productiecapaciteit van geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen binnen de EU moet worden vergroot of 

verplaatst (zie voorbeeld van een idee).   

 

Gezonde levensstijlen 

In verschillende ideeën wordt de nadruk gelegd op het 

belang van gezonde voeding, waarbij veel burgers 

suggereren dat de EU vegetarische voeding zou moeten 

bevorderen (zie het idee) vanwege de voordelen ervan voor 

de gezondheid en het milieu. Een van de ideeën in dit 

verband is het verhogen van de belasting op vlees en het 

verlagen van de btw op gezonde voeding (zie het idee). Een 

ander idee is het aanpakken van ontstekingsziekten die 

gepaard gaan met slechte eetgewoonten en obesitas (zie 

voorbeeld van een idee). Eén idee stelt de kwestie van 

strengere controles van de voedselkwaliteit aan de orde (zie 

het idee). Verdere bijdragen vragen om een onderzoek naar 

de effecten van emulgatoren (zie het idee), een verbod op 

kunstmatige transvetzuren (zie het idee) en de regulering 

van landbouwtechnieken die van invloed zijn op voeding en 

gezondheid, zoals antibiotica in intensieve landbouw (zie 

voorbeeld van een idee). Vergelijkbare ideeën worden ook 

voorgesteld in het kader van het thema Klimaatverandering 

en het milieu. 

Op het platform wordt ook steun voorgesteld voor het 

bevorderen van gezondheidsgeletterdheid (zie het idee) en 

het vanaf jonge leeftijd invoeren van 

gezondheidsgerelateerde praktijken als sleutelfactor voor 

een gezonde levensstijl (zie het idee). Verschillende burgers 

wijzen erop dat tabaksgebruik op Europees niveau moet 

worden ontmoedigd door de prijs te verhogen en de 

verkooppunten aan apotheken te verminderen (zie het 

voorbeeld van een idee), terwijl anderen pleiten voor een 

duurzamere strijd tegen drugs op EU-niveau (zie het idee).  

 

Preventie in plaats van 

interventie 

Verschillende ideeën van burgers hebben 

betrekking op bewustmaking rond 

geestelijke gezondheid en problemen op dat gebied, zoals 

burn-out, stress, depressie en angst. Zo wordt er gepleit voor 

een Europees plan om deze kwestie aan te pakken (zie het 

idee), met name gelet op de impact van COVID-19 (zie het 

idee). Bovendien benadrukt een burger hoe cognitieve 

neurologie en gedrag de verergering van bepaalde 

comorbiditeiten die typisch zijn voor neurologische 

stoornissen en pathologieën kunnen voorkomen (zie het 

idee).  

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van 

de burgers worden ook aangekaart als een prangend 

probleem (zie het idee), evenals de noodzaak om 

geluidsoverlast aan te pakken door strikte geluidsnormen 

vast te stellen voor autobanden (zie het idee). Verder wordt 

opgeroepen de blootstelling aan zeer zorgwekkende stoffen 

zoals PFAS (per- en polyfluoralkylverbindingen) te 

verminderen (zie het idee).  

Wat kanker betreft, stelt één idee voor zonnebanken te 

verbieden om het risico op huidkanker te voorkomen (zie 

het idee).  

In lijn met preventie geeft één idee de voordelen van 

epigenetische technologieën aan om een nieuw ecologisch 

humanisme te bevorderen door de rol van het milieu en 

voedsel ter bescherming van de gezondheid van individuen 

en de gemeenschap te versterken (zie het idee).   

 

Gezondheidsonderzoek 

Een aantal respondenten stelt verschillende ideeën voor om 

in Europa een florerend gezondheidsecosysteem te 

ontwikkelen ter bevordering en ondersteuning van innovatie 

en onderzoek op gezondheidsgebied. Suggesties nemen 

verschillende vormen aan, zoals het sterk gesteunde 

voorstel om onderzoek naar de pathomechanismen van 

myalgische encefalomyelitis binnen Horizon Europa aan te 

moedigen (zie het idee). Anderen stellen een transparant 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98706
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/87055
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/131506
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/134047
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133189
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
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stimuleringssysteem voor intellectueel eigendom voor (zie 

het idee), of de oprichting van een gecentraliseerd Europees 

instituut voor gezondheidsonderzoek om het 

gezondheidsonderzoek tussen nationale instellingen te 

coördineren en te investeren in farmaceutisch onderzoek 

(zie het idee). Andere ideeën zijn de oprichting van een 

Europees laboratorium voor infectieziekten (zie het idee). 

Een burger benadrukt dat de aankoop, productie en levering 

van beschermende kleding en geneesmiddelen meer op 

Europa gebaseerd moeten worden (zie het idee). Ook wordt 

geopperd dat Europa de krachten moet bundelen met 

universiteiten op het gebied van onderzoek voor de 

ontwikkeling van een nieuw antibioticum tegen 

superresistente bacteriën (zie bijv. dit idee). Sommige 

burgers pleiten ook voor een wet die vaccinproducenten 

verplicht alle data van hun klinische proeven te publiceren 

om beoordeling van de veiligheid en doeltreffendheid van 

hun vaccins te faciliteren (zie het idee).  

  

Benaderingen van 

geneesmiddelen  

Het idee om natuurlijke remedies in de geneeskunde te 

integreren, natuurlijke geneesmiddelen, zoals fytotherapie, 

homeopathie enz., als aanvulling op allopathische 

geneesmiddelen aan te bevelen, wordt op het platform 

uitvoerig besproken (zie voorbeeld van een idee). 

Bovendien is de behoefte aan een meer holistische 

benadering van geneesmiddelen een ander idee (zie het 

idee). In dit opzicht suggereren respondenten ook dat niet-

medicinale ingrepen de gezondheid en autonomie van 

patiënten aantoonbaar kunnen bevorderen (zie bijv. dit 

idee).  

Verschillende burgers pleiten ook voor decriminalisering 

van cannabis voor medicinale en therapeutische doeleinden 

(zie idee en idee). 

Een idee legt de nadruk op het belang van de praktijk van 

empirisch onderbouwde geneesmiddelen (zie het idee). 

 

Gezond ouder worden en 

veroudering 

tegengaan  

In het licht van de vergrijzing in Europa 

benadrukken burgers het belang van een goede gezondheid 

op gevorderde leeftijd. In dit verband wordt gewezen op de 

behoefte aan kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg (zie het 

idee). Een zeer populair en veelbesproken idee is de 

bevordering van wetenschapsintensieve onderzoeken naar 

en technologieën voor een gezonde lange levensduur (zie 

het idee), zoals verjongingsbehandelingen en klinische 

proeven op dit gebied, evenals het aangaan van 

doeltreffende wettelijke, budgettaire, regelgevende en 

institutionele verbintenissen om de gezonde 

levensverwachting in de Europese Unie te verhogen. Een 

burger gaat nog verder en stelt cryonisme voor als een kans 

om zorg uit te stellen tot een behandeling is gevonden, door 

terminaal zieke mensen te bevriezen (zie het idee).   

De strijd tegen de vergrijzing wordt ook bepleit om de 

economische groei te stimuleren ten opzichte van de afname 

van de beroepsbevolking (zie het idee).   

Een burger wijst op het potentieel van plattelandsgebieden 

als innovatiecentra voor gezond-ouder-worden-strategieën. 

Deze achtergebleven gebieden worden namelijk over het 

algemeen dichter bevolkt door ouderen. De kwaliteit van de 

gezondheidszorg is er niet zo hoog als in stedelijke gebieden 

en vergt daarom innovatieve oplossingen (zie het idee). Een 

reeks ideeën heeft betrekking op het thema Eindzorg en pleit 

voor een uniforme Europese strategie voor behandelingen 

aan het einde van het leven (zie het idee), terwijl andere 

gericht zijn op het verbeteren van palliatieve behandelingen 

voor kankerpatiënten (zie het idee).  

 

Gezondheid in een 

gedigitaliseerd tijdperk 

Een groep burgers gaat in op de kansen en bedreigingen in 

verband met de toegenomen digitalisering in de afgelopen 

decennia. In verschillende ideeën worden de digitalisering, 

compatibiliteit en integratie van Europese e-

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/129066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126061
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/115535
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/130947
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
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gezondheidssystemen gezien als een manier om burgers in 

de volledige EU te voorzien van interoperabele medische 

dossiers (zie bijv. dit idee). Sommige respondenten zijn 

echter op hun hoede en benadrukken dat dergelijke 

gevoelige gegevens kwetsbaar zijn en dat de omvang van de 

reeks gezondheidsgegevens (bijv. voor 

onderzoeksdoeleinden) zowel op nationaal als op Europees 

niveau moet worden beperkt tot een vast aantal dossiers of 

patiënten (zie het idee). Een burger pleit voor een verbod op 

nationale genoomdatabanken die voor medische 

onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, maar ook voor 

andere doeleinden kunnen worden geraadpleegd door 

andere entiteiten (zoals overheidsdiensten), wat een inbreuk 

op de privacy inhoudt (zie het idee). 

Een ander idee bevat het voorstel om voorrang te verlenen 

aan financiering voor onderzoek naar lichaamsbeweging en 

naar goede manieren om E-health (digitale oplossingen die 

burgers helpen om fysiek actief te blijven) in te zetten, en 

zo een groot aantal chronische aandoeningen als gevolg van 

inactiviteit te bestrijden (zie het idee). 

In een andere opmerking wordt digitale verslaving 

besproken en wordt een EU-actieplan tegen digitale 

verslaving voorgesteld (zie het idee), waarbij sommige 

respondenten suggereren dat opleiding op scholen moet 

worden ingevoerd, evenals voorlichtingscampagnes voor 

volwassenen om de digitale interactie te beperken. 

 

Respons op COVID-

19  

De gevolgen van COVID-19 worden uitvoerig besproken 

door de deelnemers. Over het algemeen vinden zij dat de 

rationele en wetenschappelijke geloofwaardigheid van en 

het vertrouwen in de geneeskunde en de politiek moeten 

worden hersteld ten aanzien van de wijdverbreide 

verspreiding van misvattingen en nepnieuws tijdens de 

pandemie. Coronamaatregelen moeten volgens de burgers 

op het platform in de EU op een empirisch onderbouwde 

wijze worden uitgevoerd teneinde een zo realistisch 

mogelijke kosten-batenanalyse te kunnen opstellen (zie het 

idee). Een deelnemer waarschuwt met name voor het 

veronachtzamen of vertragen van de zorg voor patiënten 

met andere ziekten en aandoeningen, in verband met de 

herstructurering van medische voorzieningen om rekening 

te houden met covidpatiënten (zie het idee). In dit verband 

pleiten de burgers voor een grotere capaciteit van medisch 

personeel (zie het voorbeeld van een idee).  

In andere ideeën wordt ingegaan op de behoefte aan 

inclusieve strategieën voor het aanpakken op EU-niveau 

van toekomstige pandemieën, waarbij de rechten van 

mensen met een beperking worden beschermd (zie het 

idee). Een van de suggesties is onderzoek te doen naar de 

gevolgen van de coronamaatregelen voor bewoners en 

personeel van verzorgingstehuizen in de verschillende EU-

landen, teneinde te beschikken over verslagen uit de eerste 

hand over de ervaringen van ouderen met 

coronamaatregelen (zie het idee). Bovendien vraagt een 

burger om een onderzoek naar de neven- en verborgen 

effecten van de pandemie (zie het idee).  

Verschillende respondenten roepen op tot meer 

ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg om de 

sociale en economische gevolgen van de pandemie het 

hoofd te bieden, vooral onder jongeren (zie een voorbeeld 

van een idee). Rondom dit thema is ook een aantal 

evenementen ontwikkeld, zoals de kwestie van de toekomst 

van de Europese volksgezondheid na de coronacrisis (zie dit 

evenement). 

Uit de debatten over het vaccinatieprogramma komen 

tegenstrijdige standpunten naar voren, gaande van 

verplichte vaccinatie voor iedereen (zie het idee) tot de 

suggestie dat burgers vrij moeten kunnen kiezen (zie het 

idee). Een andere respondent vindt dat vaccins niet verplicht 

mogen zijn voor jongeren en dat de EU hen niet mag 

"chanteren" door grensoverschrijdend reizen te faciliteren 

in ruil voor vaccinatie, en dat, indien PCR-tests verplicht 

zijn, deze gratis moeten worden aangeboden (zie het idee). 

Ook wordt voorgesteld dat de EU-lidstaten ermee 

instemmen de WHO-normen en nationale documenten ter 

staving van het gehalte aan antilichamen (of 

vaccin/opvolgvaccin) te erkennen (zie het idee). Het groene 

stroomcertificaat wordt ook uitvoerig besproken, waarbij 

degenen die vrezen voor de opkomst van twee categorieën 

burgers (zie het idee), worden gestraft en er wordt 

gesuggereerd dat Europeanen het recht moeten verdedigen 

om niet te worden gevaccineerd (zie het idee) tegen degenen 

die een dergelijke gezondheidspas en verplichte vaccinatie 

steunen als onderdeel van een collectieve inspanning om het 

virus te verslaan en de levensvatbaarheid van 

gezondheidszorgstelsels te waarborgen (zie het voorbeeld 

van een idee). Een bijdrage betreft de procedures voor de 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931


 

© Kantar Public 2021 34 

aankoop van vaccins op EU-niveau en roept op tot meer 

openheid en transparantie met betrekking tot de contracten 

met de farmaceutische bedrijven (zie het idee). 

Verschillende burgers pleiten voor meer solidariteit en de 

totstandbrenging van een wereldwijd partnerschap en 

financiering om ziekten wereldwijd te bestrijden en uit te 

roeien, en suggereren dat Europa wereldleider kan zijn in de 

strijd tegen en het overwinnen van pandemieën, kanker en 

hartziekten (zie het idee). Een burger stelt voor dat de 

Europese Commissie, in samenwerking met de 

Wereldgezondheidsorganisatie, een internationale 

overeenkomst bevordert om de wereldwijde productie en 

distributie van geneesmiddelen in de context van 

pandemieën mogelijk te maken (zie het idee) en een andere 

bijdrage onderstreept de noodzaak om de wereld te 

vaccineren om de opkomst van nieuwe stammen te 

voorkomen (zie het idee). Daarnaast stellen respondenten 

voor om maatregelen te nemen om de octrooien van de 

ondernemingen te beschermen en suggereren zij dat de 

Europese Commissie een belangrijke rol zou kunnen spelen 

als bemiddelaar en ambassadeur (zie het idee).  

 

Seksuele en 

reproductieve 

gezondheid  

In enkele ideeën wordt voorgesteld gratis 

menstruatieartikelen beschikbaar te stellen in openbare 

ruimten om zogenaamde "menstruatiearmoede" te 

bestrijden (zie bijv. dit idee). In andere voorstellen wordt 

voorgesteld de belastingen op gezondheidsproducten voor 

vrouwen, zoals maandverband, te verlagen of af te schaffen 

(zie het idee). Daarnaast wordt gewezen op de behoefte aan 

meer onderzoek naar de reproductieve gezondheid van 

vrouwen en de ontwikkeling van minder invasieve 

vrouwelijke en mannelijke voorbehoedsmiddelen (zie het 

idee) en op het beschikbaar stellen van de morning-afterpil 

in elk land zonder recept. Daarnaast wordt opgeroepen 

genitale verminking bij mannen zonder toestemming en 

vóór meerderjarigheid te verbieden (zie het idee). Een 

voorstel betreft het oprichten van door de EU gesponsorde 

en gepromote klinieken voor seksuele gezondheid (zie het 

idee).  
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Afbeelding 10 – Mindmap "Volksgezondheid" 
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4. Een sterkere 

economie, sociale 

rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid  

 

Het onderwerp “Een sterkere economie, sociale 

rechtvaardigheid en werkgelegenheid” heeft tot 3 november 

2021 in totaal 1062 ideeën, 1566 opmerkingen en 351 

evenementen opgeleverd. De respondenten doen 

verschillende suggesties om de economische groei in de EU 

te stimuleren door het voeren van economisch beleid, het 

verder versterken van de interne Europese markt, het richten 

op innovatie en het bevorderen en ondersteunen van kmo's 

en strategische industrieën. Bovendien benadrukken de 

respondenten hoe belangrijk het is dat Europa inclusiever en 

sociaal rechtvaardiger wordt, met name in het licht van de 

COVID-19-pandemie. Ook wijzen ze op verschillende 

daaraan gerelateerde problemen, zoals gebrek aan steun 

voor jonge Europeanen en gebrek aan samenwerking tussen 

de lidstaten. Het meest voorgestelde mechanisme om 

Europa inclusiever en sociaal rechtvaardiger te maken, is 

het garanderen van een onvoorwaardelijk basisinkomen in 

de hele EU. Daarnaast zijn de respondenten van mening dat 

het welzijn van verschillende groepen mensen, met name de 

meest kansarme groepen, van cruciaal belang is voor het 

succesvol functioneren en de verdere groei van de EU. De 

verschillende ideeën kunnen worden onderverdeeld in de 

volgende thema’s: 

 Belastingen voor een inclusieve en eerlijke economie 

 Sociale bescherming en sociale zekerheid 
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 Economisch herstel 

 Een inclusiever en sociaal rechtvaardiger Europa 

 Banen stimuleren 

 Innovatie – groei stimuleren 

 Verdere versterking van de Europese interne markt  

 Het huidige economische model ter discussie stellen 

 

Evenementen  
In het kader van dit thema is een scala aan evenementen 

georganiseerd. Tijdens een participatieve workshop in 

Polen is bijvoorbeeld gekeken naar de coördinatie van de 

sociale zekerheid in de EU in verband met 

beroepsmobiliteit (zie het idee) en naar het welzijn van 

werknemers in het licht van de demografische 

veranderingen en de vergrijzing (zie het idee en het 

evenement). Een ander evenement had betrekking op de 

economische en industriële aspecten van het Europese 

integratieproces, met bijzondere aandacht voor sociale 

kwesties, arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid 

(zie evenement). In Duitsland bracht een online-

evenement vrouwelijke ondernemers samen, die pleitten 

voor een sterke Europese Unie en een versterking van de 

interne markt, waarbij werd benadrukt dat de 

bureaucratie moet worden teruggedrongen, aangezien dit 

wordt gezien als een aanzienlijke belemmering voor het 

concurrentievermogen van ondernemingen (met name 

middelgrote en kleine bedrijven) (zie evenement).  

Er zijn verschillende participatieve evenementen 

georganiseerd om burgers in staat te stellen hun mening 

te geven over de EU en hun zorgen voor de toekomst, 

bijvoorbeeld een reeks COFE-besprekingen in Estland 

(zie het evenement). Daarnaast zijn panelevenementen 

georganiseerd om het EU-plan voor economisch herstel 

en veerkracht te bespreken, als onderdeel van de 

NextGenerationEU (zie voorbeeld van een evenement).  

 

Bovendien hebben de evenementen ook samengewerkt 

met burgers om na te gaan welke uitdagingen bedrijven 

ondervinden om bij te dragen aan de groene 

transformatie (zie het evenement). 

Er werd een evenement georganiseerd om de "driezee-

motor", d.w.z. de twaalf landen in de nabijheid van de 

Oostzee, de Zwarte Zee en de Adriatische Zee, te 

betrekken en de groeimogelijkheden in de regio aan te 

pakken (zie het evenement).  

Belastingen voor een 

inclusieve en eerlijke economie 

Een belangrijk thema is het aanpakken van sociale, 

economische en milieuproblemen door middel van 

begrotingsregels.  

Een grote groep ideeën pleit voor meer fiscale 

rechtvaardigheid, eerlijke belastingheffing en de bestrijding 

van belastingfraude. Zo wordt onder meer voorgesteld 

maatregelen te nemen tegen belastingontwijking, een 

belasting in te voeren op financiële transacties (zie het idee) 

en "sociale dumping" te voorkomen door de belastingregels 

en minimumlonen in alle lidstaten te harmoniseren (zie bijv. 

dit idee). Een veel besproken en onderschreven idee is de 

invoering van een wereldwijde of EU-minimumbelasting 

om belastingparadijzen aan te pakken (zie het idee). De 

vraag hoe de digitale giganten moeten worden belast, werd 

bijvoorbeeld besproken tijdens een open forum (zie 

evenement).   

Voorts wordt op het digitale platform gewezen op een reeks 

mogelijke belastingmaatregelen voor een inclusieve en 

eerlijke economie. De belastingonderwerpen zijn 

momenteel als volgt. Ten eerste belastingmaatregelen ter 

bevordering van eerlijke concurrentie tussen bedrijven, 

zoals een gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde (btw) voor e-handel of het verplichten 

van bedrijven om alleen btw te betalen in hun thuisland (zie 

het idee) en een btw in verband met de bron van goederen 

om de lokale consumptie te bevorderen en zo de lokale 

economie te ondersteunen (zie het voorbeeld van het idee). 

Een tweede groep maatregelen heeft betrekking op het 

milieu en klimaatverandering, en omvat onder meer de 

invoering van een EU-koolstofbelasting of een 

duurzaamheidsbelasting (zie bijv. dit idee). Ten derde een 

oproep om consumptiegoederen te belasten op basis van de 

productievoorwaarden (arbeid, grondstoffen, lonen) ter 

bevordering van eerlijke handel in plaats van vrije handel 

(zie bijv. dit idee). Een derde groep belastingmaatregelen 

omvat diverse voorstellen, waaronder maatregelen ter 

bevordering van gendergelijkheid, zoals een btw-
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vrijstelling of -vermindering voor sanitaire producten voor 

vrouwen (zie het idee). 

In lijn met de themaoverschrijdende oproepen tot 

federalisering bij andere onderwerpen gaat een aanzienlijk 

aantal ideeën binnen het thema "Een sterkere economie, 

sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid" om een 

begrotingsunie. Sommige respondenten menen dat meer 

eigen middelen voor de EU of een begroting die 

onafhankelijk is van de lidstaten, de manier is om tot een 

meer verenigde Europese toekomst te komen (zie bijv. dit 

idee).  

 

Sociale bescherming en 

sociale zekerheid 

Ideeën in het kader van dit thema pleiten doorgaans voor 

een uniforme aanpak van sociale zekerheid op EU-niveau 

of anders gezegd: Europese minimumnormen op gebieden 

gaande van ouderschap en gezinnen, tot het recht op 

toegankelijke huisvesting en pensioenbeleid.  

Het meest voorkomende subthema, waarover een aantal 

ideeën breed gedragen zijn en vaak besproken worden, 

betreft het onvoorwaardelijke basisinkomen dat iedereen in 

staat moet stellen deel te nemen aan de samenleving (zie 

bijv. dit idee). Een reeks ideeën die met dit subthema 

verband houdt, betreft inkomensongelijkheden in de EU, 

waarbij wordt voorgesteld de loonverschillen binnen 

hetzelfde bedrijf te beperken (zie bijv. dit idee), het 

inkomen van politici onder toezicht te houden (zie bijv. dit 

idee) en er wordt opgeroepen tot meer maatregelen om een 

humaner Europa tot stand te brengen (zie bijv. dit idee).  

Een respondent pleit voor een democratische digitale euro 

en een universeel basisdividend dat gefinancierd zou 

kunnen worden door de rendementen die de ECB haalt op 

obligaties en aandelen die zijn verworven via haar open-

markttransacties, via digitale licenties, of door directe 

investeringen (zie het idee). 

Naast een onvoorwaardelijk basisinkomen is er een 

terugkerende oproep tot maatregelen om de 

(jeugd)werkloosheid aan te pakken (zie bijv. dit 

evenement). Voor de vergrijzende bevolking bespreken de 

respondenten de noodzaak van een gecoördineerd 

pensioenbeleid en een gecoördineerd pensioen in alle EU-

lidstaten (zie het voorbeeld van het idee), met suggesties om 

een eenvormig pensioenstelsel voor mobiele burgers op te 

zetten (zie het voorbeeld van een idee).  

Het recht op toegankelijke, betaalbare huisvesting is een 

ander subthema in verband met sociale zekerheid dat door 

de respondenten wordt besproken (zie bijv. dit idee).  

Tot slot is er een groep ideeën van meer administratieve 

aard, zoals de invoering van een gedigitaliseerde (EU-

brede) sociale zekerheidskaart en overdraagbare sociale 

rechten voor mobiele Europeanen, zoals ook wordt 

besproken in andere onderwerpen op het platform (zie bijv. 

dit idee). 

 

 

Een inclusiever en 

sociaal rechtvaardiger Europa 

In een aantal sterk gesteunde ideeën wordt gediscussieerd 

over de noodzaak om de Europese pijler van sociale rechten 

verder uit te voeren om de sociale dimensie van de EU tot 

stand te brengen (zie het voorbeeld van het idee). 

Wat een inclusiever Europa betreft, bespreken de 

respondenten de noodzaak om de inclusie van mensen met 

een beperking te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door de 

geldigheid van nationale gehandicaptenkaarten in de 

volledige EU te verlengen (zie het idee). Bovendien wordt 

voorgesteld om openbare ruimten gunstig te maken voor 

uitwisselingen tussen de generaties, via parken, culturele 

centra, enz. (zie het idee). In verband hiermee spoorde een 

Spaans evenement burgers aan om hun mening te geven 

over hoe zij hun stad zouden verbeteren als zij de 

burgemeester zouden zijn (zie het evenement). Er wordt 

steun geregistreerd voor mensen die onder de armoedegrens 

leven en die vergelijkbaar zijn (zie voorbeeld van het idee 

en het evenement). Uit een reeks ideeën blijkt ook dat er 

meer inspanningen moeten worden geleverd om 

dakloosheid aan te pakken (zie het voorbeeld van een idee) 

en integratiestrategieën voor Roma-minderheden te 

ontwikkelen (zie het evenement). 

Verschillende respondenten willen een inclusiever en 

sociaal rechtvaardiger Europa tot stand brengen, en hebben 

daartoe ideeën ingediend over LGBTI-rechten en 
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vertegenwoordiging (zie het idee), de loonkloof tussen 

mannen en vrouwen en genderquota. Zo wordt bijvoorbeeld 

gepleit voor een meetindex voor sociale gelijkheid (zie bijv. 

dit idee). Andere ideeën zijn bijvoorbeeld een oproep om 

gendergelijkheid op het gebied van architectuur en civiele 

techniek te handhaven (zie het idee). Een idee dat op het 

platform is opgenomen, pleit voor de goedkeuring van de 

richtlijn gelijke behandeling om gelijke behandeling op alle 

gebieden van het leven te waarborgen (zie het idee). 

Verwante ideeën hebben betrekking op maatregelen tegen 

seksueel en huiselijk geweld, met name door aan te dringen 

op initiatieven ter ondersteuning van slachtoffers (zie het 

idee).  

Economisch herstel 

 

In een groep commentaren en ideeën op het platform wordt 

bezorgdheid geuit over de stijgende overheidsschuld in de 

EU (zie het voorbeeld van een idee en evenement): het 

bespreken van de rol van de Europese Centrale Bank (ECB), 

het oproepen tot herziening van de regels van het 

stabiliteits- en groeipact (zie het idee), de wetgeving inzake 

onevenwichtigheden op de lopende rekening (zie het 

voorbeeld van het idee) en meer in het algemeen het 

verlengen van het mandaat van de ECB (zie het idee).  

Ideeën over de bevordering van lokale consumptie en 

productie, met kmo’s als groeimotor, worden essentieel 

geacht voor het economisch herstel van de EU. Daarom 

wijzen burgers erop dat bureaucratische belemmeringen 

voor bedrijfsondersteuning en -ontwikkeling moeten 

worden weggenomen (zie het voorbeeld van een idee en 

evenement). Deze kwestie wordt ook aan de orde gesteld 

met betrekking tot de Europese herstelfondsen, met 

bijzondere aandacht voor middelgrote en kleine bedrijven 

(zie het voorbeeld van een idee). Investeren in toekomstige 

generaties wordt ook gepresenteerd als een strategie om de 

economie na de COVID-19-crisis weer op gang te brengen 

(zie het idee).  

In samenhang met herstelstrategieën wordt cohesie 

benadrukt als een essentiële waarde, in combinatie met 

online sociale rechten en het aanpakken van de behoeften 

aan werkgelegenheid voor jongeren (zie het evenement).  

In dezelfde geest bespreken de respondenten met betrekking 

tot COVID-19 de noodzaak van financiering van mogelijke 

toekomstige maatregelen ter voorbereiding op een 

pandemie (zie bijv. dit idee). In lijn hiermee is één idee 

gericht op de onderbezetting van gezondheidswerkers in 

Europa (zie het idee). Daarnaast benadrukken de 

respondenten het belang van wereldwijde samenwerking op 

het gebied van economisch herstel (zie het voorbeeld van 

een evenement) en van het toewijzen van 

overheidsmiddelen ter ondersteuning van kleine 

producenten en handelaren om hen te compenseren voor 

alle verliezen als gevolg van sluitingen tijdens de pandemie 

(zie het idee). Er wordt opgeroepen tot meer solidariteit 

tussen de lidstaten, bijvoorbeeld door 

uitbreiding van het herstelfonds (zie het 

idee). 

 

Banen stimuleren  

 

In de eerste plaats benadrukken de respondenten dat het 

belastingbeleid en het arbeidsbeleid in de EU moeten 

worden vereenvoudigd om fiscale en sociale dumping te 

voorkomen (zie bijv. dit idee).  

Ten tweede is er een oproep om betere 

arbeidsomstandigheden op het hele continent te bevorderen, 

bijvoorbeeld door telewerken en "flexibel werken" te 

stimuleren, om de reistijd voor werknemers en de vaste 

kosten van kantoorinfrastructuur voor werkgevers te 

beperken (zie het idee), om de gezinstijd te combineren, om 

de ontvolking van het platteland terug te dringen (zie het 

idee) en om schadelijke emissies te verminderen door 

minder verkeer (zie het idee). Andere voorbeelden zijn het 

introduceren van een kortere werkweek (zie bijv. dit idee), 

het verbieden van onbetaalde stages, verplichte overuren en 

onzekere arbeidscontracten (zie bijv. dit idee), of investeren 

in kinderopvanginfrastructuren om privéleven en werk te 

combineren.  

Ten derde wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van 

loopbanen, met oproepen tot programma's en maatregelen 

om de toegang tot de arbeidsmarkt van de EU te 

vergemakkelijken, met stages in de lidstaten en een online 

banenplatform (zie het voorbeeld van een idee), als middel 

om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan (zie het voorbeeld 
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van een idee) en om academische kwalificaties aan te 

passen aan de arbeidsmarkt, wat op zijn beurt ook de 

inzetbaarheid van studenten zou vergroten (zie het idee). 

Het vergroten van de mobiliteit van werknemers in de EU 

wordt ook als economisch bevorderlijk beschouwd (zie het 

idee).  

De respondenten benadrukken het belang van 

ondersteuning van jongeren, met name wat betreft de 

toegang tot de arbeidsmarkt (zie bijv. dit evenement). 

Bovendien pleit een respondent voor de bevordering van 

ambachtelijke banen als een middel voor jongere generaties 

om fundamentele waarden te herontdekken, in plaats van 

alleen banen in de IT-sector te promoten (zie het idee). Ook 

een andere respondent benadrukt dat er meer mogelijkheden 

voor professionele ontwikkeling moeten worden geboden 

op technisch gebied, waar meer praktische vaardigheden 

nodig zijn (zie het idee). Verschillende deelnemers 

benadrukken in feite het gebrek aan beroepsopleiding en 

postsecundair onderwijs (zie het idee).  

Een andere groep ideeën die verband houdt met het thema 

Innovatie, pleit voor het scheppen van banen in 

overeenstemming met de groene en digitale transitie (zie het 

voorbeeld van het idee). 

Ten slotte is het idee om de zomertijd af te schaffen 

uitgebreid door respondenten die de economische en sociale 

voordelen bespreken van het afschaffen van de zomertijd 

(zie bijv. dit idee). 

 

Innovatie – groei 

stimuleren 

 

De respondenten stellen voor de groei te stimuleren door 

middel van investeringen in hightech-onderzoek, 

vaardigheden, kennis en expertise (artificiële intelligentie, 

blockchain, nanotechnologie, energieopslag, kweekvlees, 

enz.). Daarnaast wordt in verschillende ideeën gewezen op 

de noodzaak van technologische onafhankelijkheid, 

bijvoorbeeld door de capaciteit voor de productie van 

hardware te verbeteren in de EU.  

Investeringen in onderzoek en onderwijs worden van 

cruciaal belang geacht (zie het idee en evenement). In dat 

verband is er steun voor het delen van kennis via een open 

netwerk van laboratoria of een Europees 

infrastructuuragentschap (zie het idee). Een andere 

suggestie bespreekt een soort Spotify for science, een 

toegankelijke kennisbank met 3D-printmodellen (zie het 

idee), e-learning-materiaal en onderwijsprogramma's die 

internationale goede praktijken verzamelen (zie het idee). 

Met betrekking tot onderzoek werd voorgesteld het 

indienen van octrooien te vergemakkelijken door middel 

van een octrooifonds (zie het idee). 

Ten tweede wordt de digitale economie gezien als een eerste 

vereiste voor innovatie en groei, met discussies over 

cryptovaluta en lokale digitale valuta die in parallel met de 

euro zouden bestaan (zie het voorbeeld van het idee). Wat 

cryptovaluta betreft, vinden respondenten dat regelgeving 

nodig is om burgers te beschermen (zie bijv. dit idee).  

Milieu en klimaatverandering worden ook besproken vanuit 

een innovatieperspectief, met ideeën over 

klimaatneutraliteitsdoelstellingen en de voortrekkersrol die 

de EU zou kunnen spelen bij het tot stand brengen van en 

het investeren in een (mondiale) groene economie (zie bijv. 

dit idee). Verschillende ideeën gaan over de praktische 

uitvoering van de groene economie, zoals investeren in 

biologische landbouw en initiatieven voor van boer-tot-bord 

(zie het idee). Niettemin legt één burger uit dat de uitvoering 

van de Green Deal ervoor moet zorgen dat EU-burgers niet 

worden benadeeld door de nieuwe maatregelen (zie het 

idee). Verschillende verwante ideeën hebben betrekking op 

maatregelen om bedrijven aan te moedigen en te 

ondersteunen bij het realiseren van een groene transitie, 

bijvoorbeeld door duidelijke en bindende doelstellingen 

voor specifieke sectoren vast te stellen (zie het idee).  

Een laatste bevinding is dat de financiering van startups en 

kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) over het 

algemeen wordt gezien als motor van innovatie (zie bijv. dit 

idee). Respondenten stellen voor om kmo’s te ondersteunen 

via bijvoorbeeld een EU-fonds dat starterskapitaal voor 

kmo’s verstrekt (zie het idee), of een online handelsplatform 

voor Europese kmo’s (zie het idee). Een andere respondent 

wijst op het voorbeeld van China dat zich heeft ontwikkeld 

via capillaire hubs van innovatie en groei, in combinatie met 

gunstige administratieve en fiscale regelgeving, waardoor 

investeringen in en de opkomst van startups werden 

aangemoedigd. De respondent pleit ervoor het Europese 

beleid te heroverwegen op basis van dergelijke voorbeelden 

(zie het idee).  
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Verdere versterking van de 

Europese interne 

markt  

Een groter aantal bijdragen houdt verband 

met de noodzaak om de Europese interne markt verder te 

versterken door de nadruk te leggen op economisch beleid, 

aangezien de Commissie zich steeds meer op andere 

beleidsterreinen heeft gericht (zie het voorbeeld van een 

idee). Al met al herhalen de ideeën dat de lidstaten de 

handhaving van het bestaande acquis op economisch gebied 

moeten verbeteren (zie het voorbeeld van een idee) om de 

één geworden markt aantrekkelijker en concurrerender te 

maken (zie het idee). Eén burger stelt voor een economisch 

beleid te ontwikkelen om mondiale bedrijven aan te trekken 

naar de EU als onderdeel van een Europees 

ondernemingsbeleid, met homogene belastingen in de hele 

EU (zie het idee). 

Gemeenschappelijke belastingen, zoals de belasting op de 

koolstofvoetafdruk en de valuta, worden gezien als een 

manier om ongelijkheden tussen de EU-landen te 

overbruggen en de werking van de één geworden markt te 

verbeteren (zie het idee). In dit verband werd een 

evenement gehouden, waarin de noodzaak van een 

hervorming van de in de lidstaten geldende begrotingsregels 

van de EU om een duurzaam herstel na Covid te waarborgen 

en de overheidsinvesteringen die nodig zijn voor de groene 

en digitale transitie, aan de orde werd gesteld (zie het 

evenement).  

 

Het huidige 

economische model 

ter discussie stellen 

Het op één na meest gesteunde idee van dit thema sinds de 

lancering van het platform stelt een geactualiseerd model 

voor om een nieuw economisch model en governance van 

de EU in te voeren, die verder gaan dan het BBP en een 

inclusief en eerlijk "Europees welzijn" tot stand brengen en 

de economische governance van de EU, het Europees 

semester, het mandaat van de ECB, de eigen middelen van 

de EU en de economische en monetaire unie hervormen (zie 

het idee). Dit specifieke idee sluit aan bij andere oproepen 

op het platform tot hervorming van het economische model 

van de EU om tot een inclusief en billijk Europees 

welzijnsbeleid te komen (zie evenement en evenement). 

Evenzo voert een burger aan dat het regelgevingskader van 

de interne markt bedrijven meer stimulansen moet geven 

om zich met de samenleving en het milieu bezig te houden 

(zie idee en evenement). 

Binnen dit thema wordt het huidige Europese economische 

systeem besproken vanuit een meer ideologisch perspectief. 

De respondenten wijzen daarbij op de vermeende 

tekortkomingen van het huidige economische model. Meer 

bepaald stellen respondenten voor om voort te bouwen op 

het kapitalisme en de vrije markt, met meer interne 

concurrentie, minder regeldruk of zelfs een 

bedrijfsmanagementbenadering (zie bijv. dit idee). Anderen 

spreken zich uit voor een socialere of meer op de mens 

gerichte markteconomie (zie bijv. dit idee). Binnen deze 

discussie werpt één idee licht op de theorie van "ontgroei" 

als een manier om een nieuw evenwicht te vinden tussen 

mens en natuur ten opzichte van ongecontroleerde groei (zie 

het idee). Een andere deelnemer stelt voor het economische 

"doughnut-model" als referentie te nemen (zie het idee). Er 

is ook gesproken over indicatoren voor het meten van groei 

die verder gaat dan het BBP (zie evenement).   
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Afbeelding 11 – Mindmap "Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid" 
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Ideeën die zijn gepost onder het onderwerp "De EU in de 

wereld" hebben betrekking op een verscheidenheid aan 

thema’s met betrekking tot buitenlands beleid, gaande van 

handel tot het gebruik van soft power en defensie. In het 

algemeen pleiten de respondenten voor een sterkere 

aanwezigheid van de EU op het mondiale politieke toneel: 

zowel in het nabuurschapsbeleid als in de betrekkingen met 

bijvoorbeeld Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. 

De deelnemers aan het platform vinden dat de EU zowel 

haar "soft power" als haar "hard power" doortastender moet 

gebruiken. Sinds de oprichting van het platform heeft dit 

onderwerp in totaal 2439 bijdragen opgeleverd, namelijk 

776 ideeën, 1410 opmerkingen en 253 evenementen. De 

verschillende ideeën kunnen worden onderverdeeld in de 

volgende thema’s: 

 Algemene doelstellingen voor het buitenlandbeleid 

van de EU  

 Defensie  

 Nabuurschap en betrekkingen met andere landen 

 Besluitvorming 

 Uitbreiding 

 Handelsbeleid 

 

Evenementen  

De toekomst van de EU is het algemene onderwerp 

geweest van tal van evenementen die werden 

georganiseerd in het kader van de Conferentie over de 

toekomst van Europa. Zo vond op 28 juli in El Escorial, 

in de buurt van Madrid een groot evenement plaats om te 

bespreken hoe de internationale rol van de EU kan 

worden versterkt (zie het evenement). Tijdens 

5. De EU in de wereld 
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verschillende evenementen werd de toekomstige 

uitbreiding van de Europese Unie besproken. De vraag 

of de EU de toekomstige uitbreiding moet nastreven, 

blijft echter een onderwerp van discussie.  

Sommige recente geopolitieke ontwikkelingen hebben 

aanzienlijke publieke aandacht gewekt en de 

evenementen, waarin deze onderwerpen worden 

besproken, zijn in de gehele Unie toegenomen. Dat is het 

geval bij de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan 

(zie het evenement). De AUKUS-crisis tussen 

Frankrijk en de VS heeft ook aanleiding gegeven tot 

debatten over de strategische autonomie van de EU en de 

rol van haar lidstaten in de NAVO (zie dit evenement 

in Litouwen). 

Tijdens sommige evenementen werden terugkerende 

discussiethema's behandeld, zoals de betrekkingen van 

de EU met Rusland (zie het evenement) of de rol van 

de EU in de rivaliteit tussen de VS en China (zie het 

evenement). De buitenlandse betrekkingen van de EU 

met deze supermachten stonden centraal in de discussie 

over de aanleg van de Nord Stream-pijpleidingen van 

Rusland naar West-Europa in Frankfurt (zie het 

evenement). Voortbouwend op een op het platform 

gepubliceerd idee werd in een online evenement de 

oprichting van een EU-leger besproken (zie het 

evenement). 

 

Algemene 

doelstellingen voor 

het buitenlandbeleid van de 

EU  

Respondenten vinden dat de rol van de EU verandert nu 

steeds meer mensen bezorgd raken over de 

klimaatnoodtoestand, verschuivingen in de economische en 

geopolitieke machtsverhoudingen, grote uitdagingen voor 

het multilateralisme, en de wereldwijde strijd tegen 

COVID-19 (zie bijv. dit evenement; zie bijv. dit idee). 

Daarom menen veel respondenten dat de EU haar "soft 

power" en "hard power" doortastender moet gebruiken (zie 

bijv. dit idee en dit idee). In dit verband wordt vaak de 

kwestie van de ontwikkeling van de strategische autonomie 

van de EU aan de orde gesteld.  

Met betrekking tot het buitenlandbeleid van de EU wijzen 

veel deelnemers op de rol die de EU zou moeten spelen op 

het gebied van de mensenrechten en democratische waarden 

in de wereld. In een van de breedst gesteunde ideeën wordt 

geschreven dat een gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid nodig is om de veiligheid van de 

Europeanen te garanderen en om buiten Europa de 

democratie, de mensenrechten, de rechtsstaat en 

milieubescherming te versterken (zie het idee). 

Dientengevolge pleiten de respondenten voor meer 

samenwerking tussen de lidstaten. Deze wijzen erop dat het 

voor onze geloofwaardigheid van belang is dat de lidstaten 

elkaar internationaal niet beconcurreren. 

Respondenten roepen op tot een meer stevige houding en tot 

actie tegen landen die herhaaldelijk internationale 

mensenrechtenverdragen schenden (zie bijv. dit idee). Zo 

wordt de EU aangespoord om een leidende rol te spelen in 

het vredesproces tussen Israël en Palestina (zie bijv. dit 

idee). Ook wordt opgeroepen tot een streng 

gemeenschappelijk Europees wapenexportsysteem, zodat 

wapens die in de EU worden gemaakt, geen conflicten in de 

hand werken of tot mensenrechtenschendingen leiden (zie 

het idee).  

Hoewel de meeste ideeën pleiten voor een meer 

eensgezinde en geïntegreerde EU die haar rol als 

wereldmacht op het gebied van recht en justitie verder 

versterkt en met verschillende multilaterale instellingen op 

mondiaal en regionaal niveau samenwerkt (zie bijv. dit idee 

en dit idee), willen sommige respondenten juist dat de EU 

zich focust op haar rol als economische speler, zoals 

oorspronkelijk was voorzien. Zij vinden dat de EU niet de 

rol van geopolitieke speler op zich moet nemen, maar haar 

primaire functie van een gemeenschappelijke economische 

markt moet behouden. Hun redenering is dat de EU geen 

soevereine staat is en daarom geen politieke rol op het 

wereldtoneel kan spelen (zie bijv. dit idee).  

Besprekingen van de rol van de EU in de wereld werden 

vooral gekenmerkt door de Afghaanse crisis. De 

respondenten benadrukten het belang van de geopolitieke 

verandering die wordt veroorzaakt doordat de Verenigde 

Staten zich in toenemende mate terugtrekken uit 

buitenlandse aangelegenheden en conflicten. Veel 

respondenten zien de terugkeer naar de macht van de 

Taliban als een falen van het Westen en als een teken dat 
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het tijd is voor de EU om haar eigen rol op het gebied van 

buitenlands beleid op zich te nemen, onafhankelijk van haar 

strategische alliantie met de VS (zie bijv. dit idee). Deze 

herhaalde oproep om een eensgezinde aanpak van het 

buitenlands beleid was het onderwerp van verschillende 

evenementen (zie bijv. dit evenement). 

 

Defensie 

 

Wat de versterking van de hard power van de EU betreft - 

ook beschouwd als van het grootste belang (zie het 

voorbeeld van een evenement) - pleiten de respondenten 

voor de oprichting van een gemeenschappelijk Europees 

leger (zie het voorbeeld van het idee). Dit is een van de 

meest ondersteunde ideeën in het kader van dit onderwerp. 

Ook wordt in de bijdragen geopperd om meer 

gespecialiseerde krijgsmachten of instellingen op EU-

niveau te creëren, zoals een Europese militaire academie 

(zie bijv. dit idee). Wat militair onderwijs betreft, stelt een 

deelnemer ook voor een militaire basisopleiding voor 

Europese jongeren op te zetten (zie het idee). 

Voor sommige respondenten leidt de vermeende 

achteruitgang van de EU-VS-alliantie ook tot meer 

samenwerking en coördinatie tussen de EU-lidstaten op het 

gebied van buitenlands beleid (zie het voorbeeld van het 

idee). Beide thema’s werden eerder ondergebracht onder 

het thema Algemene doelstellingen voor het 

buitenlandbeleid van de EU. Respondenten vragen ook om 

de oprichting van een Europese inlichtingendienst (zie het 

voorbeeld van het idee).  

 

Nabuurschap en 

betrekkingen met 

andere landen 

Ook het vooruitzicht op EU-lidmaatschap van 

geassocieerde landen zoals Georgië, Oekraïne en Turkije is 

een punt van discussie geweest. Een subthema van ideeën 

betreft de diplomatieke vertegenwoordiging van de EU. In 

grote lijnen worden de Europese instellingen ertoe 

opgeroepen om hun belangen in de wereld zichtbaarder te 

vertegenwoordigen en te verdedigen (zie bijv. dit idee).  In 

deze context stellen ze voor om de ambassades van de EU-

lidstaten te vervangen door één EU-ambassade, die alle EU-

lidstaten vertegenwoordigt en verenigt. Dit zou ook kunnen 

betekenen dat er één EU-lidmaatschap is voor alle 

internationale instellingen, zoals de NAVO (zie het 

voorbeeld van het idee), of een enkele permanente 

vertegenwoordiging in de VN-Veiligheidsraad (zie het 

idee). Andere ideeën zijn onder meer het creëren van een 

gemeenschappelijk EU-paspoort voor alle Europese burgers 

(zie het voorbeeld van het idee) en het systematische 

gebruik van de Europese vlag en het Europese volkslied in 

de internationale context (zie het voorbeeld van het idee). 

De bijdragen onder dit thema gaan met name over de 

politieke betrekkingen van de EU met Rusland en China (zie 

bijv. dit evenement). De respondenten vinden dat het 

buitenlandbeleid van de EU fundamenteel moet worden 

overdacht en heroverwogen en verder moet worden 

hervormd: de EU zou zich assertiever moeten opstellen, in 

lijn met wat onder eerdere thema’s is besproken. Op het 

platform wordt gediscussieerd over het standpunt dat de EU 

zich in de diplomatieke betrekkingen met China 

eensgezinder en krachtiger moet opstellen gezien de sterk 

uiteenlopende waardesystemen van de twee, en dat ze een 

strategie voor buitenlandse investeringen moet ontwikkelen 

om de invloed van China in de wereld – en met name in 

ontwikkelingslanden – tegen te gaan (zie het idee).  

Wat de betrekkingen met Rusland en de Oost-Europese 

landen betreft, pleitten sommige deelnemers in een 

evenement over de betrekkingen tussen Duitsland en de 

Baltische landen er onder meer voor dat de EU de oppositie 

in Belarus steunt (zie het evenement). Wat de betrekkingen 

van de EU met Afrikaanse landen betreft, zijn de 

respondenten van mening dat er een versterkt partnerschap 

moet komen en dat de handelsbetrekkingen moeten worden 

herzien (zie het voorbeeld van het evenement). De meeste 

respondenten pleiten voor een sterker partnerschap tussen 

de EU en de Afrikaanse Unie om het regionale 

multilateralisme te versterken (zie bijv. dit idee). Anderen 

pleiten voor sterkere bilaterale partnerschappen tussen 

afzonderlijke lidstaten en Afrikaanse landen om migratie en 

andere veiligheidsdreigingen voor de EU aan te pakken. Dit 

kan echter alleen maar werken als die betrekkingen afstand 

nemen van het economische en politieke erfgoed van het 

koloniale systeem (zie het idee).  
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Hetzelfde geldt voor de betrekkingen met Latijns-Amerika 

(zie bijv. dit idee en dit evenement). 

 

 

 Besluitvorming 

 

Volgens sommige respondenten is het cruciaal dat de EU in 

de internationale politiek één sterk en verenigd blok vormt 

om haar rol te behouden en verder te versterken. In 

verschillende bijdragen wordt gesproken over de behoefte 

aan een gemeenschappelijk buitenlands beleid. De oproep 

om de EU beter in staat te stellen een rol te spelen in het 

buitenlands en veiligheidsbeleid werd ook besproken 

tijdens de Finse openbare raadpleging Europe Forum, 

waarin de huidige en toekomstige rollen van Finland in 

Europa en de EU werden besproken (zie het evenement).  

Veel bijdragen vragen om een heroverweging van de 

unanimiteitsregel. Eén enkele lidstaat kan het 

gemeenschappelijk buitenlands beleid nu blokkeren, wordt 

in sommige ideeën betoogd (zie bijv. dit idee en dit 

evenement). Dat is problematisch, omdat de EU zo geen 

geloofwaardige, resolute en krachtige vuist kan maken op 

het internationale toneel. Daarom moet de EU volgens dat 

idee stappen zetten richting een systeem van stemming met 

"absolute" meerderheid. Een van de breedst gesteunde 

ideeën bevat een gedetailleerde beschrijving van dit 

systeem voor de regeringen van de lidstaten, gekoppeld aan 

een gewone meerderheid in het Europees Parlement. Op 

deze manier zou de EU internationaal kunnen optreden en 

een volwaardig, geloofwaardig buitenlands beleid 

ontwikkelen (zie het idee). Net als bij de discussies over 

Europese democratie wordt onder dit onderwerp ook een 

stelsel van gekwalificeerde meerderheid voorgesteld als 

alternatief voor de huidige unanimiteitsregel (zie bijv. dit 

idee). 

In een laatste subthema worden de bevoegdheden van het 

Europees Parlement besproken. De respondenten vinden dat 

het Europees Parlement van meet af aan voorvechter is 

geweest van het concept van een gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en steeds heeft 

geprobeerd om het toepassingsgebied ervan uit te breiden, 

maar dat het nog steeds slechts een bijrol speelt bij de 

ontwikkeling ervan. Het wordt daarom cruciaal geacht om 

aan het Europees Parlement bevoegdheden op het gebied 

van buitenlands beleid toe te kennen (zie bijv. dit idee). 

 

Uitbreiding  

 

Volgens sommige bijdragen moeten oostelijke buurlanden 

in de EU worden opgenomen om er de democratie te 

beschermen (zie bijv. dit idee) en teneinde de economische 

stabiliteit binnen de EU te beschermen (zie bijv. dit idee). 

Deze ideeën komen ook tot uiting in een van de meest 

gesteunde ideeën binnen dit onderwerp: daarin wordt 

opgeroepen tot verdere uitbreiding van de EU met de landen 

van de Westelijke Balkan om de vrede en stabiliteit in de 

regio te waarborgen (zie het idee). Er zijn diverse 

evenementen georganiseerd waarin kwesties werden 

besproken die verband houden met de uitbreiding van de EU 

en de Westelijke Balkan zijn (zie bijv. dit evenement). In 

verband hiermee is er een oproep om Kosovo volledig te 

erkennen (zie bijv. dit idee).  

Handelsbeleid 

In een aantal bijdragen binnen het thema EU in de wereld 

wordt gevraagd om het handelsbeleid te versterken en 

handelsovereenkomsten te hervormen in overeenstemming 

met de waarden van de EU, bijvoorbeeld het respecteren 

van de mensenrechten of van milieunormen (zie bijv. dit 

idee). Een breed gesteund idee is om het handels- en 

investeringsbeleid van de EU te hervormen en een nieuwe 

impuls te geven aan het multilateralisme in de wereld, met 

daarin een centrale rol voor het scheppen van fatsoenlijke 

banen en de bescherming van fundamentele en 

mensenrechten (waaronder werknemers- en 

vakbondsrechten) (zie bijv. dit idee).  

Voor sommige respondenten hebben de gezondheids- en 

klimaatcrises de grenzen van een sterk geglobaliseerde en 

onderling afhankelijke Europese economie duidelijk aan het 

licht gebracht. Het tekort aan mondkapjes tijdens de 

gezondheidscrisis, de kwesties met de mondiale 

toeleveringsketens na de pandemie en de impact van de 
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wereldhandel op het milieu hebben geleid tot oproepen tot 

herindustrialisering en meer lokale productie (zie het idee). 
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Afbeelding 12 – Mindmap "De EU in de wereld" 
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Het onderwerp "Waarden en rechten, rechtsstaat, 

veiligheid" heeft in totaal 2590 bijdragen opgeleverd 

(861 ideeën, 1420 opmerkingen en 309 evenementen). De 

respondenten bespreken het begrip Europese waarden als 

leidend beginsel en brengen ideeën over gelijkheid en een 

verscheidenheid aan rechten en vrijheden naar voren. Als 

onderdeel van een verscheidenheid aan meningen op het 

platform roepen andere respondenten op tot eerbiediging 

van conservatievere standpunten. Een aanzienlijk deel van 

de interacties over dit onderwerp gaat over wat wordt 

beschreven als de "gevaren van de opkomst van niet-liberale 

democratieën" binnen de EU, die de waarden van de EU niet 

eerbiedigen en neigen naar autocratische regimes. Deze 

worden als een bedreiging gezien. De respondenten roepen 

op tot actie om de eerbiediging van de rechtsstaat te 

waarborgen. De bijdragen kunnen worden onderverdeeld in 

de volgende thema’s:  

 Waarden van de EU 

 De rechtsstaat en mensenrechten 

 Inclusieve samenleving 

 Rechten en vrijheden 

 Veiligheid  

 Lobbyen en corruptie 

6. Waarden en rechten, 

rechtsstaat, veiligheid 
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Evenementen  
 

In het kader van de Conferentie zijn diverse evenementen 

georganiseerd over waarden, rechten, de rechtsstaat en 

veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn een paneldiscussie 

over gendergelijkheid ter bevordering van een aantal 

ideeën over gelijkheid in onderwijs en werkgelegenheid 

(zie het evenement), een Duits-Hongaarse dialoog over 

de waarde van tolerantie en het belang voor jongeren om 

van de Holocaust te leren (zie het evenement), en een 

burgerdialoog over de visie van jonge Duitse en 

Tsjechische deelnemers over de toekomst van Europa 

(zie het evenement). 

Tijdens een participatieve workshop van burgers over het 

Handvest van de grondrechten van de EU werden de 

deelnemers uitgedaagd nieuwe grondrechten te 

ontwikkelen die geschikt zijn voor de toekomst. De 

deelnemers brachten onder meer ideeën naar voren over 

rechten met betrekking tot artificiële intelligentie, 

digitale zelfbeschikking en het recht om in een gezonde 

en beschermde omgeving te leven om rekening te houden 

met recente maatschappelijke transformaties en 

ontwikkelingen (zie het evenement).  

Een paneldiscussie in het kader van een reeks "Europa 

ongecensureerd" met een kritische blik op de Brusselse 

politiek, waarbij de panelleden van mening waren dat er 

in de politieke debatten van de EU een gebrek aan 

openheid was ten aanzien van conservatievere ideeën 

(zie het evenement).  

Bij andere evenementen in het kader van het thema 

"Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid" die in heel 

Europa werden gehouden, hebben burgers gesproken 

over de uitdagingen in verband met de bescherming van 

de waarden van de EU en de rechtsstaat (zie het 

voorbeeld van een evenement). Sommige evenementen 

hadden ook een breed bereik, zoals een participatief 

debat waarbij vooral jonge burgers hun visie op de 

toekomst van de EU en haar leidende waarden konden 

delen, wat heeft geleid tot voorstellen voor minder 

bureaucratie, een evaluatie van veranderingen die tijdens 

de pandemie zijn doorgevoerd, meer mensgerichte 

stedelijke ontwikkeling en lokale ontwikkeling, in plaats 

van hoofdzakelijk op de EU gericht beleid (zie het 

evenement). 

 

Waarden van de EU 

 

Onder een aantal ideeën op het platform wordt besproken 

wat het betekent om Europeaan te zijn en welke waarden de 

EU zou moeten belichamen en bevorderen (zie bijv. dit idee 

en dit evenement). Verschillende burgers noemen met name 

de beginselen van menselijke waardigheid, vrijheid, 

gelijkheid, democratie, de rechtsstaat, mensenrechten, 

pluralisme, rechtvaardigheid, solidariteit en 

gendergelijkheid die het waardenstelsel van de Europese 

Unie vormen, en zijn van mening dat deze de leidraad 

moeten zijn voor haar beleid.  

Sommige respondenten debatteren over de noodzaak van 

een Europese grondwet met fundamentele Europese 

waarden die in de EU moeten worden geëerbiedigd (zie 

bijv. dit idee). Een burger stelt ook voor om een EU-

strategie voor het maatschappelijke middenveld in te 

voeren, zodat maatschappelijke organisaties vrij kunnen 

handelen en kunnen bijdragen aan de eerbiediging van de 

Europese waarden (zie het idee).  

Er wordt gesproken over de positie van religie en religieuze 

waarden in Europa met discussies over de rol van 

christelijke waarden en de noodzaak om deze te beschermen 

(zie het idee en het evenement). Andere respondenten geven 

commentaar op de noodzaak van open en vrije debatten over 

dit thema (zie het idee). Met betrekking tot het christendom 

werd tijdens een evenement onderzocht hoe Oost-Europese 

landen het beoefenen van openbare godsdiensten in 

overeenstemming brengen met verdraagzaamheid ten 

opzichte van andere religies en overtuigingen (zie het 

evenement).  

De rechtsstaat en 

mensenrechten  

Een grote groep deelnemers uit zijn bezorgdheid over de 

toestand van de democratie en de mensenrechten in de 

wereld. Burgers die aan dit thema bijdragen, pleiten voor 

een hardere houding om de waarden van de EU ten opzichte 
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van landen als Rusland en China te verdedigen. Wat de 

situatie binnen de EU betreft, roept een grote groep 

deelnemers op tot respect voor de rechtsstaat en de 

bescherming van fundamentele waarden in de EU (zie het 

idee en het idee). Sommigen burgers hebben gediscussieerd 

over het belang van het waarborgen van de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in de lidstaten 

en vrezen ook dat vrouwen, LGBTI + minderheden en 

mensenrechten onder druk staan (zie het voorbeeld van een 

idee en idee). Sommige respondenten uiten hun 

bezorgdheid over de eerbiediging van de EU-waarden en de 

rechtsstaat in Hongarije (zie een voorbeeld van een idee en 

idee) en Polen (zie het voorbeeld van het idee en idee). 

Andere stemmen vragen juist om eerbiediging van de 

nationale aangelegenheden van deze landen (zie het 

voorbeeld van het idee), waarbij bijvoorbeeld wordt 

verwezen naar het democratische recht van Hongarije om 

zijn grenzen te verdedigen en zijn christelijke godsdienst, 

cultuur en homogene samenleving in stand te houden (zie 

het idee). Een ander idee roept in dit verband op tot een 

geïnformeerde beleidsvorming van de EU (zie het idee). 

Om de rechtsstaat te beschermen, stellen sommige 

deelnemers voor om de subsidies voor landen die de 

rechtsstaat niet eerbiedigen, te verlagen, om hun stemrecht 

in de Raad af te nemen (zie het voorbeeld van het idee), of 

zelfs om hun EU-lidmaatschap in te trekken (zie bijv. dit 

idee). Er wordt opgeroepen om het 

begrotingsbeschermingsmechanisme dat is gekoppeld aan 

de rechtsstaat te gebruiken (zie het idee) en er wordt een 

wijziging voorgesteld van de artikel 7-procedure uit de 

Verdragen, zodat er gemakkelijker sancties kunnen worden 

opgelegd aan regeringen die de EU-waarden niet 

respecteren (zie het idee en idee). Een deelnemer suggereert 

dat het Europees Hof van Justitie de waakhond moet worden 

van de democratie en de rechtsstaat in de EU (zie dit idee). 

Een aantal respondenten steunt het voorstel om een 

evaluatiemechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de 

grondrechten in te voeren in de EU (zie het idee). Op het 

platform wordt ook opgeroepen om de unanimiteitsregel te 

schrappen, zodat lidstaten die de rechtsstaat niet 

eerbiedigen, de besluitvorming van de EU niet kunnen 

blokkeren (zie het idee).  

Voor sommige burgers daarentegen wordt de EU geacht op 

autoritaire wijze inbreuk te maken op de grondwetten van 

de lidstaten (zie het voorbeeld van het idee). Sommige 

respondenten zijn ook van mening dat de bevoegdheden van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie moeten worden 

herzien om conflicten met nationale grondwettelijke 

jurisdicties te voorkomen (zie het voorbeeld van het idee en 

het evenement). 

Met betrekking tot bescherming van de mensenrechten in 

het algemeen wordt in een breed gedragen idee gevraagd 

om ten aanzien van diverse mensenrechteninstrumenten te 

voorzien in betere handhavingsmechanismen in het 

rechtssysteem van de EU (zie het idee). Verschillende 

ideeën wijzen erop dat de bescherming van kinderen in 

wetgeving en beleid moet worden verbeterd (zie het 

voorbeeld van een idee).  

Inclusieve samenleving  

Aangezien gelijkheid door een groep respondenten als een 

kernwaarde van de EU wordt beschouwd, vragen 

verschillende ideeën om meer inspanningen te leveren om 

een inclusieve samenleving te realiseren. Een sterk gesteund 

idee in dit verband pleit voor meer gendergelijkheid (zie het 

voorbeeld van een idee en evenement) en voor 

empowerment van vrouwen (zie het evenement). Verwante 

suggesties zijn onder meer het verhogen van het aantal 

vrouwen onder politieke en economische besluitvormers 

(zie het voorbeeld van een idee). Bovendien bespreken 

verschillende deelnemers seksuele en reproductieve 

rechten, waaronder het recht op abortus (zie het voorbeeld 

van een idee) en de bestrijding van wraakporno en 

intimidatie online (zie het evenement). 

Talrijke ideeën pleiten voor meer steun voor mensen met 

een beperking in de vorm van: (i) het wegnemen van 

barrières voor personen met een beperking, door producten 

en diensten toegankelijker te maken (zie het idee en het 

evenement); (ii) adequate bescherming van hun 

mensenrechten (zie het idee); en (iii) het tegengaan van 

discriminatie van mensen met een verstandelijke beperking 

(zie het idee). Een ander zeer becommentarieerd evenement 

pleit vergelijkbaar voor de integratie van mensen met het 

syndroom van Down en wetgevingsinitiatieven om hen te 

steunen (zie het evenement). 

In het licht van de vergrijzing worden oproepen om 

leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan op het platform 

geregistreerd (zie het idee). Er werd ook een evenement 
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gehouden om de gevolgen van de demografische 

veranderingen voor de structurele fundamenten van de 

samenleving te onderzoeken (zie het evenement).  

Veel deelnemers willen dat LGBTI's worden beschermd en 

dat huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht in 

alle EU-lidstaten worden erkend (zie bijv. dit idee). Een 

workshop ging over de integratie van LGBTI-rechten in 

verschillende onderwerpen (zie het evenement) 

Enkele evenementen vestigen ook de aandacht op de 

rechten van nationale en etnische minderheden (zie het 

evenement), waaronder de Roma-gemeenschap (zie het 

voorbeeld van een evenement).  

 

 

Rechten en vrijheden 

Diverse bijdragen zijn gericht op kwesties die verband 

houden met de rechten en vrijheden in de context van de 

digitale transformatie. De Algemene verordening 

gegevensbescherming van de EU wordt als essentieel 

beschouwd om te voorkomen dat bedrijven 

persoonsgegevens verkopen (zie het idee). Er wordt 

aangedrongen op beperkingen van het gebruik van 

biometrische gegevens voor surveillance (zie het idee) en 

van het verzamelen en delen van persoonsgegevens in het 

algemeen (zie bijv. dit idee). Weer anderen willen dat het 

gebruik van contante betaalmethoden als een democratisch 

recht wordt erkend (zie bijv. dit idee). Ook wordt 

opgeroepen tot betere regulering en betere instrumenten om 

privacyproblemen gerelateerd aan het internet, de sociale 

media en alle nieuwe technologieën aan te pakken (zie het 

idee). 

Een andere groep bijdragen benadrukt dat 

coronamaatregelen moeten worden opgeheven, zodra de 

epidemiologische situatie dit toelaat teneinde terug te keren 

naar de normaliteit en de vrijheden van burgers te herstellen 

(zie het idee). Hiertoe behoort ook een oproep om burgers 

die er bewust voor hebben gekozen zich niet te laten 

vaccineren of regelmatig te laten testen, niet te 

discrimineren bij de toegang tot basisvoorzieningen (zie 

bijv. dit idee). Vaccinatievraagstukken met betrekking tot  

COVID-19 worden uitgebreider behandeld in het kader van 

het thema Volksgezondheid. 

Een veel besproken en onderschreven idee is de oproep aan 

de EU om het voortouw te nemen bij de bescherming van 

dierenrechten (zie het idee), bijvoorbeeld door een 

"dierenvergunning" in te voeren (zie het idee). 

Respondenten zijn van mening dat dieren weliswaar in de 

EU-verdragen als wezens met gevoel worden erkend, maar 

dat er nog steeds sprake is van oneerlijke en wrede 

behandelingen in de landbouw- en vleesindustrie (zie het 

voorbeeld van een idee).  

Er werd een evenement gehouden om te bespreken in 

hoeverre online-inhoud moet worden gereguleerd en hoe dit 

van invloed is op de vrijheid van meningsuiting, waarbij 

sommige burgers voorstander zijn van de totstandbrenging 

van een uniform Europees digitaal kader (zie het 

evenement). Nepnieuws wordt bijvoorbeeld gezien als een 

bedreiging voor fundamentele democratische waarden (zie 

het evenement). Het thema haatzaaiende uitlatingen wijst 

erop dat dit probleem moet worden aangepakt en dat 

slachtoffers van haatzaaiende uitlatingen (voorbeeld van 

een idee en evenement) en haatmisdrijven (zie het 

evenement) beter moeten worden beschermd. 

De pers- en mediavrijheid werden tijdens een workshop 

besproken en de noodzaak om de transparantie voor 

pluriformiteit van de media te vergroten en te zorgen voor 

een betere bescherming van journalisten waren belangrijke 

aandachtspunten (zie het evenement). 

Enkele deelnemers steunen het recht op zelfmedicatie met 

cannabis (zie het voorbeeld van een idee) en bespreken de 

decriminalisering en legalisering van drugs in bredere zin 

(zie het voorbeeld van een idee). Deze kwestie komt ook 

aan bod in het kader van het thema Volksgezondheid.  

Enkele respondenten richten zich specifiek op juridische 

kwesties en de gevolgen van mobiliteit binnen de EU, 

bespreken de noodzaak om de procedures te 

vergemakkelijken, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

behandeling van erfenissen (zie het idee), overlijden (zie het 

idee) en stellen voor de registers van 

huwelijksvermogensstelsels en geregistreerde 

partnerschappen van de lidstaten onderling te koppelen (zie 

het idee). Op een open forum-webinar bespraken de 

deelnemers de procedurele rechten in strafprocedures in de 

volledige EU (zie evenement).  

Tot slot verwijst een idee naar de rechten van gedetineerden 

met een oproep aan de EU om een gezamenlijk politiek en 

investeringsprogramma voor het beheer van het 
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gevangeniswezen en de gevangenisbevolking goed te 

keuren om overbevolking te voorkomen (zie het idee).  

 

Veiligheid  

Een breed gesteund en becommentarieerd idee op dit 

moment op het platform is het voorstel om een EU-leger op 

te richten. Dat zou de lidstaten beter moeten beschermen 

tegen vijandige buitenlandse actoren nu de houding van de 

VS vragen oproept (zie het idee). Verscheidene deelnemers 

plaatsen echter vraagtekens bij dit voorstel: wat zijn de 

politieke implicaties en hoe zullen de nationale en de 

Europese defensie zich tot elkaar verhouden? Dit idee wordt 

ook besproken onder het thema "De EU in de wereld". De 

respondenten bespreken ook de toekomst van het 

buitenlands beleid en de wijze waarop het kan worden 

gewijzigd om ervoor te zorgen dat Europa een 

internationale rol speelt (zie het evenement) en roept de EU 

ook op om opnieuw na te denken over haar prioriteiten op 

het gebied van haar veiligheidsdoelen tegen de achtergrond 

van kwesties die uiteenlopen van de migratiecrisis tot 

Afghanistan tot de dreiging van China in de regio Pacific-

Azië (zie het idee).  

Wat de interne veiligheid betreft, wordt op het platform 

verzocht de rechtshandhaving over de nationale grenzen 

heen te vergemakkelijken (zie het idee). De versterking van 

Europol, het reeds bestaande Europese agentschap voor de 

bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme, 

wordt door sommige deelnemers ook overwogen (zie het 

idee). Tegen de achtergrond van het vrije verkeer in de EU 

steunen sommige burgers de oprichting van een Europees 

agentschap dat voor sterkere samenwerking tussen de 

lidstaten zorgt bij de bestrijding van terrorisme en 

georganiseerde misdaad (zie het idee). De versterking van 

Europol, het reeds bestaande Europese agentschap voor de 

bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme, 

wordt door sommige deelnemers ook overwogen (zie het 

idee).  In een wordt beargumenteerd dat politiediensten op 

EU-niveau moeten worden gecoördineerd om gelijkheid en 

uniform werken in de lidstaten te waarborgen (zie het idee). 

Lobbyen en corruptie  

Net als bij het thema "Europese democratie" 

brengen sommige respondenten lobbyen en 

corruptie ter sprake. Zo willen een aantal 

respondenten dat de EU optreedt tegen 

belastingontwijking en corruptie in de lidstaten (zie bijv. dit 

idee) en stellen zij voor om lobbyactiviteiten vanuit de 

particuliere sector beter te reguleren en transparanter te 

maken, zodat de invloed ervan op EU-beleid (zie het 

voorbeeld van een idee) en besluitvormingsprocessen 

wordt ingeperkt (zie het evenement). Andere deelnemers 

discussiëren over hoe het beste kan worden opgetreden 

tegen corruptie die verband houdt met EU-instellingen en 

het gebruik van EU-subsidies, en over de bescherming van 

klokkenluiders (zie bijv. dit idee). Een deelnemer stelt voor 

een Waarheids- en verzoeningscommissie in te stellen om 

vermeende schendingen van EU-verdragen door EU-

ambtenaren aan te pakken (zie het idee).  

Naast het aanpakken van corruptie op het niveau van de EU-

instellingen zijn er enkele oproepen aan de EU om de 

onpartijdigheid van nationale overheidsdiensten te 

controleren om vriendjespolitiek en willekeur (zie het idee 

en het evenement) tegen te gaan of gerechtelijke corruptie 

te bestrijden (zie het idee).
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Afbeelding 13 – Mindmap van het onderwerp Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 
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Het onderwerp "Digitale transformatie" heeft 552 ideeën, 

976 opmerkingen en 217 evenementen opgeleverd, goed 

voor in totaal 1745 bijdragen. De ideeën variëren van meer 

abstracte suggesties voor thema’s als duurzaamheid, tot 

meer specifieke suggesties voor digitaal onderwijs, digitale 

gezondheidszorg en digitaal stemmen. De respondenten 

benadrukken bij dit onderwerp dat digitale transformatie 

nodig is voor de toekomstige economie, samenwerking, 

gezondheid en andere aspecten van het leven. Ze wijzen 

echter ook nadrukkelijk op verschillende uitdagingen die de 

digitale transformatie met zich meebrengt, zoals ethische 

overwegingen, tekortkomingen in de AVG (Algemene 

verordening gegevensbescherming) en cyberdreigingen. De 

verschillende ideeën kunnen worden onderverdeeld in de 

volgende thema’s: 

 

 Digitale innovatie 

 Digitale soevereiniteit en ethiek 

 Europese digitale instrumenten 

 Digitale rechten en inclusie 

 Verontreiniging en duurzaamheid 

 Digitale gegevens 

 Digitale economie 

 Cyberdreigingen 

 Digitaal stemmen 

 Digitale gezondheidszorg 

7. Digitale 

transformatie  
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 Onderwijs en opleiding 

Evenementen  
Er zijn verschillende evenementen georganiseerd rond 

het thema Digitale transformatie. In Spanje is een reeks 

online workshops voor burgers georganiseerd, die de 

deelnemers de gelegenheid bieden om met verschillende 

voorstellen aan de conferentie bij te dragen: hieronder 

vallen de opleiding van bedrijfsteams door 

overheidsdiensten, meer investeringen in de digitale 

vaardigheden van werknemers en het gebruik van EU-

middelen om een strategie voor digitalisering en 

samenwerking tussen kleine en middelgrote 

ondernemingen te bevorderen (zie het evenement). 

Uit een debat met jonge Spaanse burgers is gebleken dat 

de EU onder meer moet investeren in digitale 

ontwikkeling (zie het evenement). 

Een andere categorie evenementen draait om debatten 

over censuur en de verspreiding van haatzaaiende 

uitlatingen en nepnieuws op digitale platforms en sociale 

media. Uit verschillende gedachtewisselingen tussen 

respondenten is gebleken dat de vrijheid van 

meningsuiting moet worden versterkt en dat de 

consumentenrechten moeten worden beschermd (zie het 

evenement). 

Er hebben een aantal workshops en online debatten 

plaatsgevonden over eerlijke digitalisering, de 

verbetering van het connectiviteitsniveau en de toegang 

tot gezondheids- en sociale diensten, met bijzondere 

aandacht voor de digitale ongelijkheid tussen stedelijke 

en plattelandsgebieden (zie het evenement).  

Als onderdeel van de belangrijkste thema’s van de 

digitale transformatie is in maart-juni 2021 een forum 

gehouden over de impact van de digitale transitie en het 

mondiale concurrentievermogen in het hoger onderwijs. 

Een ander discussiethema is de mogelijkheid om de 

connectiviteit en betrouwbaarheid van onderzoek en 

onderwijs te versterken door onlineplatforms en digitale 

hulpmiddelen in praktijk te brengen (zie het evenement). 

 

 

 

 

Digitale innovatie  

 

Bij de ideeën die op het platform zijn ingediend over 

digitale groei, wordt in de eerste plaats gepleit voor een 

grotere rol van de EU bij de verdere ontwikkeling van 

instrumenten voor artificiële intelligentie (AI). In een van 

de ideeën wordt opgeroepen tot meer planning en regulering 

van de huidige AI-mogelijkheden, zodat ze veiliger en 

toegankelijker worden (zie bijv. dit idee). Niettemin zijn het 

gebruik en de ontwikkeling van AI onderwerp van discussie 

onder de respondenten, waarbij sommigen wijzen op het 

toekomstige risico dat AI tot meer in staat zal zijn dan het 

menselijk brein (zie bijv. dit idee). Naast de uitsluiting van 

mensen die minder digitaal vaardig zijn, werden andere 

nadelen van een toegenomen digitalisering besproken, zoals 

ontmenselijking, robotisering en meer controle en toezicht 

op het individu (zie het idee). 

Digitale soevereiniteit 

en ethiek 

De ideeën die op het platform zijn ingediend om de digitale 

soevereiniteit te stimuleren, zijn gericht op de strategische 

onafhankelijkheid van Europa voor wat betreft hardware, 

software en sociale mediaplatforms, met diverse oproepen 

om de veiligheid en betrouwbaarheid van software te 

versterken (zie het idee). Een andere subgroep ideeën is het 

bevorderen van de digitale ontwikkeling en productie van 

de EU, het nemen van maatregelen met betrekking tot 

monopolies van internetsectoren (zie het voorbeeld van een 

idee) ten aanzien van andere spelers, zoals de VS of China. 

Zo pleit een van de ideeën voor de ontwikkeling en 

bevordering van de eigen chipproductie van Europa (zie het 

idee) of voor investeringen in Europese open-source-

software (zie het voorbeeld van het idee). De oproep tot 

strategische autonomie van de Europese Unie op digitaal 

gebied en een Europees model voor digitalisering is een van 

de ideeën van een programma en forum voor civiele 

participatie, georganiseerd door het Europese 

waarnemingscentrum Duitsland-Italië (zie het evenement). 

In een aantal gelijklopende ideeën wordt sterk de nadruk 

gelegd op het ethische aspect. Met name willen de 

respondenten de digitale soevereiniteit van de EU 
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versterken om volledig in overeenstemming te zijn met de 

Europese waarden, normen, transparantie en ethiek (zie het 

voorbeeld van het idee). Daarnaast wordt in een sterk 

onderschreven idee opgeroepen tot eerlijke digitalisering op 

basis van mensenrechten, met inbegrip van arbeids- en 

vakbondsrechten (zie het idee), alsook een oproep om de 

vrijheid van meningsuiting te waarborgen met maatregelen 

tegen vormen van haatzaaiende uitlatingen en de 

verspreiding van nepnieuws (zie het evenement).  

 

Europese digitale 

instrumenten 

In het kader van dit thema wordt in de ingediende ideeën 

een reeks specifieke technologische en digitale 

instrumenten voor de Europese burgers voorgesteld. Een 

grote groep ideeën bespreekt het creëren van digitaal 

burgerschap met ideeën voor een Europese identificatie via 

een digitale identiteit (zie het idee). Evenzo stellen de 

respondenten een Europese digitale portemonnee voor, 

waarbij alle papieren documenten worden vervangen door 

digitale documenten (zie het idee). Een andere categorie 

bijdragen is gericht op Europese e-diensten: bijvoorbeeld 

met een Europese Single Sign-on Identity Provider voor het 

verlenen van toegang tot openbare diensten (zie het idee), 

de noodzaak om normen te harmoniseren en een 

authenticatieaccount op Europees niveau te creëren (zie het 

idee). Ook wordt voorgesteld een "digitale Europese 

grensoverschrijdende servicekaart" in te voeren om de 

toegang tot openbare en noodhulpdiensten te 

vereenvoudigen voor burgers die in grensoverschrijdende 

regio's wonen (zie het idee). Ook de ontwikkeling van 

digitale instrumenten en services, zoals een digitale 

identiteit voor de EU, het maken van een Europese app of 

de invoering van een digitaal Europees paspoort, werd 

tijdens evenementen besproken (zie het voorbeeld van een 

evenement). 

Het subthema van de digitale unificatie van de EU wordt 

uitvoerig besproken (zie het idee) met een oproep voor 

meer harmonisatie op Europees niveau door de invoering 

van gemeenschappelijke digitale instrumenten: 

bijvoorbeeld een speciaal Europees sociaal netwerk voor 

het uiten van de publieke opinie (zie het idee), bijvoorbeeld 

door een kader te creëren dat alle EU-landen helpt samen te 

werken aan IT-projecten. Dit idee wordt verder ontwikkeld 

met diverse suggesties voor alomvattende digitale portalen 

voor burgerbetrokkenheid en dagelijkse levensbehoeften 

(zie het idee).  

Voorts wordt gevraagd dat consumenten online beter 

worden beschermd (zie bijv. dit idee), onder meer door het 

hen in de toekomst gemakkelijker te maken om van 

gedachte te veranderen over een aankoop. Ook wordt vaak 

geopperd dat belangrijke platforms voor crowdfunding 

toegankelijk moeten worden gemaakt vanuit alle lidstaten 

(zie het idee). 

 

Digitale rechten en 

inclusie  

Respondenten zien verschillende uitdagingen, waarmee een 

steeds meer digitale samenleving te maken krijgt. Een punt 

van zorg dat uit de bijdragen naar voren komt, is de digitale 

kloof die kwetsbare groepen treft. In een onlinediscussie 

werd bijvoorbeeld gesproken over de toegenomen 

digitalisering van onze samenleving en, als uitvloeisel 

daarvan, over de toenemende uitsluiting van bepaalde 

bevolkingsgroepen, de "verliezers van de digitalisering" 

(zie het evenement). 

De respondenten benadrukken daarom dat vrije en 

inclusieve toegang tot digitale ruimte en inhoud moet 

worden gewaarborgd, bijvoorbeeld met oproepen tot 

toegankelijke en betaalbare digitale services en apparaten 

(zie het voorbeeld van het idee). Meerdere ideeën 

suggereren dat het niveau van digitale geletterdheid en 

onderwijs voor jonge en oudere bevolkingsgroepen moet 

worden verhoogd om de digitale cohesie te bevorderen (zie 

het idee). Daarnaast gaat het bij diverse discussies om het 

vergroten van het ondernemerschap van vrouwen en het 

doel om de digitale vaardigheden van vrouwen te 

bevorderen (zie het evenement).  

Een respondent stelt voor een monitoringmechanisme in te 

voeren om te zorgen voor eerlijke en gelijke digitalisering 

en de verwerving van digitale vaardigheden (zie het idee). 

Een ander deel van de ideeën benadrukt meer in het 

bijzonder de digitale ongelijkheid tussen stedelijke en 

plattelandsgebieden:  verbetering van de connectiviteit 

en de toegang tot essentiële openbare en particuliere 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/97656
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123785
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115635
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/44155
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115469
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114049
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services en vervoer zijn enkele van de meest besproken 

voorstellen binnen dit thema (zie het evenement).  

Verontreiniging en 

duurzaamheid 

De respondenten leggen in een aantal gevallen de link 

tussen digitalisering en klimaatverandering, en wijzen er 

bijvoorbeeld op dat meer inspanningen op het vlak van 

digitalisering de verontreiniging zouden helpen tegengaan. 

Zo wordt de invoering van een digitaal productpaspoort 

gevraagd dat via QR-codes toegankelijk is en informatie 

verschaft over de oorsprong en de samenstelling van een 

product, de impact op het milieu en de recycling en 

eindbehandeling ervan (zie het idee).  

Een aantal andere ideeën gaan over digitaal afval. Zo wordt 

gevraagd om nieuwe producten te vervaardigen met 

gerecycled elektronisch afval (zie het idee). 

Daarnaast wordt de nadruk gelegd op duurzame, herstelbare 

en eerlijk en ethisch geproduceerde digitale apparatuur die 

bijvoorbeeld kan worden gestimuleerd door er minder 

belasting op te heffen (zie het idee). Veel van de meest 

recente ideeën zijn gericht op het uitbreiden van 

duurzaamheid en toegankelijkheid tot niet alleen digitale 

apparaten, maar ook tot digitale infrastructuur en tot de 

ontwikkeling van slimme steden (zie het voorbeeld van het 

idee). Een andere categorie ideeën stelt in dit verband voor 

de ontwikkeling van toegankelijke en duurzame 

technologieën te bevorderen door te investeren in Low tech 

(zie het idee). 

Tot slot wijzen sommige respondenten erop dat satellieten 

de ruimte verontreinigen en vragen ze om dit probleem aan 

te pakken (zie bijv. dit idee). 

 

Digitale gegevens 

Wat het thema Digitale gegevens betreft, benadrukken de 

respondenten de tot dusver geboekte vooruitgang en wijzen 

ze erop dat de EU een voortrekkersrol speelt bij de 

bescherming van individuen in de digitale wereld. 

Niettemin wordt gevraagd om het op dit gebied nog beter te 

doen (zie bijv. dit evenement). De suggesties zijn 

bijvoorbeeld gericht op het wijzigen van de AVG-

wetgeving om het gemakkelijker te maken om het online 

verzamelen van persoonsgegevens te weigeren (zie het 

idee). Tegelijkertijd wordt opgeroepen tot een beter 

begrijpelijke wetgeving zonder de gebruikers te belasten 

met constante verzoeken om toestemming (zie het 

voorbeeld van het idee). 

Verschillende respondenten pleiten ervoor geo-blocking te 

beperken of te verbieden (zie het voorbeeld van het idee) en 

voor de harmonisatie van gegevensbeschermingssystemen 

in de EU en de invoering van een persoonlijke cloud voor 

EU-burgers (zie het idee). Tot slot wordt gepleit voor zeer 

veilige identificatiesystemen, bijvoorbeeld op basis van het 

gebruik van vingerafdrukcodes (zie het voorbeeld van het 

idee).   

 

Digitale economie 

Dit thema, dat ook aan bod komt onder "Een sterkere 

economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid" 

levert veel ideeën op, waarbij wordt gevraagd om volop in 

te zetten op de digitale economie. In een idee komt 

bijvoorbeeld de uitvoering van een EU-blockchainplatform 

aan bod (zie het idee). Andere respondenten discussiëren 

ook over cryptomunten. Ze vragen dat de overheid deze 

munten aanvaardt om zo een digitaal en economisch actieve 

samenleving te stimuleren (zie bijv. dit idee), of ze vinden 

het nodig dat cryptomunten worden gereguleerd of 

verboden (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast zijn er verschillende ideeën waarin een lans 

wordt gebroken voor de invoering van een digitale euro als 

veilige en gemakkelijke betalingsmethode (zie bijv. dit 

idee). 

Een andere groep ideeën stimuleert investeringen en het 

concurrentievermogen van de Europese digitale markt door 

het bevorderen van een digitaliseringsstrategie voor kleine 

en middelgrote ondernemingen (kmo's) (zie het voorbeeld 

van het idee) en het verbeteren van de marktvoorwaarden 

voor de ontwikkeling van startups in het kader van Europese 

digitale infrastructuren (zie het idee).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/26533
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
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http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114742
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
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Cyberdreigingen 

Bij het thema Cyberdreigingen draait het om 

de veiligheid en de beveiliging van het 

internet. Zo benadrukken de deelnemers dat 

de EU zichzelf moet kunnen verdedigen in geval van online-

bedreigingen en digitale oorlogvoering. Sommigen gaan 

nog verder door de oprichting van een Europees cyberleger 

voor te stellen, dat ook steun zou kunnen bieden voor 

digitalisering in de achtergebleven EU-landen (zie bijv. dit 

idee). Daarnaast pleiten verschillende ideeën voor de 

invoering van EU-brede wetgeving om de privacy van 

burgers te beschermen (zie het idee) en om de bescherming 

tegen cybercriminaliteit te versterken door de beveiliging, 

transparantie en verantwoordingsplicht van 

gegevenssystemen te vergroten (zie het voorbeeld van het 

idee).  

 

Digitaal stemmen 

Binnen het thema Digitaal stemmen wijzen een aantal 

respondenten op het platform op de voordelen daarvan, 

alsmede op elektronische handtekeningen (zie het idee) met 

name in de context van de pandemie (zie bijv. dit idee). Dit 

thema, waarover sinds de start van de conferentie onder 

"Digitale transformatie" al vele opmerkingen zijn gemaakt, 

is benaderd vanuit het oogpunt van efficiëntie, veiligheid en 

innovatie, en niet vanuit het oogpunt de democratie te 

versterken. De opmerkingen laten echter ook tegengestelde 

standpunten zien waarin wordt gewezen op de nadelen van 

digitaal stemmen. Respondenten stellen voor 

blockchaintechnologie toe te passen of een eigen Europees, 

sterk versleuteld mailingsysteem op te zetten als mogelijke 

manier om de veiligheid van digitaal stemmen in de EU te 

waarborgen. 

 

 

 

Digitale 

gezondheidszorg 

Rond het thema Digitale gezondheidszorg 

worden op het platform concrete maatregelen voorgesteld 

om de gezondheid van de burgers in de digitale wereld te 

verbeteren, zoals het recht van werknemers om digitaal 

onbereikbaar te zijn buiten werktijd (zie het idee), de 

invoering van een dag zonder sociale media (zie het idee), 

of het bevorderen van een digitale opleiding voor jongeren 

om een gezond en bewust gebruik van technologie te 

stimuleren. 

Tegelijkertijd wordt gepleit voor de digitale integratie van 

de gezondheidszorg in de EU (zie bijv. dit idee), 

bijvoorbeeld door één platform voor elektronisch 

gezondheidsbeheer in het leven te roepen – wat bijzonder 

interessant zou zijn voor de vele Europeanen met een 

grensoverschrijdende mobiliteit – en door een (Europese) 

digitale gezondheids-ID-kaart in te voeren (zie bijv. dit 

idee) met informatie over vaccinaties en ziekteverzekering. 

Dit laatste idee is uitgebreid tot de invoering van 

elektronische EU-certificaten (zie het voorbeeld van het 

idee), maar er zijn zorgen op het gebied van privacy en 

gegevensbescherming. Deze thema’s komen ook aan bod 

onder "Volksgezondheid". 

 

Onderwijs en 

opleiding 

Onder het thema Onderwijs en opleiding wordt gepleit voor 

allesomvattende EU-brede bewustmakingsinspanningen op 

alle niveaus, te beginnen bij het lager onderwijs en daarna 

steeds hogerop (zie bijv. dit idee en dit evenement). Daarbij 

wordt benadrukt dat de ontwikkeling en stimulering van 

digitale vaardigheden een topprioriteit is voor de economie 

(zie bijv. dit idee). Recentere ideeën wijzen op een verdere 

bevordering van wetenschappelijke loopbanen (zie het 

voorbeeld van het idee en evenement) en op de 

ontwikkeling van wetenschappelijke 

onderzoeksprogramma's voor jonge studenten, waarbij 

wordt geïnvesteerd in digitale en innovatieve projecten (zie 

het idee).  

  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129196
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/112498
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89795
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119698
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129725


 

© Kantar Public 2021 60 

Een subthema roept op tot investeringen en inspanningen 

om de digitalisering van het onderwijs te stimuleren (zie het 

voorbeeld van het idee). In dit verband gaan de 

respondenten dieper in op de noodzaak om de digitale 

geletterdheid in alle EU-landen te verbeteren, bijvoorbeeld 

door een reclamecampagne in de media te lanceren en zo de 

digitale transformatie zichtbaarder te maken (zie het idee).  

Daarnaast is e-learning in de context van de 

gezondheidscrisis een van de meest besproken onderwerpen 

onder de respondenten geworden: bijvoorbeeld het voorstel 

voor de oprichting van een Europees platform voor leren op 

afstand (zie het idee) of een gemeenschappelijk webportaal 

voor online digitale certificaten (zie het voorbeeld van het 

idee).  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705


 

© Kantar Public 2021 61 

Afbeelding 14 – Mindmap "Digitale transformatie" 
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 Op 3 november 2021 waren er op het digitale platform bij 

het onderwerp “Europese democratie” in totaal 1390 ideeën, 

3122 opmerkingen en 592 evenementen geplaatst. 

Verschillende respondenten vragen om een herstructurering 

van de Europese instellingen of zelfs om een federalisering 

van de Europese Unie. In verschillende suggesties wordt 

ook gepleit voor meer participatie en betrokkenheid van de 

burger. De interacties over dit onderwerp zijn over het 

algemeen constructief en toekomstgericht, ook al wordt 

soms gevreesd dat de EU door spanningen, populisme en 

nationalisme dreigt te imploderen. De bijdragen hebben 

betrekking op een groot aantal thema’s: 

 Federalisering van de Europese Unie 

 Institutionele hervormingen 

 Verkiezingen Europees Parlement 

 Burgerparticipatie en -raadpleging 

 De media 

 Een gemeenschappelijke EU-identiteit stimuleren 

 De democratie beschermen en versterken  

Evenementen  
Een gemeenschappelijke doelstelling van de vele 

evenementen in het kader van het thema "Europese 

democratie" is het verzamelen van ideeën die de 

discussie binnen de Conferentie over de toekomst van 

Europa kunnen voeden. Deze democratische 

oefening vormt de kern van evenementen, zoals de 

onlinecyclus "Ideeën over de toekomst van Europa" 

die in Rome wordt georganiseerd (zie dit voorbeeld 

van het evenement over mobiliteit en onderwijs). 

8.  Europese 
democratie 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/23761
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Soortgelijke evenementen die vrijwel overal in de Unie 

worden georganiseerd, hebben kwesties aan de orde 

gesteld zoals het Europees federalisme (zie het 

evenement), de gemeenschappelijke taal van de EU (zie 

het evenement) of vele onderwerpen die EU-burgers 

beschouwen als prioriteiten voor de toekomst van Europa 

(zie het evenement). 

Andere evenementen hebben de verdiensten van de 

conferentie zelf besproken, zoals een virtueel debat (zie 

het evenement), waar deskundigen hebben 

gediscussieerd over de vraag of en hoe de conferentie 

democratische waarden kan versterken tegen de 

verspreiding van autoritaire ideeën rondom de EU. 

De organisatie van evenementen die de aard van de 

democratie binnen de EU bespreken, heeft verschillende 

en soms tegengestelde ideeën opgeleverd. Tijdens een 

evenement in Boedapest tussen deskundigen werd 

bijvoorbeeld voorgesteld om een parallel te trekken 

tussen het subsidiariteitsbeginsel van de EU en een aantal 

kernbeginselen van de grondwet van de VS, teneinde een 

scheiding tot stand te brengen tussen de bevoegdheden 

van de EU en die van haar lidstaten.  

In een evenement dat door de London School of 

Economics and Political Science werd georganiseerd 

onder de titel "The Rise of Insurgent Europeanism" 

bespraken de deelnemers een studie over hoe de 

eurozonecrisis en de migratiecrisis, de brexit en de 

pandemie de structuur van het maatschappelijk 

middenveld in Europa en de houding van het 

maatschappelijk middenveld ten opzichte van het 

Europese project hebben veranderd. 

Federalisering van de 

Europese Unie 

Een groot aantal respondenten pleit onder het 

thema Europese democratie voor een federalisering van de 

Europese Unie, waarbij er verschillende meningen worden 

geuit. Dit punt komt terug bij evenementen in verband met 

dit onderwerp (zie bijv. dit evenement). "Federalisering" 

heeft ook een aantal van de meest goedgekeurde ideeën op 

het platform opgeleverd (zie het idee en idee), alsook 

verschillende opmerkingen van de deelnemers. 

Volgens enkele respondenten is federalisering de beste 

manier om het potentieel van de EU ten volle te benutten 

(zie bijv. dit idee en evenement), maar ook een middel om 

de EU geloofwaardiger en invloedrijker te maken op het 

politieke wereldtoneel en haar de macht te geven om de 

huidige transnationale problemen, zoals klimaatverandering 

en de COVID-19-pandemie, aan te pakken (zie het idee). 

Daardoor wordt dit volgens de deelnemers die dit idee 

ondersteunen, ook beschouwd als een manier om 

euroscepticisme en nationale sentimenten te overwinnen.  

Zo wordt in een veelbesproken en breed gedragen idee 

gepleit voor een grondwetgevende vergadering voor de 

opstelling van een Europese grondwet, waarin de 

belangrijkste elementen en beginselen van een 

democratische Europese Federatie worden gedefinieerd (zie 

het idee). De discussie omvat ook specifiekere oproepen tot 

een gemeenschappelijk budgettair en economisch beleid, 

met inbegrip van een idee van een "Europese Unie van 

belastingbetalers" (zie het idee), Eén Europees leger en de 

federalisering van het buitenlands beleid, naast een 

herziening van de EU-instellingen volgens federalistische 

beginselen.  

Toch zijn sommige respondenten sceptisch over de 

federalisering. Enkele deelnemers vrezen dat dit kan leiden 

tot een buitensporige centralisatie van de macht of tot 

onevenwichtigheden tussen de lidstaten. Anderen zijn van 

mening dat er veel problemen moeten worden opgelost om 

een dergelijk idee te kunnen realiseren. Enkele deelnemers 

zijn positief over de decentralisatie met een grotere macht 

voor lidstaten in plaats van federalisering (zie bijv. dit idee) 

en met meer vrijheid en respect voor de identiteit van de 

lidstaten en vrije samenwerking op gebieden waar dat nuttig 

is (zie bijv. dit idee). 

Gezien de verschillende nationale contexten en de mate 

waarin de lidstaten klaar zijn om deel uit te maken van een 

federale unie, zijn enkele deelnemers voorstander het idee 

van een stapsgewijze federalisering met een systeem van 

"overgangszones" (zie het idee). 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/26732
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/17722
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/35080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/8581
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/31351
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798


 

© Kantar Public 2021 64 

Institutionele 

hervormingen 

Veel ideeën gaan meer specifiek over een 

hervorming van de Europese instellingen om deze 

efficiënter en transparanter te maken en dichter bij de 

burgers te brengen. Deze ideeën omvatten voorstellen voor 

een bredere herziening van de institutionele structuur (zie 

voorbeeld van een idee).  

De respondenten vragen meestal dat het Europees 

Parlement echte bevoegdheid voor wetgevingsinitiatieven 

zou krijgen (zie bijv. dit idee). Er wordt ook aangedrongen 

op de toekenning van fiscale bevoegdheden (zie het idee). 

Over de zetel van het Europees Parlement wordt eveneens 

gediscussieerd, waarbij respondenten vragen een keuze te 

maken tussen Straatsburg en Brussel (zie bijv. dit idee).  

De bespreking van de Europese Raad en de Raad van de 

Europese Unie, een terugkerend idee op het platform en 

binnen het thema Europese democratie, is een overgang 

naar de stemming met gekwalificeerde meerderheid om een 

einde te maken aan het nationale vetorecht (zie het 

voorbeeld van een idee). 

Er worden ook discussies gevoerd over de rol van de Raad 

in de institutionele structuur van de EU (zie het voorbeeld 

van een idee) en suggesties om de twee-kamer-wetgevende 

macht in de EU te verdiepen (zie voorbeeld van een idee).  

Wat de Europese Commissie betreft, wordt in een reeks 

bijdragen de verkiezing van de Commissievoorzitter, de 

benoeming van de Commissieleden en het 

Spitzenkandidaten-systeem besproken (zie bijv. dit idee). 

Ook de rechtstreekse verkiezing van de 

Commissievoorzitter door de burgers komt aan bod (zie 

bijv. dit idee). De deelnemers brengen ook het aantal 

Commissieleden ter sprake (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast worden hervormingen van het Comité van de 

Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité aangekaart, 

bijvoorbeeld om ze efficiënter te laten functioneren. De 

voorstellen omvatten een hervorming van het Comité van 

de Regio's om te voorzien in passende dialoogkanalen voor 

zowel regio's als steden en gemeenten (zie het idee) of het 

een grotere rol toe te kennen (zie het idee).  

Een veelbesproken idee is de rechtstreekse verkiezing van 

een EU-voorzitter, bijvoorbeeld door de rol van de 

voorzitter van de Europese Commissie en die van de 

Europese Raad samen te voegen (zie bijv. dit idee). Er gaan 

ook stemmen op om te voorzien in één enkel contactpunt 

voor de EU, zodat met één stem kan worden gesproken in 

de externe betrekkingen (zie bijv. dit idee). 

Verkiezingen Europees 

Parlement 

In een reeks ideeën over institutionele 

hervormingen wordt gevraagd om de manier waarop de 

verkiezingen voor het Europees Parlement worden 

gehouden zo te veranderen dat de burgers meer betrokken 

worden bij de democratische processen van de EU. Een van 

de vaker besproken voorstellen en een breed gedragen idee 

betreft het opstellen van EU-brede transnationale kieslijsten 

(zie het idee) of het creëren van een nieuw kiesdistrict voor 

Europeanen die in een andere lidstaat wonen, om 

kandidaten aan te moedigen zich te concentreren op 

Europese, in plaats van op binnenlandse kwesties (zie het 

idee). Andere ideeën zijn onder meer om een pan-Europees 

debat te bevorderen en de leden van het Europees Parlement 

dichter bij de burgers te brengen (zie bijv. dit idee). In een 

nieuw idee wordt er echter ook voor gepleit dat leden van 

het Europees Parlement moeten worden voorgedragen door 

de nationale wetgevers, in plaats van rechtstreeks te worden 

gekozen (zie het idee). 

Sommige voorstellen hebben meer specifiek betrekking op 

manieren om de opkomst bij de Europese verkiezingen te 

verhogen. Er wordt gepleit voor de invoering van verplichte 

stemplicht (zie het idee) en er wordt voorgesteld om 

deelname te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door 

postbusstemmen en kiezersregistratie op dezelfde dag toe te 

staan, of door van de verkiezingsdag een feestdag te maken 

(zie het idee). Sommige respondenten kaarten ook het 

elektronisch stemmen aan en opperen onder meer het idee 

om een pool van pan-Europese elektronische kiezers te 

creëren (zie het idee). Het thema digitaal stemmen wordt 

ook onder "Digitale transformatie" besproken. 

In veel suggesties wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat 

jongeren meer worden betrokken bij de politieke 

besluitvorming om ervoor te zorgen dat besluiten worden 

genomen op basis van langetermijnoverwegingen (zie het 

idee). In dezelfde lijn zijn er voorstellen om de 

minimumleeftijd voor het stemmen bij de verkiezingen voor 

het Europees Parlement te harmoniseren (zie het voorbeeld 

van een idee) en deze bij voorkeur vast te stellen op 16 jaar 
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(zie het idee). Deze ideeën zijn onder meer bedoeld om 

jongeren aan te moedigen om te stemmen, een kwestie die 

door de deelnemers vaak als essentieel wordt beschouwd. 

Tijdens een workshop in Wenen werd onder meer 

gesproken over manieren om de deelname van jonge 

burgers aan de Europese verkiezingen te vergroten (zie het 

evenement). In de voorstellen die tijdens de workshop naar 

voren zijn gebracht, wordt benadrukt dat het aantal jonge 

leden van het Europees Parlement moet worden verhoogd, 

zodat kandidaten die jonger zijn dan 16 jaar zich verkiesbaar 

kunnen stellen. De jonge deelnemers aan de workshop 

benadrukten ook de noodzaak om een Europees 

mediaplatform op te richten dat de Europese burgers en 

jongeren zou kunnen helpen beter te worden geïnformeerd 

over de huidige gebeurtenissen in de EU. 

Een deelnemer stelt voor een lijst van genderpariteit op te 

stellen voor dergelijke verkiezingen (zie het idee).  

Burgerparticipatie en -

raadpleging 

Op het platform worden een aantal voorstellen gedaan om 

de deelname van de burgers te versterken, zodat zij zich 

meer met de Europese besluitvorming kunnen 

vereenzelvigen.  

In een aantal ideeën en evenementen wordt dieper ingegaan 

op de ontwikkeling van meer permanente mechanismen op 

basis van participatieve democratie en interactie tussen 

burgers met als doel de representatieve democratie te 

versterken en aan te vullen, onder meer door voort te 

bouwen op de ervaringen van de conferentie over de 

toekomst van Europa. De deelnemers hebben bijvoorbeeld 

voorgesteld om systematischer gebruik te maken van 

burgervergaderingen en -panels om de belangrijkste en 

moeilijkste politieke beslissingen in de EU voor te bereiden 

(zie bijv. dit idee). Andere respondenten stellen een online 

digitaal forum voor waar EU-burgers de EU-wetgeving 

kunnen bespreken met behulp van een op sociale media 

gebaseerd systeem van op- en aanmerkingen (zie het idee). 

Een aanverwant idee gaat over een lobbyplatform voor 

burgers als alternatieve manier voor gewone EU-burgers en 

kleinere bedrijven om hun expertise en standpunten over 

wetgeving te kanaliseren naar het EU-

besluitvormingsproces (zie het idee).  

In de bijdragen wordt ook voorgesteld om online een one-

stop-shop beschikbaar te stellen waar alle input van het 

publiek, of het nu gaat om Europese burgerinitiatieven, 

klachten of petities, wordt gecentraliseerd voor verdere 

doorstroming naar de institutionele participatieve 

architectuur van de EU (zie het idee). 

Enkele respondenten stellen een "Burgerparlement", een 

"Assemblee voor maatschappelijke organisaties" voor (zie 

het idee), of een "Grondwetgevende vergadering" (zie het 

idee) als adviesorgaan voor het Europees Parlement. De 

deelnemers discussiëren ook over het idee om referenda in 

de hele EU te organiseren als alternatief voor nationale 

referenda over institutionele en beleidsonderwerpen van de 

EU (zie bijv. dit idee). 

Wat de participatie van de burgers betreft, wordt de bijdrage 

van jongeren aan de democratische raadplegingen van de 

EU opnieuw als essentieel beschouwd. Deelnemers aan een 

in Malta georganiseerd evenement bespraken de resultaten 

van het Eurostemmers-project, een initiatief voor de 

opleiding van jonge kiezers in Malta. Tijdens dit evenement 

werden meerdere suggesties gedaan, waaronder de 

noodzaak om "jongeren" niet als één groep te beschouwen, 

waardoor het risico zou bestaan dat specifieke behoeften 

binnen specifieke gemeenschappen buiten beschouwing 

worden gelaten. Er zijn verscheidene andere oproepen op 

het platform om een bijzondere nadruk te leggen op de 

generaties, waaronder voorstellen om een Europese 

commissaris voor ouderen in te stellen (zie het idee) en 

jongeren de kans te geven hun standpunten regelmatig in het 

Europees Parlement te presenteren (zie het idee). In een 

gerelateerde bijdrage wordt voorgesteld een quotum vast te 

leggen voor leden van het Europese Parlement jonger dan 

35 jaar (zie het idee). 

In een ander voorstel wordt de EU gevraagd te ijveren voor 

de oprichting van een VN-parlement, zodat burgers in 

beslissingen op mondiaal niveau hun wensen rechtstreeks 

kenbaar kunnen maken, onafhankelijk van hun nationale 

overheid (zie het idee).  

Tijdens een evenement in de Italiaanse stad Brindisi is een 

scala aan ideeën naar voren gebracht om de rechtstreekse 

democratische mechanismen op EU-niveau te verbeteren, 

waaronder het vergroten van de kennis van het publiek over 

een aantal reeds bestaande instrumenten, zoals 

verzoekschriften van de EU, tijdelijke commissies, 

Europese bemiddelaars en het Solvit-platform.  
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Een ruimer gesteund en besproken idee suggereert een 

Europees burgerschap dat niet gekoppeld is aan het 

burgerschap van een EU-lidstaat (zie het idee). 

De media 

Onder Europese democratie gaan een aantal bijdragen over 

de media. Ook onder Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en 

sport wordt dit thema aangesneden.  

Een terugkerend voorstel is om pan-Europese mediakanalen 

of netwerken te hebben (zie het voorbeeld van het idee) of 

de oprichting van één openbare EU-omroep (zie het 

voorbeeld van het idee). De bedoeling daarvan is de kennis 

over EU-kwesties onder de burgers te vergroten, 

bijvoorbeeld door middel van het livestreamen van 

besprekingen en evenementen, maar ook om een 

gemeenschappelijke EU-geest te bevorderen, waarin 

Europese waarden en culturen centraal staan, met 

documentaires over EU-landen. Sommige respondenten 

pleiten ook voor een radio- en tv-zender van de EU om 

haar waarden buiten haar grenzen uit te dragen (zie 

bijv. dit idee). 

Andere deelnemers stellen voor om journalisten een 

opleiding rond EU-verslaggeving te geven of om publieke 

omroepen te verplichten een percentage van hun zendtijd 

aan EU-aangelegenheden te besteden.  

Een 

gemeenschappelijke 

EU-identiteit stimuleren  

Binnen dit thema bespreken de respondenten een 

gemeenschappelijke Europese identiteit op basis van 

gemeenschappelijke Europese democratische waarden (zie 

het evenement), zoals besproken in andere onderwerpen, 

maar ook praktische ideeën om een dergelijke 

gemeenschappelijke Europese identiteit te bevorderen. 

Een groot aantal respondenten bespreekt het idee om een 

gemeenschappelijke taal te kiezen voor betere 

communicatie en begrip tussen burgers in de gehele EU, 

ook in het meest becommentarieerde idee binnen dit 

onderwerp (zie het idee), met inbegrip van het herhaaldelijk 

en breed gesteunde voorstel om Esperanto als homogene 

taal te gebruiken (zie het voorbeeld van het idee). Uit de 

opmerkingen hierover blijkt dat beide voorstellen zowel 

felle voor- als tegenstanders hebben. Sommige deelnemers 

pleiten ook voor een betere eerbiediging van het 

meertaligheidsbeginsel (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast zijn er ideeën om een EU-sportteam op te richten 

(zie bijv. dit idee), 9 mei als feestdag in alle lidstaten te 

houden (zie het idee), of om een EU-paspoort in te voeren 

(zie het idee) om een Europese geest te bevorderen. 

Een deelnemer stelt ook voor jumelageprogramma's tussen 

werknemers op te zetten om Europeanen die niet tot de 

schoolgaande leeftijd behoren, in staat te stellen de cultuur 

van een ander EU-land te ontdekken, bijvoorbeeld door een 

opleiding in het buitenland te volgen (zie het idee). 

 

De democratie 

beschermen en 

versterken 

Een aantal ideeën in het kader van dit thema hebben 

betrekking op de bescherming van de democratie in de EU, 

met een oproep tot krachtige maatregelen tegen regeringen 

die de democratische beginselen schenden, met name in 

Hongarije en Polen (zie bijv. dit idee). Deze kwestie komt 

nader aan bod onder "Waarden en rechten, rechtsstaat, 

veiligheid". 

Respondenten erkennen ook dat desinformatie en 

nepnieuws gevaarlijk kunnen zijn voor democratie. Er 

wordt gepleit voor een krachtigere aanpak om de 

verspreiding van misleidende informatie tegen te gaan, met 

inbegrip van voorstellen om een mobiele feitenonderzoek-

app (zie het idee) of een onafhankelijk EU-instituut voor 

mediacontrole (zie het idee) te creëren. 

Een aantal ideeën en opmerkingen gaan over de noodzaak 

om lobbywerk te reguleren, met het verzoek om een 

gedragscode voor politici op te stellen of een onafhankelijk 

Europees orgaan op te richten dat de middelen heeft om 

corruptie en de ongewenste beïnvloeding door lobby’s 

tegen te gaan (zie bijv. dit idee).  

In dit verband worden er ook algemene maatregelen 

gevraagd ter bestrijding van corruptie, bijvoorbeeld bij het 
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toekennen van aanbestedingen op lokaal niveau. Een 

deelnemer stelt voor om één database in te voeren, waarin 

de huidige meervoudige EU-rapportagesystemen worden 

gecombineerd (zie het idee). Een andere respondent stelt 

voor om Europese politici en ambtenaren die belangrijke 

functies bekleden – zoals de leden van het Europese 

Parlement of de commissarissen – te verbieden aandelen te 

bezitten (zie idee).  

Tijdens een evenement in Brussel werd de nadruk gelegd op 

de sleutelrol van steden en lokale gemeenschappen bij het 

versterken van de democratie en baanbrekende sociale 

vooruitgang. In een tijd van sterke ontkoppeling tussen het 

institutionele centrum en de periferie kan de rol van steden 

en gemeenten cruciaal zijn bij het opbouwen van het 

vertrouwen van de burgers in democratische instellingen. 
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Afbeelding 15 – Mindmap "Europese democratie" 
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Sinds de lancering van het platform heeft het onderwerp 

Migratie in totaal 1623 bijdragen opgeleverd, waaronder 

451 ideeën, 1086 opmerkingen en 86 evenementen. Uit de 

bijdragen over dit onderwerp komen drie algemene trends 

naar voren. Eén groep respondenten wil meer maatregelen 

om migratie te beheersen en te verminderen, terwijl in 

andere bijdragen wordt gevraagd om meer solidariteit en 

betere integratieprocedures. Op de wip bevindt zich een 

groep respondenten die internationale mobiliteit willen 

bevorderen, maar alleen tussen economisch ontwikkelde 

democratieën. Daarom worden de volgende thema’s 

geanalyseerd: 

 Legale migratie 

 Humanistische houding ten aanzien van migratie 

 Grenscontrole 

 Aanpak van de diepere oorzaken van migratie 

 Ongereguleerde migratie uit niet-EU-landen als 

bedreiging  

 Integratie  

Evenementen  
Een relatief klein aantal evenementen (87) heeft het 

migratievraagstuk besproken. Het is echter interessant 

om op te merken dat, toen dat gebeurde, dit onderwerp 

vanuit verschillende invalshoeken is geanalyseerd en 

soms tal van deelnemers heeft aangetrokken. 

Tijdens een evenement dat op 24 september in 

Maastricht werd georganiseerd, werden de ervaringen 

van migrantenvrouwen beoordeeld, waarbij rekening 

werd gehouden met hun genderspecifieke uitdagingen en 

hoe lokale gemeenschappen hen kunnen ondersteunen. 

Een ander evenement op 22 mei was gericht op het 

verschijnsel van ontheemde minderjarigen, een probleem 

dat voornamelijk betrekking heeft op jonge immigranten 

9.  Migratie 
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zonder wettelijke status. Tijdens een conferentie in 

Boedapest werd de rol van migratie besproken als een 

van de oplossingen voor het bredere probleem van de 

trage demografische groei in Europa (zie het evenement).  

In een aantal van de migratiegerelateerde evenementen, 

bijvoorbeeld een conferentie in Hongarije, dicht bij de 

zuidelijke grens van het land (zie het evenement), 

domineerde de bezorgdheid over veiligheid en 

grenscontrole. Tijdens dit evenement werd onder meer 

gesproken over de rol van de agenten bij het patrouilleren 

aan de Hongaarse grens. De keuze tussen een open 

grensbeleid en een meer antimigratiebeleid op EU-

niveau kenmerkte een ander online evenement in 

Duitsland. 

Dit debat markeerde ook enkele van de vele 

burgerraadplegingen die werden georganiseerd in het 

kader van de Conferentie over de toekomst van Europa, 

bijvoorbeeld in het geval van een virtuele bijeenkomst in 

Ierland (zie het evenement) of twee conferenties die 

respectievelijk in Denemarken (zie het evenement) en 

Spanje (zie het evenement) werden georganiseerd. 

Legale migratie 

In het kader van legale migratie pleiten de voorstanders van 

een strenger migratiebeleid voor een gemeenschappelijk 

EU-beleid voor selectieve migratie, met quota en strengere 

selectie- en acceptatieprocedures (zie het voorbeeld van het 

idee). Er worden alternatieve benaderingen van legale 

migratie voorgesteld, zoals een Europees, op punten 

gebaseerd immigratiesysteem dat soms noodzakelijk wordt 

geacht om migratiestromen doeltreffender te reguleren (zie 

het idee).  

Respondenten die meer openstaan voor migratie, vragen 

ook een uniforme en efficiëntere aanpak, maar meer in lijn 

met de mensenrechten en de (sociale) Europese waarden. 

Zo wordt meer specifiek gediscussieerd over een 

eenvormige en efficiënte EU-asielprocedure (zie het idee), 

waarbij er ook op wordt gewezen dat de Overeenkomst van 

Dublin moet worden hervormd om een ongelijke spreiding 

van asielzoekers en migranten te voorkomen (zie bijv. dit 

idee). Het meest gesteunde idee op het gebied van migratie 

vraagt ook om een concreter en eerlijker Europees beleid 

inzake economische migratie, met legale toegangskanalen 

en een integratiebeleid dat is gebaseerd op gelijke 

behandeling en eerbiediging van rechten (zie het idee).  

Burgers pleiten eveneens voor een EU-

arbeidsmigratiebeleid of EU-wervingsstrategieën voor 

studenten en gekwalificeerde werknemers uit 

derdewereldlanden. In dat verband benadrukt een 

respondent dat de EU meer bevoegdheden op 

migratiegebied moet krijgen, zodat ze kan zorgen voor een 

migratiebeheer in overeenstemming met de beginselen en 

waarden van de Unie (zie het idee). 

Een aantal respondenten staat achter het idee om selectieve 

immigratie te bevorderen. Dergelijke respondenten zien 

migratie meestal als iets positiefs vanwege de economische 

voordelen ervan. Zij stellen voor dat er op specifieke landen 

wordt gericht om hun talenten aan te trekken (zie het idee) 

of het versoepelen van de mobiliteitscriteria tussen 

economisch gevorderde democratieën, zowel in het westen 

als in Azië, met name in het kader van 

vrijhandelsovereenkomsten (zie het idee). 

In sommige bijdragen wordt ook ingegaan op kwesties van 

ongelijkheid die van invloed zijn op de bestaande 

asielprocedures. Zo wijzen ze erop dat het aandeel 

mannelijke asielzoekers veel groter is dan dat van 

vrouwelijke asielzoekers of gezinnen (zie het idee). 

Anderen wijzen op de moeilijkheden waarmee LGBTI-

asielzoekers worden geconfronteerd en pleiten voor meer 

bescherming en betere vertaalondersteuning voor deze 

groep (zie het idee). 

 

Humanistische 

houding ten aanzien 

van migratie 

Respondenten pleiten voor het eerbiedigen van de 

mensenrechten met oplossingen om illegale migratie tegen 

te gaan en voor een EU-immigratiebeleid, met eenvoudigere 

en toegankelijkere asielprocedures in de landen van 

herkomst, legale en veilige migratieroutes en een harde 

aanpak van mensenhandel om de dood van vluchtelingen 

aan de EU-grenzen te voorkomen (zie bijv. dit idee). Enkele 

respondenten willen een wettelijk kader om de uitzetting 

van geïntegreerde personen en gezinnen naar onveilige 
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landen van herkomst een halt toe te roepen (zie het idee). 

Respondenten die dit meer humanistische beeld van 

migratie hebben, pleiten in hat algemeen voor een 

verandering van het narratief met betrekking tot migranten, 

vooral in het licht van hun bijdragen als 

gezondheidswerkers tijdens de pandemie (zie het 

evenement).  

 

 

Grenscontrole 

In het algemeen is er steun voor meer 

georganiseerde en gecoördineerde inspanningen op het 

gebied van grenscontrole, met de vraag om uitgebreidere 

grenscontroles, met inbegrip van push-backbevoegdheid 

(zie bijv. dit idee), een grotere ondersteuning van Frontex, 

met een betere taakomschrijving (zie het idee) en een 

juridisch bindende aanpak voor opsporings- en 

reddingsoperaties in de Middellandse Zee (zie het idee).  

In andere bijdragen wordt om meer solidariteit en 

eerbiediging van de mensenrechten gevraagd. De ideeën in 

dit verband hebben onder meer betrekking op een 

gecentraliseerd EU-spreidingssysteem op basis van 

solidariteit, financiering ter verbetering van de 

infrastructuur voor opvang aan de grenzen (huisvesting en 

voedsel), of een supranationaal agentschap voor het beheer 

van Europese vluchtelingenkampen dat door verschillende 

landen wordt beheerd en met EU-middelen wordt 

gefinancierd (zie bijv. dit idee).  

Het recente debat over de uitbreiding van EU-financiering 

voor het oprichten van nationale barrières tegen migranten 

komt gedeeltelijk tot uiting in een aantal bijdragen die 

oproepen tot meer financiële steun van de EU aan de 

lidstaten ter versterking van de fysieke grensbescherming 

(zie het idee). 

Wanneer deelnemers echter vragen om meer financiële 

steun van de EU om migratie aan de grenzen aan te pakken, 

pleiten zij niet altijd voor het oprichten van nieuwe 

barrières. Sommige van hen erkennen de sleutelrol van 

lokale en regionale overheden aan de nationale grenzen en 

willen meer financiering voor projecten in verband met de 

opvang en integratie van migranten (zie het voorbeeld van 

het idee).  

 

Aanpak van de diepere 

oorzaken van migratie 

Met de toekomst van Europa in het achterhoofd 

benadrukken de respondenten dat de diepere oorzaken van 

migratie moeten worden aangepakt om een antwoord te 

bieden op de migratieproblematiek in de EU.  

In dat verband worden voorstellen gedaan voor 

gelijkwaardige handelsbetrekkingen, investeringen in meer 

plannen voor ontwikkelingshulp en academische vorming, 

en beroepsontwikkeling van mensen in derde wereldlanden 

(zie het idee).  

In een aantal specifieke bijdragen wordt de EU flink 

aangepakt, omdat ze een rol heeft gespeeld bij regionale 

destabilisatie, bijvoorbeeld door Europese militaire 

betrokkenheid of door de gesubsidieerde uitvoer van 

landbouwproducten naar ontwikkelingslanden te 

destabiliseren (zie het idee).  

Om dit soort economische ongelijkheden aan te pakken, 

pleiten sommige deelnemers ook voor de bevordering van 

duurzame, klimaatbestendige landbouw in derde 

wereldlanden (zie het idee). Dat zou ook helpen om 

"klimaatmigratie" tegen te gaan (zie het voorbeeld van het 

idee en het evenement). 

 

Ongereguleerde 

migratie uit niet-EU-

landen als bedreiging  

In de commentaren delen deelnemers onomwonden hun 

meningen en ideeën over migratie. Een van de 

waargenomen thema's is het gevoel dat migratie vanuit niet-

EU-landen een bedreiging vormt voor de beschaving, 

identiteit, waarden en cultuur van de EU (zie het voorbeeld 

van het idee). Migratie uit niet-EU-landen zou volgens 

sommigen bijdragen aan terrorisme en de vorming van 

getto’s en no-go-zones in de EU (zie het idee). Deze 

respondenten vragen om maatregelen ter beperking van 
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migratie van buiten de EU, een strenger terugkeerbeleid en 

strategieën die de mobiliteit van migranten belemmeren, 

zoals strengere grenscontroles (zie het voorbeeld van het 

idee). Een deelnemer waarschuwt voor het mogelijke 

gebruik van illegale migratie als een (politiek) wapen, 

waarbij met name wordt verwezen naar de grote instroom 

van migranten uit Belarus naar de Litouwse grenzen (zie het 

idee). De respondenten onderzoeken ook een model 

waarmee vluchtelingen naar asielcentra in een partnerland 

kunnen worden overgebracht voor de beoordeling van hun 

situatie (zie het evenement). 

 

Integratie  

Een ander thema onder Migratie betreft de integratie. Er 

wordt gepleit voor een gemonitord vervolgtraject voor 

migranten om ervoor te zorgen dat ze zich volledig 

integreren in de EU-lidstaat. Volgens één idee schuilt er 

veel potentieel in het erkennen en verder activeren van 

migranten en leden van gastgemeenschappen als aanjagers 

van verandering (zie het idee). Onderwijs wordt beschouwd 

als cruciaal voor integratie, waarbij taal en Europese 

waarden een centrale rol spelen. In dit verband zijn de 

respondenten van mening dat er toereikend gefinancierde 

programma’s nodig zijn om de integratie van schoolgaande 

migrantenkinderen in het openbaar onderwijs te 

ondersteunen (zie het idee). Andere ideeën zijn gericht op 

tertiair onderwijs als belangrijke hefboom voor meer 

integratie. In die zin pleit een deelnemer voor een betere 

toegang van jonge vluchtelingen tot universitaire 

programma's (zie het idee).  

De respondenten zijn van mening dat een geografische 

spreiding van migranten van cruciaal belang is om integratie 

tot stand te brengen (zie het voorbeeld van het idee) en de 

vorming van getto's te voorkomen (zie het idee). Er zijn 

voorlichtingscampagnes en -programma’s nodig om de EU-

burgers ervan bewust te maken dat racisme moet worden 

bestreden, om te komen tot een werkelijk inclusieve 

samenleving. In lijn met de meningen over racisme en 

uitsluiting van de arbeidsmarkt wordt gepleit voor een 

gelijke en eerlijke behandeling van legaal verblijvende 

onderdanen van derde landen (zie het idee). Wat 

discriminatie op de arbeidsmarkt betreft, wijst een 

deelnemer op de noodzaak van gegevens (telling) over de 

etnische achtergrond van migranten om een efficiënte basis 

te vormen voor de beleidsvorming (zie het idee).  

Sommige deelnemers stellen het gebrek aan rechten van 

vaste ingezetenen in de EU aan de kaak. Zij merken op dat 

de Unie geen stemrecht toekent aan haar vaste inwoners die 

al lang in de EU wonen, noch andere voordelen die het voor 

hen aantrekkelijker zouden kunnen maken om het EU-

burgerschap aan te vragen (zie het idee). 

Sommige respondenten vinden deze kwestie bijzonder 

urgent als het gaat om Britse burgers die al vóór de brexit in 

de EU woonden. Volgens een idee dat controverse uitlokt, 

moet een versnelde procedure worden ingevoerd om in de 

gehele EU geldende rechten toe te kennen aan Britse 

burgers die al vóór de brexit in de EU woonden (zie het 

idee). 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210


 

© Kantar Public 2021 73 

 Afbeelding 16 – Mindmap "Migratie" 
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10. Onderwijs, 
cultuur, 
jeugdzaken en 
sport 

 

Ideeën die onder het thema "Onderwijs, cultuur, jeugdzaken 

en sport" zijn ingezonden, gaan over uiteenlopende 

onderwerpen, omdat dit een breed thema is. Net als elders 

op het platform vormt de wens om een gemeenschappelijke 

EU-identiteit te ontwikkelen vaak de basis voor de 

bijdragen over dit onderwerp. Die houden onder meer 

verband met uitwisseling, blootstelling en mobiliteit. Dit 

thema heeft in totaal 2617 bijdragen opgeleverd, bestaande 

uit 863 ideeën, 1185 opmerkingen en 569 evenementen. De 

verschillende ideeën kunnen worden onderverdeeld in de 

volgende categorieën, zoals gepresenteerd op het meertalig 

digitaal platform: 

 Een gemeenschappelijke EU-identiteit ontwikkelen 

 Toekomstbestendig onderwijs 

 Mobiliteit binnen de Unie 

 Jeugdwerkloosheid 

 Europees erfgoed 

 Creatieve professionals 
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Evenementen  
 

De uiteenlopende aard van de evenementen die 

betrekking hebben op de kwesties in verband met 

"Onderwijs, cultuur, jeugd en sport" weerspiegelt de 

diversiteit van de subthema's die onder de koepel van dit 

onderwerp vallen. Sinds het begin van de Conferentie 

over de toekomst van Europa zijn in verschillende EU-

landen honderden evenementen georganiseerd.  

Er werd een campagne geïntroduceerd om de stem van 

ondervertegenwoordigde gemeenschappen te versterken, 

met name rond het thema Cultuur (zie het evenement). 

De campagne "Versterken" werd gelijktijdig in 12 

Europese landen gelanceerd, met deelname van tal van 

creatieve professionals die afzonderlijke sessies 

organiseerden om belangrijke kwesties te identificeren 

en aanbevelingen op te stellen (zie het voorbeeld van een 

evenement). Het belang van EU-steun en internationale 

samenwerking werd benadrukt door de vele 

evenementen en discussies op het platteland en in 

marginale gebieden (zie het voorbeeld van een 

evenement).  

Onderwijs heeft in de afgelopen maanden het hoogste 

aantal evenementen opgeleverd, die uiteenlopend van 

aard zijn. Vaak waren ze bedoeld om van jonge studenten 

de belangrijkste hoofdrolspelers van het debat te maken, 

zowel in hoofdsteden (zie het voorbeeld van een 

evenement) als in meer perifere omgevingen, waarbij de 

studenten hun eigen standpunten en beschouwingen over 

de toekomst van het onderwijs kenbaar maakten (zie het 

voorbeeld van een evenement).   

Soms kregen studenten de gelegenheid om buiten de 

schoolcontext te discussiëren, bijvoorbeeld in het geval 

van een raadplegingscampagne in het kader van een 

beurs voor onderwijs en opleiding (zie het evenement).  

Er werden ook enkele evenementen georganiseerd om 

leerkrachten aan te moedigen hun ideeën en denkbeelden 

over het onderwijs te delen en ze aan de conferentie voor 

te stellen (zie het voorbeeld van een evenement). 

Online discussies over de toekomst van het onderwijs 

waren in sommige gevallen algemeen en alomvattend, 

terwijl in andere gevallen zeer specifieke kwesties en 

methoden centraal stonden, zoals bij een evenement in 

Malta dat voornamelijk betrekking had op een leven lang 

leren en STEM-vaardigheden (zie het evenement). 

Opmerkelijk was dat er een evenement werd 

georganiseerd als een wedstrijd tussen studenten die hun 

bijdrage aan de conferentie in de vorm van papers 

indienden. Voor dit evenement werden in totaal 65 

documenten uit heel Kroatië verzameld en drie 
daarvan werden bekroond (zie evenement).   

  

Een gemeenschappelijke EU-

identiteit ontwikkelen 

Een aantal ideeën betreft de oprichting van 

meer EU-mediaportalen (tv, radio en 

sociale media) om de burger nauwer te betrekken bij EU-

aangelegenheden, met als uiteindelijk doel de Europese 

identiteit en kernwaarden te versterken (zie bijv. dit idee). 

Ook vragen vele deelnemers om betere verspreiding van 

Europese mediaproducties (bijvoorbeeld door 

totstandbrenging van een gemeenschappelijke EU-

mediamarkt (zie bijv. dit idee). Zo bepleit een deelnemer de 

oprichting van een EU-mediaplatform dat specifiek is 

toegesneden op het leren van talen (zie het idee).  

Het concept van taalonderwijs ter bevordering van 

interculturele uitwisseling en hoe het bijdraagt aan een 

gemeenschappelijke EU-identiteit is de laatste tijd verder 

ontwikkeld, met diverse bijdragen waarin werd benadrukt 

dat eentalig onderwijs moet worden overwonnen, en waarin 

wordt opgeroepen tot erkenning van het heterogene en 

meertalige karakter van Europa als hulpbron (zie het 

voorbeeld van een idee). Tijdens een paneldiscussie in 

Berlijn werd ook gekeken naar de meertaligheid van Europa 

en manieren om multiculturele diversiteit te herkennen en 

aan te moedigen (zie het evenement). 

Volgens veel deelnemers zou de Europese integratie 

worden versneld door de invoering van één 

gemeenschappelijke Europese taal (zie bijv. dit idee). Dit 

wordt ook uitvoerig besproken onder Andere ideeën (zie het 

voorbeeld van een idee). De discussie behandelt de voor- en 

nadelen van een dergelijke gemeenschappelijke Europese 

taal en de verschillende mogelijke talen, waaronder 

Esperanto (zie het voorbeeld van een idee of zie het idee), 

Latijn (zie het voorbeeld van een idee) of Engels (zie het 

voorbeeld van een idee). Een gesprek over Esperanto heeft 
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online een zekere belangstelling gewekt, wat een 

afspiegeling is van de levendige discussie rond één neutrale 

taal voor alle EU-landen (zie het evenement).  

In het subthema over onderwijs wordt voorgesteld om op 

alle middelbare scholen in Europa verplichte lessen over de 

geschiedenis en de instellingen van de Europese Unie in te 

voeren. Zo kan onder jongeren interesse en 

verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de EU worden 

gewekt en kan geleidelijk een EU-identiteit worden 

ontwikkeld (zie bijv. dit idee). In andere 

onderwijsgerelateerde ideeën die een gemeenschappelijke 

EU-identiteit bepleiten, worden diverse vormen van 

uitwisselingen en jumelages voorgesteld tussen scholen in 

verschillende lidstaten, om grensoverschrijdende 

vriendschappen te cultiveren (zie het idee). 

In het kader van het subthema Sport wordt geopperd dat de 

Europese identiteit kan worden bevorderd door het 

organiseren van meer transnationale, inter-Europese 

sportevenementen (zie het voorbeeld van een idee) en het 

oprichten van een Europees sportteam dat deelneemt aan 

internationale wedstrijden (zie bijv. dit idee). Bovendien 

werd gewezen op het belang van gemeenschappelijke EU-

symbolen in verband met het creëren van een 

gemeenschappelijke EU-identiteit, met onder meer een idee 

om EU-vlaggen op sportuitrusting en uniformen van 

sporters uit EU-lidstaten op te nemen (zie het idee). 

Een ander idee dat ook onder andere prioriteiten vaak wordt 

genoemd, is om van 9 mei een Europese feestdag te maken 

waarop overal initiatieven voor Europese 

gemeenschapsopbouw plaatsvinden (zie bijv. dit idee). 

 

Toekomstbestendig 

onderwijs 

Veel respondenten vinden dat het onderwijssysteem in onze 

gedigitaliseerde samenleving opnieuw moet worden 

doordacht, met name nu er op scholen en universiteiten 

anders wordt lesgegeven sinds de coronapandemie. Het 

ontwikkelen van een nieuwe kijk op onderwijs in het 

digitale tijdperk is volgens veel respondenten een eerste 

voorwaarde om het toekomstige mondiale 

concurrentievermogen en de modernisering van Europa 

zeker te stellen (zie bijv. dit idee). Om de toegang tot 

cursussen, digitale certificaten en onderzoeksmateriaal te 

vergemakkelijken en één register van alle academische 

middelen te creëren, wordt voorgesteld om één Europees 

digitaal platform op te richten dat openstaat voor alle 

geaccrediteerde instellingen voor hoger onderwijs in de EU 

(zie het idee). Deze oproep gaat hand in hand met de 

noodzaak om ICT op scholen en universiteiten te 

bevorderen, ook door scholen te subsidiëren om hardware 

te kopen (zie het voorbeeld van het idee).  

Wat de kwestie van adequate apparatuur en ruimte voor 

onderwijs betreft, is het Europees plan voor onderwijs een 

voorstel dat door de gebruikers van het platform sterk is 

onderschreven. Dat zou "een Europese strategie zijn, die is 

gericht op het ondersteunen van directe investeringen in 

onderwijsinfrastructuur en het verbeteren van de 

toegankelijkheid, de connectiviteit en de kwaliteit van 

onderwijs en een leven lang leren" (zie het idee). 

Daarnaast vinden respondenten het belangrijk dat soft skills 

worden bevorderd (met name artistieke activiteiten), zodat 

Europese studenten kritisch leren denken en hun 

elementaire waarden ontwikkelen, vooral op jonge leeftijd 

(zie bijv. dit idee). Het toepassen van inclusieve 

onderwijsmethoden, en meer in het algemeen het 

bevorderen van diversiteit in het onderwijs, wordt als een 

belangrijke doelstelling voor de toekomst van het onderwijs 

in de EU gezien (zie het idee). 

Een ander subthema van ideeën wijst op de noodzaak om 

onderwijspraktijken zodanig te hervormen dat ze volwassen 

opleiden tot actieve EU-burgers. Naast uitwisselingen en 

onderwijs over de EU, zoals hierboven besproken, omvat 

dit subthema ideeën over de noodzaak om de actieve sociale 

participatie van jonge leerlingen op scholen aan te 

moedigen (zie het idee), of om interculturele vaardigheden 

aan te leren met bijvoorbeeld meer methoden voor het leren 

van vreemde talen (zie het idee). Een daarmee 

samenhangend idee, namelijk de verscheidenheid aan talen 

en de rol die de media kunnen spelen bij het 

vergemakkelijken van het leren en het creëren van een 

gemeenschappelijke Europese identiteit, werd tijdens een 

aantal evenementen onderzocht (zie het voorbeeld van een 

evenement). 

Een aantal respondenten wijst erop dat het huidige 

onderwijssysteem moet worden hervormd om jongeren 

voor te bereiden op de toekomst. De respondenten vragen 

om onderwijs over klimaatverandering (zie het voorbeeld 

van het idee) en mechanismen om de STEM-vaardigheden 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) van 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
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jongeren te verbeteren, bijvoorbeeld via een programma 

voor basisvaardigheden in de gehele EU (zie het idee). 

Zoals in het thema van de digitale transformatie aan de orde 

is gesteld, vragen de respondenten dat jongeren worden 

opgeleid op het gebied van digitaal welzijn (zie het 

voorbeeld van een idee).  

Een andere reeks ideeën bespreekt de afstemming van 

(beroeps)onderwijs op de arbeidsmarkt (zie bijv. dit idee) 

en het aanmoedigen van ondernemersvaardigheden in het 

onderwijs (zie het idee). Een ander voorstel betreft de 

invoering van een verplichte beroepsoriëntatie om de 

talenten en belangstellingen van leerlingen vroeg in hun 

schoolcarrière te beoordelen (zie het idee). 

 

Mobiliteit binnen de 

EU 

Een aantal deelnemers stelt voor dat de EU een 

onlineportaal creëert voor aanmeldingen voor hoger 

onderwijsprogramma’s in de EU. Via dit portaal zouden 

studenten zich bovendien gelijktijdig voor meerdere 

opleidingen in de Europese Unie kunnen aanmelden (zie 

bijv. dit idee).  

Een ander subthema dat door meerdere respondenten wordt 

opgeworpen, betreft de uitbreiding van Erasmus-beurzen tot 

jongeren die niet naar de universiteit gaan, bijvoorbeeld tot 

middelbare scholieren, ook degenen in het 

beroepsonderwijs. Dit zou degenen die geen hoger 

onderwijs hebben gevolgd, de mogelijkheid bieden om in 

het buitenland te wonen, goede praktijken uit te wisselen, 

nieuwe talen en culturen te leren en hun vaardigheden in het 

algemeen uit te breiden (zie het voorbeeld van het idee).  

Respondenten hebben bovendien benadrukt dat Het 

Erasmus-programma meer inclusief moet zijn voor 

studenten met een laag inkomen. Zo zouden de Erasmus-

beurzen beter moeten worden afgestemd op de kosten van 

levensonderhoud in ieder land (zie het idee). Een 

respondent stelt in dat kader voor de taak om Erasmus-

beurzen toe te kennen aan de universiteit in het land van 

bestemming, zodat aanvragers rechtstreeks een aanvraag 

kunnen indienen bij de universiteit van hun voorkeur, in 

plaats van bij hun eigen universiteit (zie het idee).  

De wens om de huidige vorm van het programma te 

verbeteren, vestigt de aandacht op het belang van 

mobiliteitsprogramma's in het onderwijs. Dit blijkt ook uit 

het bestaan van verschillende evenementen met betrekking 

tot dit onderwerp, die samenhangen met de twee hierboven 

besproken ideeën (zie dit evenement). 

Over het algemeen komen ideeën over de toegankelijkheid 

en inclusiviteit van Erasmus-beurzen vaak opnieuw naar 

voren. Zo wordt in de meest recente bijdragen voorgesteld 

om het Erasmus-programma uit te breiden naar andere 

opleidingscategorieën, zoals landbouw en andere 

ambachten (zie het idee).  

Een andere discussie betreft het initiatief "DiscoverEU". 

Sommige deelnemers stellen voor om DiscoverEU uit te 

breiden tot alle Europese jongeren van 18 jaar (zie bijv. dit 

idee). 

Tot slot heeft een idee over academische mobiliteit 

betrekking op de ratificatie van het Verdrag van Lissabon 

inzake erkenning, teneinde de beroeps- en academische 

mobiliteit in Griekenland te vergemakkelijken (zie het 

idee). 

Een uniek idee met betrekking tot mobiliteit, mogelijk 

vanuit niet-EU-landen, betreft de invoering van een 

Europees studiebeurzenstelsel voor studenten die in hun 

eigen land vervolgd worden om de academische vrijheid te 

beschermen (zie het idee). 

 

Jongeren-  

werkloosheid 

Een van de meest gesteunde ideeën onder dit onderwerp 

gaat over het toenemende aantal jongeren in Europa dat 

geen werk heeft en evenmin onderwijs of een opleiding 

volgt ("not in employment, education or training" of 

"NEET’s"). Zo benadrukken deelnemers vooral dat NEET’s 

een van de meest kwetsbare groepen in de huidige Europese 

samenleving zijn en zij uiten hun grote bezorgdheid over het 

feit dat NEET’s de volgende slachtoffers zullen worden van 

de economische nasleep van de coronapandemie. Daarom 

vinden respondenten het cruciaal dat de EU onmiddellijk 

concrete maatregelen neemt, niet alleen om het verschijnsel 

van de NEET’s tegen te gaan, maar ook om betere 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
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arbeidsomstandigheden te verzekeren in sectoren waarin 

vooral jongeren werken (zie bijv. dit idee).  

Sommige ideeën die in dit verband aan het platform werden 

toegevoegd, zijn gericht op opleiding voor het schrijven van 

projecten en ondernemerschap, en op de noodzaak van een 

betere erkenning van informeel leren (zie het voorbeeld van 

een idee).  

Europees erfgoed 

In het kader van dit thema roepen de respondenten op tot de 

bescherming en viering van de Europese cultuur en het 

Europees erfgoed, bijvoorbeeld door een EU-commissaris 

voor cultuur in te stellen (zie het idee) en in het algemeen 

meer te investeren in het behoud van het 

gemeenschappelijke culturele geheugen van de EU.   

Onlangs zijn er steeds meer oproepen gedaan voor het 

behoud van de tradities die met name door 

minderheidsgroepen worden verwoord (zie het evenement).  

Meer in het algemeen is voorgesteld een virtuele bibliotheek 

op te zetten, gekoppeld aan de bibliotheken van 

verschillende EU-lidstaten, om zeldzame boeken en 

kunstwerken breder toegankelijk te maken voor alle EU-

burgers (zie het idee).  

Creatieve 

professionals 

De impact van de COVID-19-pandemie op de 

arbeidsomstandigheden van culturele beroepsbeoefenaars 

en creatieve gemeenschappen heeft aanleiding gegeven tot 

serieuze reflectie over hun status en de rol van de EU-

instellingen bij het bieden van een rechtskader dat de 

ongewisheid van de sector zou verbeteren (zie het voorbeeld 

van een idee).  

De professionalisering van culturele werkers was een 

cruciaal discussiethema tijdens verschillende evenementen 

die in heel Europa rond cultuur werden georganiseerd (zie 

voorbeeld van een evenement).  

Andere aanbevelingen met betrekking tot de creatieve 

sector hebben betrekking op zowel steun voor organisaties 

die op lokaal niveau actief zijn, als op de invoering van een 

geïntegreerd systeem van nationale en regionale 

medefinanciering dat meer internationale culturele 

samenwerking zou bevorderen (zie het voorbeeld van een 

idee). 

  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
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Afbeelding 17 – Mindmap "Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport" 
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BIJLAGE I: De ideeën 

met de meeste 

steunbetuigingen en 

opmerkingen tot nu toe, 

per thema 
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Ideeën met de meeste steunbetuigingen en opmerkingen, 

per thema (19/04 – 03/11/2021)  

 

Deze bijlage bevat de meest bekrachtigde en becommentarieerde ideeën voor elk onderwerp vanaf 3 november 2021, met 

inbegrip van voorstellen van individuen en ideeën die door organisaties worden gepromoot. Deze omvat tevens de ideeën die 

zijn geregistreerd onder het onderwerp "Andere ideeën"; in de rest van het verslag zijn ideeën in verband met dat onderwerp in 

één van de negen thematische onderwerpen opgenomen, of in verschillende onderwerpen in het geval van horizontale kwesties. 

Het doel van deze bijlage is blijk te geven van een hoge mate van belangstelling voor of debat over bepaalde ideeën op het 

platform.  

Let erop dat steunbetuigingen vergelijkbaar zijn met een "like/upvote" in sociale media. Ze vormen een beeld van de interesse 

van deelnemers in en de algemene voorkeur voor een idee, maar bieden geen informatie over eventuele tegengestelde meningen. 

Het aantal steunbetuigingen is daarom geen indicator van algemene steun voor het idee, maar louter een van de vele aspecten 

waarmee rekening wordt gehouden bij de analyse van de bijdragen op het platform. Opmerkingen kunnen variëren van neutrale 

feedback tot instemming of sterke onenigheid. Zie bijlage II voor meer achtergrondinformatie over de analyse van de bijdragen 

op het platform. 

 

 

 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

Klimaatverandering en het milieu Idee: Rechtvaardige transitie 
(zie het idee)  

Steunbetuigingen: 358 

Opmerkingen: 13 

Idee: Bevordering van 
kernenergie waar geen gebruik 
kan worden gemaakt van 
hernieuwbare energie 
(vertaald) (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 110 

Opmerkingen: 150 

Idee: Stop alle subsidies voor 
fossiele brandstoffen (vertaald) 
(zie het idee) 

Steunbetuigingen: 295 

Opmerkingen: 28 

Idee: Verbeter de bescherming 
van de natuur, het milieu, de 
biodiversiteit en de mens bij de 
ontwikkeling van industriële 
windmolenparken in Europa 
(zie het idee) 

Steunbetuigingen: 33 

Opmerkingen: 77 

Idee: Euro Trainscanner 
(vertaald) (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 182 

Opmerkingen: 44 

Idee: Dring de 
milieuverontreiniging terug 
door middel van 
immigratiebeleid (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 7 

Opmerkingen: 74 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
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Idee: Maak het Europese 
spoorwegnet toegankelijker en 
aantrekkelijker als vervanging 
voor verbindingen binnen de 
EU (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 191 

Opmerkingen: 32 

Idee: Stel kernenergie centraal 
in de groene transformatie (zie 
het idee) 

Steunbetuigingen: 29 

Opmerkingen: 67 

 

Idee: Europa herbebossen (zie 
het idee) 

Steunbetuigingen: 147 

Opmerkingen: 25 

Idee: Moedig mensen aan om 
minder vlees te eten (zie het 
idee) 

Steunbetuigingen: 47 

Opmerkingen: 52 

 

 

 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

Volksgezondheid Idee: Wetenschappelijke 

technologieën voor een gezond, 

lang leven: ontwikkeling en 
toegang (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 466 

Opmerkingen: 78 

Idee: Stop de verandering van de 

zomertijd: invoering van een 
astronomisch correcte tijd en 
creëer de mogelijkheid om 
openingstijden met 1 uur te 
vervroegen (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 35 

Opmerkingen: 130 

Idee: Gelijke toegang tot 
betaalbare en hoogwaardige 
openbare diensten, waaronder 
gezondheidszorg (zie idee): 
Steunbetuigingen: 339 

Opmerkingen: 13 

Idee: Wetenschappelijke 

technologieën voor een gezond, 

lang leven: ontwikkeling en 
toegang (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 466 

Opmerkingen: 78 

Idee: Onderzoek naar 
myalgische encefalomyelitis 
(ME/chronische-
vermoeidheidssyndroom) (zie 
het idee) 

 Steunbetuigingen: 216 

Opmerkingen: 5 

Idee: Focus op onderzoek naar 
het tegengaan van veroudering 
en naar een lange levensduur 
(zie het idee)  

Steunbetuigingen: 145 

Opmerkingen: 31 

Idee: Focus op onderzoek naar 
het tegengaan van veroudering 
en naar een lange levensduur 
(zie het idee)  

Steunbetuigingen: 145 

Opmerkingen: 31 

Idee: Zeg NEE tegen digitale 
(groene) vaccinatiepaspoorten, 
-certificaten en mogelijke 
chipimplantaten, omdat dit 
twee categorieën burgers zou 
creëren op basis van vaccinatie 
(zie het idee)  

Steunbetuigingen: 13 

Opmerkingen: 25 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
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Idee: Verdragswijziging ter 
versterking van de 
bevoegdheden van de EU op 
het gebied van de 
volksgezondheid (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 87 

Opmerkingen: 5 

Idee: Meertaligheid in het 

ziekenhuis: Medisch personeel 
in de internationale taal 
Esperanto scholen, tijdzones in 
Europa (vertaald) (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 11 

Opmerkingen: 22 

 

 

 

 

 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

Een sterkere economie, sociale 

rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid 

Idee: Europese pijler van 
sociale rechten voor een 
sociale markteconomie (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 365 

Opmerkingen: 24 

Idee: Een onvoorwaardelijk 
basisinkomen in de hele EU dat 
iedereen financiële zekerheid 
en participatiemogelijkheden 
biedt (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 274 

Opmerkingen: 88 

Idee: Nieuw economisch model 
en bestuur voor de EU (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 354 

Opmerkingen: 23 

Idee: Een universeel 
basisinkomen (vertaald) (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 76 

Opmerkingen: 83 

Idee: Een hernieuwd sociaal 
contract voor Europa, voor een 
eerlijk herstel (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 338 

Opmerkingen: 24 

Idee: Een sociaal protocol in de 
Verdragen om een einde te 
maken aan dumping van lonen 
en voorwaarden (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 310 

Opmerkingen: 63 

Idee: Een sociaal protocol in de 
Verdragen om een einde te 
maken aan dumping van lonen 
en voorwaarden (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 310 

Opmerkingen: 63 

Idee: Hoeveel geld zou het 

Esperanto de Europese Unie 

besparen? (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 66 

Opmerkingen: 51 

 

Idee: Een onvoorwaardelijk 
basisinkomen in de hele EU dat 
iedereen financiële zekerheid 
en participatiemogelijkheden 
biedt (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 274 

Opmerkingen: 88 

Idee: Start met het bestrijden 
van belastingparadijzen binnen 
en buiten de EU (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 229 

Opmerkingen: 49 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

De EU in de wereld Idee: Oprichting van het 
Europese leger (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 399 

Opmerkingen: 201 

Idee: Oprichting van het 
Europese leger (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 399 

Opmerkingen: 201 

Idee: Het EVV pleit voor 
hervorming van het handels- en 
investeringsbeleid van de EU 
en voor een nieuwe start voor 
het multilateralisme wereldwijd 
(zie het idee)  

Steunbetuigingen: 350 

Opmerkingen: 9 

Idee: Europa verenigen: Zet de 
uitbreiding van de EU voort (zie 
het idee)  

Steunbetuigingen: 181 

Opmerkingen: 52 

Idee: EU-buitenlandbeleid op 
basis van een stelsel van 
absolute meerderheid in plaats 
van unanimiteit (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 234 

Opmerkingen: 43 

Idee: EU-buitenlandbeleid op 
basis van een stelsel van 
absolute meerderheid in plaats 
van unanimiteit (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 234 

Opmerkingen: 43 

Idee: Eensgezind optreden: De EU 
als een mondiale speler (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 230 

Opmerkingen: 19 

Idee: Samenbrengen van de 
krijgsmachten van de lidstaten 
op Europees niveau (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 15 

Opmerkingen: 33 

Idee: Strategische autonomie 
(zie het idee)  

Steunbetuigingen: 196 

Opmerkingen: 27 

Idee: Strategische autonomie 
(zie het idee)  

Steunbetuigingen: 196 

Opmerkingen: 27 

 

 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

Waarden en rechten, rechtsstaat, 

veiligheid 

Idee: Versterk de 
afdwingbaarheid van 
mensenrechteninstrumenten 
(zie het idee)  

Steunbetuigingen: 344 

Opmerkingen: 9 

Idee: Oprichting van een 
gemeenschappelijk Europees 
leger (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 57 

Opmerkingen: 178 

Idee: Gendergelijkheid (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 343 

Opmerkingen: 13 

Idee: Een Europees leger 
(vertaald) (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 4 

Opmerkingen: 60 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
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Idee: De EU moet toezien op de 
eerbiediging van de rechtsstaat 
binnen haar grenzen (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 199 

Opmerkingen: 22 

Idee: Si vis pacem, para bellum: 

Stel EU-doelen voor defensie 
en afschrikking in 2022 (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 4 

Opmerkingen: 40 

Idee: Bescherming van onze 

fundamentele waarden: 

Mechanisme voor democratie, 
de rechtsstaat en grondrechten 
(zie het idee)  

Steunbetuigingen: 194 

Opmerkingen: 15 

Idee: Voor objectieve, op feiten 

gebaseerde informatie over 

Esperanto! Gelijke rechten voor 

Esperanto-sprekers! (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 150 

Opmerkingen: 39 

Idee: Voor objectieve, op feiten 

gebaseerde informatie over 

Esperanto! Gelijke rechten voor 

Esperanto-sprekers! (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 150 

Opmerkingen: 39 

Idee: De Finse kinderbescherming 

en het familierecht moeten 

ingrijpend worden hervormd. (zie 
het idee)  

Steunbetuigingen: 14 

Opmerkingen: 33 

 

 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

Digitale transformatie Idee: Eerlijke digitalisering (zie 
het idee)  

Steunbetuigingen: 375 

Opmerkingen: 32 

Idee: EU-CAP = Europees 
informatieplatform voor 
burgers (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 0 

Opmerkingen: 81 

Idee: Openbare steun voor open 
source-software en -hardware 
(vertaald) (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 144 

Opmerkingen: 9 

Idee: Verbied cryptomunten (zie 
het idee)  

Steunbetuigingen: 13 

Opmerkingen: 47 

Idee: Europese chipproductie 
(vertaald) (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 110 

Opmerkingen: 32 

Idee: Een universeel inkomen 
voor personen die open source-
software onderhouden (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 52 

Opmerkingen: 37 

Idee: Kickstarter moet gelijkelijk 
toegankelijk zijn voor alle EU-
burgers (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 99 

Opmerkingen: 11 

Idee: Europese chipproductie 
(vertaald) (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 110 

Opmerkingen: 32 

Idee: AVG: Het moet minstens 
even eenvoudig worden om het 

Idee: Eerlijke digitalisering (zie 
het idee)  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99200
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
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verzamelen van 
persoonsgegevens te weigeren 
als om het te aanvaarden (zie 
het idee)  

Steunbetuigingen: 92 

Opmerkingen: 5 

Steunbetuigingen: 375 

Opmerkingen: 32 

 

 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

Europese democratie Idee: Een hervormingsplan voor 
een op de burger gebaseerde 
Europese democratie (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 570 

Opmerkingen: 53 

Idee: Er moet een 
gemeenschappelijke Europese 
taal komen (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 108 

Opmerkingen: 167 

Idee: Samen sterker: Een 
democratische Europese 
Federatie (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 496 

Opmerkingen: 133 

Idee: Samen sterker: Een 
democratische Europese 
Federatie (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 496 

Opmerkingen: 133 

Idee: Échte Europese verkiezingen: 

Transnationale EU-brede 
kieslijsten (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 401 

Opmerkingen: 95 

Idee: Rechtstreekse verkiezing 
van de president van de 
Europese Unie (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 196 

Opmerkingen: 107 

Idee: Protocol inzake sociale 
vooruitgang (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 367 

Opmerkingen: 19 

Idee: Europese democratie begint 

met een gemeenschappelijke taal: 

Esperanto (vertaald) (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 36 

Opmerkingen: 101 

Idee: Betere besluitvorming 
voor een eerlijker Europa (zie 
het idee)  

Steunbetuigingen: 363 

Opmerkingen: 22 

Idee: Échte Europese verkiezingen: 

Transnationale EU-brede 
kieslijsten (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 401 

Opmerkingen: 95 

   

 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

Migratie Idee: Een gemeenschappelijk 
migratie- en asielbeleid, 
gebaseerd op de eerbiediging 
van rechten en gelijke 
behandeling (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 373 

Opmerkingen: 26 

Idee: Geen immigratie meer 
vanuit niet-Europese landen of 
landen die niet tot de "eerste 
wereld" behoren (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 101 

Opmerkingen: 110 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
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Idee: Geen immigratie meer 
vanuit niet-Europese landen of 
landen die niet tot de "eerste 
wereld" behoren (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 101 

Opmerkingen: 110 

Idee: Verwijdering van niet-

toegelaten asielzoekers/migranten

  (vertaald) (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 37 

Opmerkingen: 89 

Idee: Migratie en integratie (zie 
het idee)  

Steunbetuigingen: 68 

Opmerkingen: 65 

Idee: Migratie en integratie (zie 
het idee)  

Steunbetuigingen: 68 

Opmerkingen: 65 

Idee: Verwijdering uit de EU 
(vertaald) (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 65 

Opmerkingen: 37 

Idee: Verwijdering uit de EU 
(vertaald) (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 65 

Opmerkingen: 37 

Idee: De visie van LYMEC op 
politieke prioriteiten - asiel en 
migratie (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 62 

Opmerkingen: 1 

Idee: Geef Britse burgers die in 
een EU-land wonen, EU-brede 
rechten (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 14 

Opmerkingen: 35 

 

 

 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en 

sport 

Idee: De EU heeft beter 
taalonderwijs nodig (zie het idee)   

Steunbetuigingen: 469 

Opmerkingen: 88 

Idee: De EU heeft beter 
taalonderwijs nodig (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 469 

Opmerkingen: 88 

Idee: Jeugdzaken: De EU mag 
geen armoede financieren (zie 
het idee)  

Steunbetuigingen: 361 

Opmerkingen: 13 

Idee: Taalonderwijs in Europa 
(vertaald) (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 151 

Opmerkingen: 75 

Idee: Een leven lang leren en het 
recht op opleiding moet voor 
iedereen in Europa de realiteit 
worden (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 353 

Opmerkingen: 14 

Idee: Gelukkigere mensen die 
een taal leren, succesvollere 
taaldocenten (vertaald) (zie het 
idee)  

Steunbetuigingen: 101 

Opmerkingen: 63 

Idee: Een les over Esperanto 
voor de schoolkinderen van de 
Europese Unie (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 186 

Opmerkingen: 46 

Idee: Esperanto – internationale 
hulptaal (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 83 

Opmerkingen: 57 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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Idee: Het Europese plan voor 

onderwijs: Investeren in 
hoogwaardig onderwijs en een 
leven lang leren voor iedereen 
op EU-niveau (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 175 

Opmerkingen: 47 

Idee: Een les over Esperanto 
voor de schoolkinderen van de 
Europese Unie (zie het idee)  

Steunbetuigingen: 186 

Opmerkingen: 46 

 

 

 Meeste steunbetuigingen Meeste opmerkingen 

Andere ideeën Idee: Officiële erkenning van 
Esperanto als een van de talen 
van EU-burgers (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 307 

Opmerkingen: 135 

Idee: Esperanto, een 
gemeenschappelijke neutrale 
taal, ontworpen om gemakkelijk 
te leren, een instrument voor 
een meer verenigde Europese 
Unie (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 248 

Opmerkingen: 229 

Idee: Esperanto, een 
gemeenschappelijke neutrale 
taal, ontworpen om gemakkelijk 
te leren, een instrument voor 
een meer verenigde Europese 
Unie (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 248 

Opmerkingen: 229 

Idee: Officiële erkenning van 
Esperanto als een van de talen 
van EU-burgers (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 307 

Opmerkingen: 135 

Idee: Een federale Europese 
republiek (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 140  

Opmerkingen: 19 

Idee: Europese vlag bij 
begroetingen (vertaald) (zie het 
idee) 

Steunbetuigingen: 0 

Opmerkingen: 120 

Idee: Unione Europea – stato 

federale (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 120 

Opmerkingen: 80 

Idee: Unione Europea – stato 

federale (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 120 

Opmerkingen: 80 

Idee: Laten we stoppen met het 

koppelen van het Europees 

burgerschap aan het 

staatsburgerschap van de 

natiestaten. Laten we de mensen 
de kans geven een Europees 
paspoort te hebben (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 115 

Idee: Kies DE officiële 
groepstaal (zie het idee) 

Steunbetuigingen: 13 

Opmerkingen: 72 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/245
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Opmerkingen: 18 
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De voor de analyse in dit verslag gebruikte meetgegevens 

zijn afkomstig van een live platform waar gegevens 

voortdurend worden geactualiseerd, zelfs tijdens de periode 

van de gegevensanalyse door het onderzoeksteam.   

De belangrijkste meetgegevens die voor de kwantitatieve 

analyse worden gebruikt, zijn:  

 numerieke gegevens over ideeën die door 

respondenten zijn ingediend, hetzij in eigen naam, 

hetzij als vertegenwoordiger van een organisatie. 

Deze gegevens verwijzen naar het aantal ideeën – 

in totaal en binnen de verschillende onderwerpen. 

 Numerieke gegevens over steunbetuigingen: 

steunbetuigingen zijn vergelijkbaar met een 

"like/upvote" in sociale media. Ze helpen een 

beeld te vormen van de interesse van deelnemers 

in en de algemene voorkeur voor een idee, maar 

bieden geen informatie over eventuele 

tegenkanting. Het aantal steunbetuigingen is 

daarom niet noodzakelijk een indicator van 

algemene steun voor het idee, maar louter een van 

de vele aspecten waarmee rekening wordt 

gehouden bij de analyse van de bijdragen op het 

platform. Deze numerieke gegevens betreffen het 

aantal steunbetuigingen – in totaal, binnen de 

verschillende onderwerpen, en per specifiek idee 

(ook gebruikt voor de rangschikking van ideeën 

per aantal steunbetuigingen). 

BIJLAGE II: Methode 
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 Numerieke gegevens over opmerkingen van 

deelnemers: de analyse bekijkt ook het aantal 

opmerkingen van deelnemers over elkaars ideeën, 

aangezien dit het niveau van actieve betrokkenheid 

bij een idee aangeeft. Inhoudelijk kunnen 

opmerkingen gaan van neutrale feedback tot 

instemming of sterke onenigheid. Dit komt tot 

uiting in de kwalitatieve analyse (zie hieronder). 

De numerieke gegevens geven het aantal 

opmerkingen weer – in totaal, binnen de 

verschillende onderwerpen, en per specifiek idee 

(ook gebruikt voor de rangschikking van ideeën 

per aantal opmerkingen).  

 Numerieke gegevens over evenementen: 

respondenten kunnen evenementen aanmaken op 

het platform en evenementenverslagen uploaden. 

Deze gegevens verwijzen naar het aantal 

evenementen – in totaal en binnen de verschillende 

thema’s. 

 Sociaal-demografische gegevens 

(geanonimiseerd): voordat de respondenten met 

het platform aan de slag gaan, wordt hen verzocht 

informatie te verstrekken over hun land van 

woonplaats, onderwijsachtergrond, leeftijd, 

geslacht en arbeidsstatus. Deze gegevens worden 

anoniem verwerkt. Aangezien deze informatie 

vrijwillig wordt gedeeld (momenteel wordt deze 

door ongeveer 75% van de deelnemers verstrekt), 

biedt dit een beperkt inzicht in de profielen van de 

deelnemers. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat 

respondenten informatie over hun beroep, 

opleiding, en land van woonplaats verstrekken. 

Organisaties kunnen enkel het land van vestiging 

vermelden.  

In het verslag ligt de nadruk vooral op de kwalitatieve 

analyse van ideeën, inclusief degene die werden besproken 

op evenementen, en opmerkingen, met als doel een 

overzicht te geven van de inhoud van het platform. De 

thema’s en in sommige gevallen subthema’s worden 

vastgesteld binnen de vooraf bepaalde onderwerpen. 

In de praktijk is binnen elk thema een handmatige tekstuele 

analyse en clustering van alle voorgestelde ideeën en 

gesloten evenementen met evenementverslagen uitgevoerd 

door een onderzoeksteam. Ter ondersteuning van dit werk 

is de via het platform beschikbare inhoud verwerkt door een 

geautomatiseerd systeem voor tekstanalyse dat wordt 

gebruikt om analisten te helpen grote hoeveelheden 

tekstinvoer te begrijpen. Het maakt het mogelijk bijdragen 

uit verschillende talen te groeperen (clusteren) en op zoek 

te gaan naar soortgelijke inhoud op het platform en in alle 

talen. Analisten gebruiken het tekstanalysesysteem om de 

meertalige analyse van inhoud te vergemakkelijken en om 

de meervoudige gevallen van een soortgelijk idee in 

verschillende bijdragen gemakkelijker te identificeren. Dit 

helpt om de mate waarin een bepaald thema of subthema 

voorkomt, te beoordelen. Het tekstanalysesysteem evalueert 

alleen de via het platform ingediende inhoud. Dit omvat 

gepseudonimiseerde antwoorden op de 

sociaaldemografische vragenlijst, die wordt gebruikt om de 

sociaaldemografische gegevens samen te stellen, en de 

andere inhoud (ideeën, opmerkingen en steunbetuigingen) 

die op het platform is ingediend (met inbegrip van de 

bijbehorende metagegevens zoals het tijdstip waarop de 

input plaatsvond).  Vervolgens heeft het onderzoeksteam de 

ideeën en opmerkingen evenals de beschrijvingen van de 

evenementen binnen de vastgestelde cluster gelezen om een 

samenvatting te geven van de algemene thema’s en 

mogelijke subthema’s, rekening houdend met variaties en 

mogelijke meningsverschillen in de opmerkingen.  

Het uiteindelijke doel van deze kwalitatieve aanpak is niet 

enkel het vaststellen van de thema’s of ideeën die de meeste 

aandacht krijgen op het platform, maar ook om de 

reikwijdte en diversiteit van de ideeën binnen eenzelfde 

onderwerp na te gaan. Indien verschillende ideeën die op het 

platform worden ingediend, in de praktijk neerkomen op 

hetzelfde idee of subthema, wordt dit in de samenvatting 

aangegeven door te verwijzen naar een terugkerend of 

vooraanstaand idee of subthema. 

De samenvattingen bevatten ook links naar illustratieve 

ideeën of evenementen, die een concreet voorstel 

beschrijven of een goede samenvatting geven van de 

algemene redenering achter het vastgestelde thema of 

subthema.  

Bij het analyseren van evenementen richt het 

onderzoeksteam zich op afgesloten evenementen met een 

evenementenverslag. Er wordt bijzondere aandacht besteed 

aan de meer participatieve en weloverwogen 

adviesevenementen, waarbij de stem en de mening van de 

burgers die anders hun weg naar het digitale platform niet 

zouden vinden, worden meegenomen. 
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De uitsplitsing van een onderwerp naar thema’s en 

subthema’s of ideeën wordt visueel weergegeven in de 

desbetreffende mindmap. 
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