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DOOR HET PANEL GOEDGEKEURDE AANBEVELINGEN (TER BEHANDELING IN DE
PLENAIRE VERGADERING)

Werkgebied 1 Waarborging van rechten en non-discriminatie;

Deelgebied 1.1 Non-discriminatie / Deelgebied 1.2 Gendergelijkheid

1. “Wij bevelen aan dat de EU criteria vaststelt voor antidiscriminatie op de
arbeidsmarkt (quota voor jongeren, ouderen, vrouwen, minderheden). Als
bedrijven aan de criteria voldoen, krijgen zij subsidies of
belastingvermindering”.
Wij bevelen aan dat de werknemers zich meer bewust worden van:

● supranationale en nationale instellingen (bijv. vakbonden);
● mechanismen die ervoor zorgen dat bedrijven de bestaande regels

inzake non-discriminatie op de werkplek naleven;
● kwalificatieprogramma’s voor sociale groepen die op de arbeidsmarkt

worden gediscrimineerd (jongeren, ouderen, vrouwen, minderheden).

Wij bevelen de aanneming van EU-wetgeving in twee fasen aan. Ten eerste
moeten subsidies worden verstrekt om werknemers aan te werven uit
bepaalde categorieën die vatbaar zijn voor discriminatie. Ten tweede moet de
wet de werkgevers verplichten dergelijke groepen voor een minimumperiode
in dienst te nemen.”

De EU is immers verantwoordelijk voor het behoud van het evenwicht tussen de
belangen van de vrije markt en de bescherming van kwetsbare categorieën die
wettelijk moeten worden beschermd. Heterogene groepen zijn wenselijk voor
bedrijven omdat zij uiteenlopende kwalificaties bieden. Subsidies zijn een extra
prikkel voor bedrijven.

2. “Wij bevelen de EU aan een stimuleringsprogramma op te zetten dat de
oprichting van betaalbare peutertuinen en speelplaatsen in grote en kleine
bedrijven vergemakkelijkt. Gedeelde faciliteiten zijn ook een haalbare optie
voor kleinere bedrijven om de subsidie te krijgen.
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Wij bevelen aan dat de EU bedrijven dwingt peutertuinen op te richten naar
evenredigheid van het aantal werknemers”.

Wij bevelen dit aan omdat het verenigen van gezins- en beroepsleven de
arbeidsprestaties verbetert, de werkloosheid vermindert en ouders, vooral
vrouwen, in een situatie brengt die hen in staat stelt hun loopbaan voort te
zetten. De voorgestelde oplossing, die de nadruk legt op de sociale dimensie,
garandeert de veiligheid van de kinderen en vermindert de ongerustheid van de
ouders.

Deelgebied 1.3 Bescherming van de mensenrechten en de rechten van de
natuur en de dieren

3. “Wij bevelen aan het dierenwelzijn en de duurzaamheid van de landbouw
te waarborgen door wijziging van Richtlijn 98/58/EG inzake de bescherming
van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. Er moeten meer
gedetailleerde minimumcriteria worden vastgesteld. Die moeten specifiek,
meetbaar en tijdgebonden zijn. De minimumcriteria moeten zo worden
vastgesteld dat zij leiden tot hogere normen voor dierenwelzijn en
tegelijkertijd een overgang naar klimaat- en milieuduurzaamheid en
ecologische landbouw mogelijk maken”.

Wij, als burgers, vinden het belangrijk dat er binnen de EU strengere
minimumnormen worden geharmoniseerd met betrekking tot
landbouwhuisdieren. Wij zijn ons ervan bewust dat de overgang problemen kan
opleveren in sommige landbouwsectoren die van subsidies profiteren, en voor
die sectoren die zich in de overgang naar ecologische en duurzame landbouw
bevinden. Wij vinden het echter zeer belangrijk ervoor te zorgen dat deze
overgang plaatsvindt.

4. “Wij bevelen aan om meer milieu- en klimaatvriendelijke landbouw in
Europa en de rest van de wereld te bevorderen door belasting te heffen op
alle negatieve emissies, bestrijdingsmiddelen en extreem watergebruik enz.,
op basis van hun milieubelasting. Douanerechten op alle landbouwgoederen
die in de EU worden ingevoerd, moeten een einde maken aan
concurrentievoordelen van derde landen die niet dezelfde normen hanteren
als de EU. Om diervriendelijke landbouw te bevorderen, bevelen wij aan de
emissies die worden veroorzaakt door het langeafstandsvervoer van dieren te
belasten”.
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Door een dergelijk systeem op te zetten, menen wij de overgang naar een
klimaat- en milieuvriendelijke landbouw te kunnen ondersteunen.

5. “In de huidige context van veel nepnieuws bevelen wij aan om een meer
onafhankelijke, objectieve en evenwichtige berichtgeving in de media te
bevorderen door: 1) de ontwikkeling op EU-niveau van een richtlijn inzake
minimumnormen voor de onafhankelijkheid van de media; 2) de bevordering
op EU-niveau van de ontwikkeling van mediavaardigheden voor iedere
burger”.

De EU moet een richtlijn opstellen om de onafhankelijkheid van de media en de
vrijheid van meningsuiting te waarborgen.

6. “Wij bevelen aan te stoppen met het subsidiëren van massaproductie in de
landbouw wanneer dat niet leidt tot een overgang naar een klimaat-,
milieuvriendelijke en ecologische landbouw. In plaats daarvan bevelen wij aan
de subsidies te heroriënteren om een duurzame overgang te ondersteunen”.

In plaats van de landbouwsector massale veehouderij te subsidiëren, zouden de
subsidies moeten worden omgebogen naar landbouwbedrijven die zich in de
overgangsfase bevinden teneinde aan de nieuwe minimumnormen voor
dierenwelzijn te voldoen.

Deelgebied 1.4 Recht op privacy

7. “Wij bevelen aan dat entiteiten die persoonsgegevens verwerken, een
vergunning op EU-niveau krijgen. Deze entiteiten worden ook onderworpen
aan een onafhankelijke, externe jaarlijkse gegevensbeschermingscontrole.
Deze entiteiten zullen voor inbreuken op de gegevensbescherming worden
gestraft naar evenredigheid van hun jaaromzet, op een strengere wijze dan
uit hoofde van de huidige verordening het geval is.  De vergunning moet
worden ingetrokken na twee opeenvolgende overtredingen, en onmiddellijk
na een ernstige overtreding”.

Wij bevelen dit alles aan omdat de huidige regelgeving (AVG) niet volstaat en
entiteiten beter moeten worden gecontroleerd en gesanctioneerd om ervoor
te zorgen dat zij de gegevensbescherming en het recht op privacy niet
schenden.
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8. “Wij bevelen aan de bevoegdheid van de EU te versterken op het gebied
van: 1) opleiding inzake gegevensbescherming; 2) bewustmaking van
gegevensbescherming; en 3) bescherming van persoonsgegevens van
minderjarigen. Wij bevelen aan om in de AVG duidelijkere en strengere regels
op te nemen over de verwerking van gegevens van minderjarigen, met
inbegrip van regels inzake toestemming, leeftijdsverificatie en controle door
wettelijke voogden. Wij bevelen ook aan om in de AVG een speciale categorie
in te voeren voor gevoelige gegevens van minderjarigen (bijv. strafblad,
gezondheidsinformatie, naaktheid) zodat minderjarigen worden beschermd
tegen elke vorm van misbruik en discriminatie”.

Deze aanbeveling is nodig omdat minderjarigen bijzonder kwetsbaar zijn voor
inbreuken op de gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer en omdat
de bevolking in het algemeen, en minderjarigen, leerkrachten en wettelijke
voogden in het bijzonder, momenteel onvoldoende op de hoogte zijn van
gegevensbescherming. Zij moeten allemaal leren hoe zij online en offline
gegevensgerelateerde diensten kunnen gebruiken en hoe zij de privacyrechten
van kinderen kunnen beschermen. Bovendien kunnen wettelijke voogden vaak
toestemming geven voor de verwerking van gegevens van kinderen zonder
volledig op de hoogte te zijn of te zijn geïnformeerd, en kunnen kinderen de
toestemming van hun ouders vervalsen. Ten slotte is deze aanbeveling nodig
omdat er geen toereikende, EU-brede bewustmakingscampagne inzake
gegevensbescherming bestaat die specifiek gericht is op minderjarigen,
wettelijke voogden en leerkrachten, ondanks het cruciale belang ervan.

9. “Wij bevelen aan een gestandaardiseerd privacybeleid in te voeren en
gemakkelijk te begrijpen, beknopte en gebruiksvriendelijke
toestemmingsformulieren waarin duidelijk wordt aangegeven welke
gegevensverwerking strikt noodzakelijk is en welke facultatief. Wij bevelen
aan dat het verwijderen van de toestemming gemakkelijk, snel en permanent
moet zijn. Wij bevelen aan entiteiten te verbieden hun diensten meer dan
nodig te beperken indien er geen toestemming is voor facultatieve
gegevensverwerking”.

Wij bevelen dit aan omdat de huidige EU-voorschriften niet nauwkeurig genoeg
zijn, het intrekken van de toestemming veel tijd in beslag neemt, tijdelijk en
ingewikkeld is, en omdat entiteiten er geen belang bij hebben hun diensten aan
te bieden aan burgers die zich beroepen op hun recht op gegevensbescherming.
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Werkgebied 2: Bescherming van de democratie en de rechtsstaat

Deelgebied 2.1 Bescherming van de rechtsstaat

10. “Wij bevelen aan dat de conditionaliteitsverordening (Verordening (EU,
Euratom) 2020/2092, aangenomen op 16 december 2020) zodanig wordt
gewijzigd dat zij van toepassing is op alle inbreuken op de rechtsstaat en niet
alleen op inbreuken die gevolgen hebben voor de EU-begroting”.

De conditionaliteitsverordening maakt het mogelijk EU-middelen op te schorten
voor lidstaten die de rechtsstaat schenden. In de huidige formulering is zij
echter alleen van toepassing op inbreuken die gevolgen hebben of dreigen te
hebben voor de EU-begroting. Voorts is de huidige formulering van de
conditionaliteitsverordening eerder gericht op zelfbescherming van de
EU-begroting en de EU-instellingen dan op de burgers van de betrokken
lidstaten. Derhalve bevelen wij aan de huidige tekst van de verordening zo te
wijzigen dat alle schendingen van de rechtsstaat eronder vallen.

11. “Wij bevelen aan dat de EU jaarlijks conferenties over de rechtsstaat
organiseert na de publicatie van het jaarlijks verslag over de rechtsstaat (het
mechanisme van de Commissie om toe te zien op de naleving van de
rechtsstaat door de lidstaten). De lidstaten moeten worden verplicht sociaal
gediversifieerde nationale delegaties naar de conferentie te sturen, die zowel
burgers als ambtenaren omvatten”.

Deze conferentie zou de dialoog tussen EU-burgers over kwesties inzake de
rechtsstaat bevorderen, alsmede de dialoog tussen burgers en deskundigen die
de jaarlijkse rechtsstaatverslagen opstellen. Wij zijn ervan overtuigd dat de
deelnemers in een sfeer van wederzijdse waardering en uitwisseling de beste
praktijken en ideeën mee terug kunnen nemen naar hun eigen land. Voorts zou
de conferentie bewustzijn en begrip creëren voor het beginsel van de
rechtsstaat en voor de bevindingen en het proces achter het jaarlijks verslag
over de rechtsstaat. Het zou ook de aandacht van de media trekken en burgers
in staat stellen hun ervaringen te delen en deze te vergelijken met de
bevindingen in het verslag.
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Deelgebied 2.2 Bescherming en versterking van de democratie / Deelgebied 2.4
Media en desinformatie

12. “Wij bevelen aan dat de EU haar mededingingsregels in de mediasector
strikter handhaaft om ervoor te zorgen dat de mediapluriformiteit in alle
lidstaten wordt beschermd. De EU moet grote mediamonopolies en politieke
benoemingsprocedures voor mediabesturen voorkomen. Wij bevelen ook aan
dat de komende EU-wet inzake mediavrijheid regels bevat om te voorkomen
dat politici eigenaar zijn van mediakanalen of een sterke invloed hebben op
de inhoud ervan”.

Wij bevelen dit aan omdat de handhaving van de mededingingsregels van de EU
een pluralistisch medialandschap bevordert waarin de burgers een keuze
hebben. Aangezien de Commissie momenteel werkt aan een wet (wet inzake
mediavrijheid – Media Freedom Act) voor de integriteit van de mediamarkt in
de EU, moet in deze wet ook tot uiting komen dat mediakanalen geen eigendom
mogen zijn van of beïnvloed mogen worden door politici.

Deelgebied 2.3 Veiligheid

13. “Wij bevelen de EU-instellingen aan een sterkere rol te spelen met alle
instrumenten waarover zij beschikken, waaronder nationale centra voor
cyberbeveiliging en het Agentschap van de Europese Unie voor
cyberbeveiliging (Enisa), om personen, organisaties en instellingen te
beschermen tegen nieuwe dreigingen die voortkomen uit inbreuken op de
cyberbeveiliging en het gebruik van artificiële intelligentie voor criminele
doeleinden. Voorts bevelen wij aan dat de richtlijnen van de EU en haar
agentschappen in alle lidstaten correct worden uitgevoerd en verspreid”.

Wij bevelen dit aan omdat de burgers zich hulpeloos voelen en niet op de
hoogte zijn van wat de Europese Unie doet om deze bedreigingen te bestrijden.
Wij bevelen dit aan omdat deze dreigingen een ernstig probleem vormen voor
de nationale en de Europese veiligheid. Wij bevelen dit aan omdat Europa op
dit gebied een echte vernieuwer zou moeten zijn.

14. “Wij bevelen aan dat de Europese Unie in haar betrekkingen met derde
landen in de eerste plaats de gemeenschappelijke democratische waarden aan
haar grenzen versterkt. Wij bevelen aan dat de Europese Unie pas daarna,
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door middel van diplomatie en dialoog, een ambassadeur kan zijn van ons
democratisch model in de landen die bereid zijn het toe te passen”.

Wij bevelen dit aan omdat we eerst naar binnen moeten kijken voordat we naar
buiten kijken. Omdat Europa de lidstaten kan en moet steunen bij het
versterken van hun democratieën. Want het is ook door het goede voorbeeld te
geven en de inspanningen van externe landen op weg naar democratie te
steunen, dat wij onszelf beschermen.

Werkgebied 3: Hervorming van de EU

Deelgebied 3.1 Institutionele hervorming

15. “Wij bevelen aan de namen van de EU-instellingen te wijzigen zodat hun
functies duidelijker worden. Zo zou de Raad van de Europese Unie
bijvoorbeeld de Senaat van de Europese Unie kunnen worden genoemd. De
Europese Commissie zou de Uitvoerende Commissie van de Europese Unie
kunnen worden genoemd”.

Wij bevelen dit aan omdat het momenteel moeilijk is voor de burgers om de rol
en de functies van elke instelling van de Europese Unie te begrijpen. Hun namen
weerspiegelen hun functies niet. Van de burgers kan niet worden verwacht dat
zij de Raad van de Europese Unie, de Europese Raad en de Raad van Europa van
elkaar onderscheiden. Het is belangrijk overlappingen te vermijden.

16. “Wij bevelen aan een kieswet voor het Europees Parlement aan te nemen
die de verkiezingsvoorwaarden harmoniseert (kiesgerechtigde leeftijd,
verkiezingsdatum, vereisten voor kiesdistricten, kandidaten, politieke partijen
en hun financiering). De Europese burgers moeten het recht hebben om te
stemmen op verschillende partijen op het niveau van de Europese Unie die elk
uit kandidaten uit meerdere lidstaten bestaan. Tijdens een voldoende lange
overgangsperiode zouden de burgers nog steeds op zowel nationale als
transnationale partijen kunnen stemmen”.

Wij bevelen dit aan omdat de Europese Unie een gevoel van eenheid moet
opbouwen, hetgeen zou kunnen worden bereikt door een werkelijk eenvormige
verkiezing van het Europees Parlement. Door deze gemeenschappelijke
verkiezing zullen de leden van het Europees Parlement ter verantwoording
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worden geroepen en zal de verkiezingscampagne worden toegespitst op
gemeenschappelijke Europese thema’s.

Deelgebied 3.2 Besluitvorming

17. “Wij bevelen aan een onlineplatform tot stand te brengen waar burgers
gefactcheckte informatie kunnen vinden en opvragen. Het platform moet
duidelijk geassocieerd worden met EU-instellingen, moet per onderwerp
gestructureerd zijn en moet gemakkelijk toegankelijk zijn (bijv. met een
telefonische hulplijn). Burgers moeten kritische vragen kunnen stellen aan
deskundigen (bijv. academici, journalisten) en feitelijke antwoorden krijgen
die vergezeld gaan met bronnen”.

Vrije toegang tot feitelijke informatie is van het grootste belang voor onze
samenleving zodat burgers goed geïnformeerd zijn en beschermd zijn tegen
nepnieuws en desinformatie. Wij hebben behoefte aan een geloofwaardige en
onafhankelijke bron van informatie die niet wordt beïnvloed door politieke,
economische en nationale belangen. Bovendien kan het platform een brug slaan
(d.w.z. een rechtstreekse relatie tot stand brengen) tussen de burgers en de EU.

18. “Wij bevelen aan dat er in uitzonderlijke gevallen een referendum in de
gehele EU wordt gehouden over zaken die voor alle Europese burgers van zeer
groot belang zijn. Het referendum moet door het Europees Parlement op gang
worden gebracht en moet wettelijk bindend zijn”.

De EU-burgers moeten meer rechtstreekse invloed hebben op belangrijke
beslissingen over EU-aangelegenheden. Referenda zouden echter alleen in
uitzonderlijke omstandigheden mogen worden gehouden omdat de kosten te
hoog zijn om ze regelmatig te houden. Wij zijn ons ervan bewust dat deze
aanbeveling een verdragswijziging en de aanpassing van de nationale
grondwetten zou kunnen vergen.

19. “Wij bevelen aan een multifunctioneel digitaal platform tot stand te
brengen waar burgers hun stem kunnen uitbrengen in onlineverkiezingen en -
peilingen. Burgers moeten hun stem over belangrijke kwesties en
wetgevingsvoorstellen van de Europese instellingen kunnen motiveren. Het
platform moet veilig, breed toegankelijk en zeer zichtbaar zijn voor elke
burger”.
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Doel van dit platform is de deelname aan de Europese politiek te vergroten en
de toegang van de burgers tot het raadplegings- en stemproces te
vergemakkelijken. De bestaande instrumenten en processen zijn niet zichtbaar
genoeg en derhalve hebben wij een nieuw geïntegreerd instrument nodig voor
deze verschillende functies. Meer participatie leidt tot betere besluiten, meer
vertrouwen onder de Europese burgers en een betere werking van de Europese
Unie in het algemeen.

20. “Wij bevelen aan dat de stemsystemen in de EU-instellingen opnieuw
worden geëvalueerd en dat daarbij de nadruk wordt gelegd op de kwestie van
de stemming met eenparigheid van stemmen. Het “gewicht” van de stemmen
moet eerlijk worden berekend, zodat de belangen van de kleine landen
worden beschermd”.

Stemming met eenparigheid van stemmen vormt een belangrijke uitdaging voor
de besluitvorming in de EU. Het grote aantal lidstaten maakt het zeer moeilijk
om tot overeenstemming te komen. Indien nodig moeten de Europese
verdragen worden gewijzigd teneinde het probleem van eenparigheid van
stemmen aan te pakken.

Deelgebied 3.3 Nauwere integratie

21. “Wij bevelen de EU aan overheidsinvesteringen te doen die leiden tot het
scheppen van passende banen en tot verbetering en harmonisatie van de
levenskwaliteit in de hele EU, tussen de lidstaten en binnen de lidstaten
(d.w.z. op regionaal niveau). Er moet worden gezorgd voor toezicht,
transparantie en doeltreffende communicatie ten aanzien van de burgers bij
de uitvoering van overheidsinvesteringen en de burgers moeten in staat
worden gesteld het hele investeringsproces te volgen. Investeringen in de
levenskwaliteit omvatten onderwijs, gezondheid, huisvesting, fysieke
infrastructuur, ouderenzorg en gehandicaptenzorg, waarbij rekening wordt
gehouden met de behoeften van elke lidstaat. Met bijkomende investeringen
moet worden gestreefd naar een goed evenwicht tussen een gepast werk- en
privéleven, teneinde een gezonde levensstijl mogelijk te maken”.

Wij bevelen dit aan omdat harmonisatie van het levenspeil in de EU de
economische vooruitgang in de hele EU zal verbeteren, hetgeen zal leiden tot
een eengemaakte EU. Dit is een fundamentele indicator voor verdere integratie
van de EU. Hoewel sommige van deze mechanismen reeds tot stand zijn
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gebracht, zijn wij van mening dat er nog ruimte is voor verdere verbetering.

22. “Wij bevelen aan een gemeenschappelijke basis tot stand te brengen, aan
de hand van een reeks economische indicatoren en indicatoren inzake
levenskwaliteit, voor alle lidstaten, met dezelfde kansen en met iedereen op
hetzelfde niveau, teneinde tot een gemeenschappelijke economische
structuur te komen. Het is van belang dat de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke basis geschiedt volgens een duidelijk en realistisch
tijdschema dat door de instellingen op aanbeveling van deskundigen is
vastgesteld. Ook moeten deskundigen worden geraadpleegd over hoe een
dergelijke gemeenschappelijke economische structuur eruit moet zien. Het is
ook belangrijk dat de indicatoren die de gemeenschappelijke basis definiëren,
verder worden gedefinieerd met de hulp van deskundigen”.

Wij bevelen dit aan omdat we met een rechtvaardige EU een meer verenigd
Europa zullen hebben. Om rechtvaardig te zijn, moeten we gelijke kansen en
een gemeenschappelijke basis bieden aan de hele EU. Een gemeenschappelijke
economische structuur kan pas worden bereikt wanneer een
gemeenschappelijke basis is gelegd.

23. “Wij bevelen aan grote ondernemingen en hun inkomsten te belasten om
bij te dragen aan overheidsinvesteringen, en de belasting te gebruiken om te
investeren in onderwijs en ontwikkeling van elk land (O&O, studiebeurzen –
Erasmus enz.). Het is ook belangrijk dat de nadruk wordt gelegd op het
elimineren van het bestaan van belastingparadijzen in de EU”.

Wij bevelen dit aan omdat het zal helpen belastingontduiking en het ontstaan
van belastingparadijzen te voorkomen en de naleving van de wetgeving te
bevorderen.

Werkgebied 4: Bouwen aan een Europese identiteit

Deelgebied 4.1 Onderwijs over democratie

24. “Wij bevelen aan dat bij het onderwijs over democratie in de Europese
Unie gestreefd wordt naar verbetering en naar een minimumnorm voor kennis
in alle lidstaten. Dit onderwijs moet onder meer, maar niet uitsluitend,
betrekking hebben op democratische processen en algemene informatie over
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de EU die in alle lidstaten van de EU moet worden onderwezen. Dit onderwijs
moet verder worden verrijkt met een reeks uiteenlopende concepten voor het
onderwijs in het democratisch proces, die boeiend en geschikt voor de leeftijd
moeten zijn”.

Deze aanbeveling en de redenen die haar rechtvaardigen zijn belangrijk omdat
zij, indien zij wordt uitgevoerd, zal leiden tot een harmonieuzer en
democratischer leven in de Europese Unie. De motiveringen luiden als volgt:
jongeren worden voorgelicht over democratische processen; dit onderwijs zou
populisme en desinformatie in het openbaar debat kunnen beperken; leiden tot
minder discriminatie; en ten slotte burgers opvoeden en betrekken bij een
democratie die verder gaat dan alleen hun stemplicht.

25. “Wij bevelen aan dat bestaande en opkomende vertaaltechnologieën,
zoals artificiële intelligentie, verder worden ontwikkeld, verbeterd en
toegankelijker worden gemaakt om taalbarrières te verkleinen en de
gemeenschappelijke identiteit en democratie in de Europese Unie te
versterken”.

Deze aanbeveling en de redenen die haar rechtvaardigen zijn belangrijk omdat
zij, indien zij wordt uitgevoerd, zal bijdragen tot de totstandkoming van een
gemeenschappelijke Europese identiteit doordat de communicatie tussen de
burgers van alle lidstaten verbetert.

26. “Wij bevelen aan dat verifieerbare informatie gemakkelijk toegankelijk
wordt gemaakt, in begrijpelijke bewoordingen, voor de burgers via een
applicatie voor mobiele apparaten, teneinde de transparantie, de openbare
beraadslaging en de democratie te verbeteren. Met deze app zou informatie
kunnen worden verspreid over bijvoorbeeld wetgeving, discussies binnen de
EU, verdragswijzigingen enz.”

Deze aanbeveling en de redenen die haar rechtvaardigen zijn belangrijk omdat
zij, indien uitgevoerd, de communicatie zal vergemakkelijken in de zin van een
beter geïnformeerde beraadslaging tussen de burgers van de respectieve
lidstaten, via een app die veel verschillende functies zou kunnen hebben. Deze
app moet zo worden ontworpen dat hij voor iedereen relevant is, de
nieuwsgierigheid prikkelt en technische informatie toegankelijker en
aantrekkelijker maakt. De app moet worden gezien als een aanvullende bron,
die rechtstreeks door de EU officieel geverifieerde informatie verspreidt om het
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vertrouwen en de transparantie in het publieke debat te verbeteren en bij te
dragen tot het opbouwen van een gemeenschappelijke Europese identiteit.

Deelgebied 4.2 Europese waarden en identiteit

27. “Wij bevelen aan dat de EU een speciaal fonds opricht voor online- en
offline-interacties (d.w.z. uitwisselingsprogramma’s, panels, bijeenkomsten)
van zowel korte als langere duur tussen EU-burgers, teneinde de Europese
identiteit te versterken. De deelnemers moeten representatief zijn voor de
samenleving in de EU, met inbegrip van doelgroepen op basis van
verschillende criteria, d.w.z. demografische, sociaal-economische en
beroepscriteria. De doelstellingen van dit fonds moeten duidelijk worden
omschreven teneinde de Europese identiteit te bevorderen en het fonds moet
regelmatig worden geëvalueerd”.

Wij bevelen dit aan omdat dit soort interacties de burgers in staat stelt ideeën
uit te wisselen, en langere uitwisselingen hen in staat stellen de verschillende
culturen te begrijpen en ervaringen uit te wisselen, met inbegrip van
beroepspraktijken. Een EU-fonds is nodig omdat het belangrijk is dat iedereen
kan meedoen, ook degenen die doorgaans niet meedoen.

28. “Wij bevelen aan dat de EU snel investeert in de bestrijding van
desinformatie, door bestaande organisaties en initiatieven, zoals de
praktijkcode betreffende desinformatie en het Europees
waarnemingscentrum voor de digitale media, en soortgelijke initiatieven in de
lidstaten te ondersteunen. De tegenmaatregelen kunnen bestaan uit
factchecking, het creëren van bewustzijn over desinformatie, het verstrekken
van gemakkelijk toegankelijke statistieken, het op passende wijze bestraffen
van degenen die desinformatie verspreiden op basis van een rechtskader, en
het aanpakken van de bronnen van desinformatie”.

Deze aanbeveling is belangrijk omdat verkeerde informatie en desinformatie,
zowel van binnen als van buiten de EU, conflicten tussen EU-burgers
veroorzaken, de samenleving polariseren, de democratie in gevaar brengen en
de economie schaden. Gezien de complexiteit van het onderwerp zijn
aanzienlijke personele en financiële middelen vereist.

29. “Wij bevelen aan 1) de frequentie van online- en offline-interacties tussen
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de EU en haar burgers te verhogen (d.w.z. door burgers rechtstreeks te vragen
naar EU-aangelegenheden en door een gebruiksvriendelijk platform te
creëren om ervoor te zorgen dat elke burger kan interageren met EU-
instellingen en EU-ambtenaren), en 2) om ervoor te zorgen dat burgers
kunnen deelnemen aan het beleidsvormingsproces van de EU, hun mening
kunnen geven en feedback kunnen krijgen, bevelen wij aan om een handvest
of een gedragscode of richtsnoeren voor EU-ambtenaren op te stellen. Er
moeten verschillende manieren van interactie bestaan zodat elke burger kan
deelnemen”.

Wij bevelen dit aan omdat er verschillende middelen bestaan om de EU-
instellingen te bereiken (onlineplatforms, representatieve organen), maar deze
zijn niet bekend, niet doeltreffend en niet transparant. Er zijn enorme
verschillen in toegankelijkheid tussen landen. Frequentere en kwalitatief betere
interacties zullen leiden tot een gevoel van verantwoordelijkheid voor het EU-
burgerschap.

30. “Wij bevelen aan dat de Europese identiteit en waarden (d.w.z.
rechtsstaat, democratie en solidariteit) een bijzondere plaats krijgen in het
integratieproces van migranten. Mogelijke maatregelen zijn het opzetten van
programma’s of het ondersteunen van reeds bestaande (lokale) programma’s
teneinde sociale interacties tussen migranten en EU-burgers aan te moedigen,
of het betrekken van bedrijven bij de programma’s ter ondersteuning van de
integratie van migranten. Tegelijkertijd moeten soortgelijke programma’s
worden opgezet teneinde de EU-burgers bewust te maken van
migratievraagstukken”.

Deze aanbeveling is belangrijk omdat programma’s voor sociale interactie
migranten kunnen ondersteunen in hun nieuwe leven en niet-migranten in staat
kunnen stellen inzicht te krijgen in het dagelijkse leven van migranten. Als
migranten in getto’s leven, is er geen mogelijkheid om hen in de samenleving
van het land en van de EU te integreren. Een gemeenschappelijk beleid is nodig
omdat migranten, zodra zij het grondgebied van de EU betreden, naar elk land
binnen de EU kunnen gaan. Lokale initiatieven moeten worden gesteund omdat
lokale overheden de middelen doeltreffender zullen gebruiken dan het
nationale niveau.

Deelgebied 4.3 Informatie over de EU



Panel 2 sessie 3 - 15

Europees burgerpanel 2: “Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid”

31. “Wij bevelen aan dat de EU meer informatie en nieuws verstrekt aan de
Europese burgers. Zij moet alle middelen aanwenden die nodig zijn met
inachtneming van de vrijheid en onafhankelijkheid van de media. Zij moet
mediakanalen voorzien van middelen en brede en betrouwbare informatie
over de activiteiten en het beleid van de EU. De EU moet garanderen dat de
informatie in alle lidstaten gelijkelijk wordt uitgezonden door de nationale en
Europese media en zij moet ervoor zorgen dat de lidstaten de publieke
omroepen en de publieke nieuwsagentschappen aanmoedigen om Europese
aangelegenheden te verslaan”.

Wij bevelen dit aan omdat uit onze persoonlijke ervaring en uit de gegevens van
de Eurobarometer blijkt dat de meerderheid van de Europese burgers
geïnformeerd wordt via de traditionele media (pers, radio en televisie) en de
informatie die momenteel via deze kanalen over de EU wordt aangeboden, zeer
schaars is. De media, met name de publieke media, hebben een publieke taak,
dus is verslaggeving over EU-kwesties die de Europese bevolking aangaan,
essentieel en onontbeerlijk om die taak te vervullen. Wij bevelen aan dat de
informatie die in de verschillende lidstaten over de EU wordt verstrekt, dezelfde
is teneinde de integratie te bevorderen en te voorkomen dat in elk land over
verschillende onderwerpen verschillende informatie wordt verstrekt. Het
gebruik van de reeds bestaande mediakanalen is haalbaarder en minder duur
dan het opzetten van een nieuw kanaal en levert hetzelfde resultaat op. De
reeds bestaande kanalen hebben ook het voordeel dat zij reeds bekend zijn bij
de burgers. Geen enkele burger zou tussen verschillende kanalen moeten kiezen
om toegang te krijgen tot verschillende (nationale of Europese) inhoud.

32. “Wij bevelen de EU aan meertalige onlinefora en offlinevergaderingen te
creëren en bekendheid te geven waar burgers met EU-vertegenwoordigers in
discussie kunnen gaan, ongeacht het onderwerp en ongeacht de geografische
reikwijdte van de aan de orde gestelde kwestie. Deze onlinefora en
offlinevergaderingen moeten een bepaalde korte termijn hebben waarbinnen
de antwoorden op de vragen worden ontvangen. Alle informatie over deze
ruimten moet worden gecentraliseerd op een geïntegreerde officiële website
met verschillende functies; zoals een ruimte voor veelgestelde vragen, de
mogelijkheid om ideeën, voorstellen of zorgen met andere burgers te delen
en met een mechanisme om de meest gesteunde te identificeren. In ieder
geval moet de toegang ertoe gemakkelijk zijn en moet een niet-
bureaucratische taal worden gebruikt”.
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Wij bevelen dit aan omdat zo een rechtstreeks kanaal wordt gecreëerd tussen
de Europese burgers en de Europese vertegenwoordigers om samen te praten
en zich in te zetten, zodat de burgers gemakkelijk toegang krijgen tot informatie
over de EU en zich meer bewust worden van de bestaande informatie. Het zal
een transparantere en opener EU tot stand brengen en burgers helpen hun
problemen en gedachten te delen, antwoorden en beleidsoplossingen te
ontvangen en hen in staat stellen zich te engageren en perspectieven en
ervaringen met andere burgers te delen.

33. “Wij bevelen de EU-instellingen en -vertegenwoordigers aan een
toegankelijker taal te gebruiken en het gebruik van bureaucratische termen in
hun communicatie te vermijden, en tegelijkertijd de kwaliteit en
deskundigheid van de verstrekte informatie te handhaven. De EU moet ook de
informatie die zij aan de burgers verstrekt, aanpassen aan de verschillende
communicatiekanalen en publieksprofielen (bijv. kranten, televisie, sociale
media). De EU moet een bijzondere inspanning leveren om de communicatie
aan te passen aan de digitale media, zodat zij jongeren beter kan bereiken”.

Wij bevelen dit aan omdat de EU met begrijpelijke informatie meer Europese
burgers kan bereiken en niet alleen de betrokken burgers. Door te beschikken
over specifieke nieuwe en moderne instrumenten om specifieke doelgroepen
te bereiken, zullen de burgers de activiteiten en het beleid van de EU beter
begrijpen, met name de jongeren die zich niet nauw bij de EU betrokken voelen
of er geen band mee hebben.

Werkgebied 5: De burgerparticipatie versterken

Deelgebied 5.1 Burgerparticipatie

34. “Wij bevelen aan dat onafhankelijke burgerwaarnemers aanwezig zijn bij
alle besluitvormingsprocessen van de EU. Er moet een forum of permanent
orgaan van burgervertegenwoordigers komen teneinde de functie van het
verspreiden van relevante en belangrijke informatie onder alle EU-burgers,
zoals gedefinieerd in de EU, te vervullen. Deze burgers zouden met alle andere
Europese burgers in interactie treden in de geest van een top-down- / bottom-
upverbinding, waardoor de dialoog tussen de burgers en de instellingen van
de EU verder zou worden ontwikkeld”.



Panel 2 sessie 3 - 17

Europees burgerpanel 2: “Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid”

Omdat het duidelijk is dat de burgers het verdienen over alle kwesties te worden
geïnformeerd, en om ervoor te zorgen dat politici bepaalde kwesties die zij
liever niet zouden willen weten, niet voor de burgers verborgen kunnen
houden. Dit zou de kloof tussen de burgers en de verkozenen overbruggen door
nieuwe wegen van vertrouwen te openen.

35. “Wij bevelen aan dat de EU de discussie over de grondwet van Europa
heropent met het oog op de totstandbrenging van een grondwet die door de
burgers van de EU wordt gevormd. De burgers moeten hun stem kunnen
uitbrengen bij de opstelling van een dergelijke grondwet.  Om conflicten met
de lidstaten te vermijden, moet in deze grondwet voorrang worden gegeven
aan de opneming van waarden op het gebied van mensenrechten en
democratie. Bij de opstelling van een dergelijke grondwet moet rekening
worden gehouden met eerdere inspanningen die nooit tot een grondwet
hebben geleid”.

Omdat deze grondwet jongeren bij de politiek op EU-niveau zou betrekken en
de toenemende krachten van nationalisme zou tegengaan. Omdat het een
gemeenschappelijke definitie zou geven van wat in Europa onder democratie
wordt verstaan, en ervoor zou zorgen dat dit in alle lidstaten op gelijke wijze
wordt toegepast. Omdat de EU gemeenschappelijke waarden heeft op het
gebied van democratie en mensenrechten. Op die manier kunnen de burgers bij
het besluitvormingsproces worden betrokken en kunnen zij zich meer als EU-
burgers identificeren, omdat zij aan het proces hebben deelgenomen.

36. “Wij bevelen politici aan meer verantwoordelijkheid te nemen bij het
vertegenwoordigen van de burgers die zij verkozen zijn te vertegenwoordigen.
Vooral jongeren zijn vervreemd van de politiek en worden niet serieus
genomen als zij erbij betrokken worden. Maar vervreemding is een universeel
probleem en mensen van alle leeftijden zouden meer betrokken moeten zijn
dan nu het geval is”.

Omdat de definitie van wat democratie is, moet worden opgefrist. We moeten
onszelf eraan herinneren wat democratie eigenlijk is. Democratie gaat over het
vertegenwoordigen van het volk (de EU-burgers). Omdat jongeren genoeg
hebben van en gedesillusioneerd zijn over politici die zij zien als elites die hun
standpunten niet delen. Derhalve moeten mensen meer dan nu het geval is op
nieuwe en boeiende manieren bij het proces worden betrokken. Het
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onderwijssysteem, vervolgens de sociale media en alle andere vormen van
media zouden deze rol gedurende de hele levenscyclus en in alle talen kunnen
vervullen.

Deelgebied 5.2 Burgerparticipatie

37. “Wij bevelen aan dat de EU op een assertievere manier dichter bij de
burgers komt te staan, hetgeen betekent dat de lidstaten moeten worden
betrokken bij de bevordering van de burgerparticipatie in de EU. De EU moet
het gebruik van de mechanismen voor burgerparticipatie bevorderen door
marketing- en publiciteitscampagnes te ontwikkelen. De nationale en lokale
overheden zouden verplicht bij dit proces moeten worden betrokken. De EU
moet de doeltreffendheid van de platforms voor participatieve democratie
garanderen”.

Wij bevelen dit aan omdat het reeds bestaande platform moet worden versterkt
en efficiënter moet worden gemaakt: er moet meer feedback van de burgers
naar de EU komen en vice versa. Er is niet genoeg debat binnen de EU, zowel
tussen de burgers als tussen de regeringen.  Omdat de burgers geen
verzoekschriften indienen, hetzij omdat zij niet weten dat de procedure bestaat,
hetzij omdat zij niet geloven in het succes van een dergelijk verzoekschrift.

38. “Wij bevelen aan dat de EU programma’s voor scholen opstelt en uitvoert
over wat er in de EU wordt gedaan op het gebied van de bestaande
participatiemechanismen. Deze programma’s moeten worden opgenomen in
deleerplannen over Europees burgerschap en ethiek, met een inhoud die is
afgestemd op de leeftijd. Er moeten ook programma’s voor volwassenen
komen. Er moeten voor de burgers programma’s voor een leven lang leren
beschikbaar zijn om hun kennis over de mogelijkheden van EU-
burgerparticipatie te vergroten”.

Wij bevelen dit aan, omdat het belangrijk is voor de toekomst van onze
kinderen. De burgers willen weten hoe zij hun stem kunnen laten horen. Het is
belangrijk dat zij de precieze mechanismen kennen en weten hoe die kunnen
worden gebruikt, zodat hun stem door de EU wordt gehoord. Het is belangrijk
voor de gelijke integratie van alle Europese burgers. Als Europese burgers
moeten wij weten hoe wij onze rechten kunnen gebruiken. Omdat wij Europese
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burgers zijn, hebbenwij recht op deze kennis.

Deelgebied 5.3 Burgerparticipatie

39. “Wij bevelen aan dat de Europese Unie burgervergaderingen organiseert.
Wij bevelen ten zeerste aan dat zij worden ontwikkeld door middel van een
wettelijk bindende en verplichte wet of verordening. De burgervergaderingen
moeten om de 12-18 maanden worden gehouden. Deelname van de burgers
moet niet verplicht maar gestimuleerd worden, terwijl de organisatie op basis
van beperkte mandaten moet plaatsvinden. De deelnemers moeten
willekeurig worden gekozen, met inachtneming van
representativiteitscriteria, en mogen geen enkele organisatie
vertegenwoordigen en evenmin worden opgeroepen om deel te nemen op
grond van hun beroepsrol als lid van de vergadering. Zo nodig zal steun
worden verleend door deskundigen, zodat de leden van de vergadering over
voldoende informatie beschikken om te kunnen beraadslagen. De
besluitvorming zal in handen zijn van de burgers. De EU moet ervoor zorgen
dat politici zich verbinden aan de besluiten van de burgers die in
burgervergaderingen worden genomen. Als voorstellen van burgers worden
genegeerd of expliciet worden verworpen, moeten de EU-instellingen
daarover verantwoording afleggen en motiveren waarom dit besluit is
genomen”.

Wij bevelen de invoering van burgervergaderingen aan omdat wij willen dat de
burgers zich dichter bij de EU-instellingen voelen en dat zij rechtstreeks
bijdragen tot de besluitvorming, hand in hand met de politici, waardoor het
gevoel van erbij te horen en de directe doeltreffendheid toenemen. Voorts
willen wij dat de politieke partijen en hun verkiezingsprogramma’s
verantwoording verschuldigd zijn aan de burgers.
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Bijlage: ANDERE AANBEVELINGEN DIE DOOR HET PANEL IN OVERWEGING ZIJN
GENOMEN EN NIET ZIJN GOEDGEKEURD

Werkgebied 1 Waarborging van rechten en non-discriminatie;

Deelgebied 1.1 Non-discriminatie / Deelgebied 1.2 Gendergelijkheid

“Wij bevelen de EU aan minderheden actief te betrekken bij de
beleidsvorming met betrekking tot belangrijke aspecten van staatsinstellingen
(bijv. politie en ngo’s). Wij bevelen de EU aan een adviesraad op te richten die
rechtstreeks door de minderheden wordt gekozen. De samenstelling moet
overwegend bestaan uit vertegenwoordigers van minderheden, waarbij ook
ngo’s aanwezig moeten zijn.  Deze zou een vormende rol moeten spelen bij de
opleiding van ambtenaren die zich om de behoeften van minderheden
bekommeren. Dit orgaan zou een vetorecht moeten hebben over
minderheidskwesties”.
Wij bevelen dit aan omdat de stemmen van minderheden niet genoeg worden
gehoord. Zij moeten namens zichzelf spreken, zelf bepalen en op een
professioneel niveau, en derhalve hebben wij vertegenwoordiging door middel
van stemmen en deskundigheid gecombineerd.

Werkgebied 2: Bescherming van de democratie en de rechtsstaat

Deelgebied 2.2 Bescherming en versterking van de democratie / Deelgebied 2.4
Media en desinformatie

“Wij bevelen aan een agentschap op te richten voor het toezicht op
audiovisuele media, gedrukte media en digitale media op Europees niveau.
Dit agentschap moet erop toezien dat de nationale mediakanalen bij de
productie van hun inhoud een onpartijdig en objectief proces volgen. Om
desinformatie te voorkomen zou het agentschap een puntensysteem moeten
opzetten voor de betrouwbaarheid van nationale mediakanalen. Dit
puntensysteem moet voor de burgers gemakkelijk te begrijpen zijn”.

Wij bevelen dit aan omdat er behoefte is aan evaluatie van de media en hun
betrouwbaarheid, maar ook aan diversiteit van de media in de EU-landen. Een
EU-agentschap zou het meest objectief zijn om hiervoor te zorgen. Bovendien
stelt een puntensysteem de burgers in staat geïnformeerde keuzes te maken en
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stimuleert het mediakanalen om betrouwbaar nieuws te brengen. Indien het
puntensysteem onvoldoende blijkt om de betrouwbaarheid van de
mediakanalen te garanderen, moet het agentschap ook de bevoegdheid krijgen
om sancties op te leggen.

Werkgebied 5: De burgerparticipatie versterken

Deelgebied 5.1 Burgerparticipatie

“Wij bevelen aan dat er een representatief orgaan van burgers wordt
opgericht om de besluitvorming op een belangrijke manier te bespreken en te
vormen – telkens wanneer er op EU-niveau over een kwestie wordt beslist die
van groot belang is voor de Europese burgers (zoals beslist door de burgers –
eventueel via een enquête). Dit moet een diverse groep zijn van ongeveer
honderd burgers uit alle EU-landen, met een gelijke vertegenwoordiging van
elk land. Dit moet een roterende groep zijn waarvan de leden periodiek
worden gewisseld”.

Omdat het belangrijk is problemen zoals corruptie te vermijden die kunnen
voortvloeien uit een permanent representatief orgaan, en dat het van vitaal
belang is dat een dergelijk orgaan een gelijke vertegenwoordiging heeft van alle
landen om oneerlijke beslissingsmacht te vermijden. Door op deze manier te
werk te gaan, kunnen problemen worden vermeden die gepaard gaan met het
voortdurend installeren of gebruiken van technologie op afstand.


