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1. Overzicht van sessie 3 

Op 10-12 december kwamen 162 willekeurig gekozen Europese burgers van verschillende leeftijden 

en achtergronden, afkomstig uit de hele Europese Unie, voor de derde keer bijeen om te discussiëren 

over de thema’s “Europese democratie / Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid”, waarbij de 

besprekingen van de eerste en tweede sessie werden voortgezet. Voor deze slotsessie kwamen de 

deelnemers aan panel 2 bijeen in het Europees Universitair Instituut in Florence, hoewel zij ook de 

mogelijkheid hadden om online deel te nemen. Op basis van de oriëntaties die zij tijdens sessie 2 

hadden geformuleerd, hebben de burgers 39 slotaanbevelingen opgesteld en goedgekeurd, die 

tijdens de plenaire zitting van de Conferentie zullen worden gepresenteerd en besproken. Van de 162 

deelnemers namen er 26 op afstand aan de sessie deel. 

De besprekingen en de gezamenlijke werkzaamheden vonden plaats in drie formats: 

⚫ In subgroepen. Elk van de 15 subgroepen bestond uit ongeveer 10 tot 13 burgers. In elke 

subgroep werden vier tot vijf talen gesproken, waarbij burgers hun eigen taal mochten 

 
1Disclaimer: dit verslag valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en weerspiegelt niet de standpunten 
van de instellingen van de Unie. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=nl
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spreken of een taal waarin zij zich op zijn gemak voelden. Elke subgroep kreeg een specifieke 

professionele gespreksleider uit de adviesgroep of van andere externe dienstverleners 

toegewezen. Om het werk van de gespreksleiders te ondersteunen, stelde het EUI per 

subgroep een notulist ter beschikking. 

⚫ In plenaire vergaderingen, met alle deelnemers. De plenaire vergaderingen werden geleid 

door twee hoofdmoderatoren uit de adviesgroep, met vertolking in de 24 officiële EU-talen. 

Ondersteund door deskundigen, factcheckers en hun eigen kennis en ervaringen begonnen de burgers 

door middel van beraadslagingen met het bestuderen van alle oriëntaties die door het panel tijdens 

sessie 22 in een “open forum”-setting waren opgesteld. Zij werden niet alleen bijgestaan door de 

deskundigen, maar ook door de gespreksleiders van de subgroepen. Elke burger kreeg vijftig stickers 

(tien groene voor werkgebied 1, tien rode voor werkgebied 2, tien blauwe voor werkgebied 3, tien 

gele voor werkgebied 4, tien paarse voor werkgebied 5) en mocht per werkgebied maximaal tien 

oriëntaties als prioriteit aanmerken. Elke burger kreeg vijf zwarte stickers om prioriteit toe te kennen 

aan de oriëntaties die door de eigen subgroep werden geformuleerd. Zodra deze prioritering op 

panelniveau was voltooid, werden de burgers in dezelfde subgroepen ingedeeld als waarin ze tijdens 

sessie 2 hadden gewerkt, en stelden ze gezamenlijk vast welke van de oriëntaties van hun groep 

prioriteit had gekregen van de rest van het panel en de leden van hun eigen subgroep.  

Voor het opstellen van aanbevelingen kreeg elke subgroep een indicatief aantal aanbevelingen 

toegewezen, van één tot drie, met een maximum van vijf. Om prioriteit te geven aan oriëntaties op 

het niveau van de subgroep, hanteerden de burgers een rangschikkingssysteem, waarbij ze begonnen 

te werken aan de oriëntatie van hun deelgebied met de meeste steun van het panel. Ten tweede 

werkten zij aan datgene wat de meeste steun van hun eigen subgroep had enz. 

De werkzaamheden van de subgroepen richtten zich vervolgens op het omzetten van de oriëntaties 

in aanbevelingen. Daartoe maakten de burgers gebruik van een model voor aanbevelingen:  

 Omschrijving Limiet aantal tekens 
in NL 

Definitieve aanbeveling Wij bevelen aan om ... 1 000 

Definitieve motivering Wij bevelen dit aan omdat ...  300 

Elementen/vragen die de groep moest meenemen (geen strikte verplichting maar sterk aanbevolen) 
bij het formuleren van de motiveringen van de aanbevelingen waren: 
 

1. Waarom is deze aanbeveling belangrijk en relevant voor de thema’s van het panel? 
2. Waarom is het belangrijk dat op EU-niveau actie wordt ondernomen? 
3. Wat zijn de ongewenste effecten/nadelen van deze aanbeveling en waarom vinden wij het 

desondanks belangrijk om dit te doen? 
 

Tijdens de werkzaamheden in de subgroepen werden vier feedbacksessies tussen de subgroepen van 

elk ongeveer dertig minuten gehouden om de deelnemers te helpen inzicht te krijgen in het werk van 

de andere subgroepen en hun aanbevelingen te verrijken. Voor elke feedbacksessie ging één 

 
2 Verslag van sessie 2 van panel 1 beschikbaar op: Panel 2 – sessie 2 – Verslag 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkdJIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--12dc1e385bd67d908454d1d6367ede154590436e/nl21.pdf
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deelnemer van elke subgroep naar een andere kamer. Deze deelnemer presenteerde daar de tot 

dusver door zijn subgroep opgestelde ontwerpaanbevelingen en nam nota van de opmerkingen van 

zijn collega’s. De notulist voerde de feedback in een onlinespreadsheet in, zodat de subgroep die de 

ontwerpaanbevelingen had opgesteld deze kon raadplegen, naast het mondelinge verslag van hun 

vertegenwoordiger. 

De aanbevelingen van elke subgroep werden vervolgens op zondag 12 december door het panel in 

stemming gebracht. Vóór de stemming ontvingen alle deelnemers een document met alle 

ontwerpaanbevelingen die de dag tevoren waren opgesteld, zodat zij deze in hun eigen taal konden 

lezen (automatisch vertaald uit het Engels). De stemming vond plaats via een onlineformulier. Het 

stemproces was verdeeld in vijf rondes die overeenkwamen met de vijf werkgebieden van het panel. 

De aanbevelingen werden per werkgebied gepresenteerd. Elke ronde duurde dertig minuten. Deze 

begon met een burger uit elke subgroep die het werk van zijn of haar subgroep presenteerde. De 

hoofdgespreksleider las elk van de aanbevelingen voor het werkgebied in het Engels voor, zodat de 

burgers de simultaanvertaling daarvan konden horen. De aanbevelingen werden één voor één door 

alle deelnemers in stemming gebracht. Alle tolken ontvingen vooraf de schriftelijke 

ontwerpaanbevelingen in het Engels om bij de stemming een zo goed mogelijke vertolking te kunnen 

bieden. 

Op basis van de resultaten van de eindstemming werden de aanbevelingen als volgt ingedeeld: 

- aanbevelingen die de drempel van 70 % of meer van de uitgebrachte stemmen haalden, 
werden door het panel aangenomen; 

- aanbevelingen die de drempel niet haalden, werden door het panel als niet-gevalideerd 
beschouwd en zijn opgenomen in bijlage III van dit verslag. 

De video-opnamen van de plenaire vergaderingen van het panel zijn hier te vinden: 

⚫ Plenaire vergadering van het panel op 10 december 

⚫ Plenaire vergadering van het panel op 12 december 

 

2. Context van sessie 3 in het proces van de Europese burgerpanels 

De Europese burgerpanels vormen een belangrijk onderdeel van de Conferentie over de toekomst van 

Europa. Er worden vier Europese burgerpanels georganiseerd om burgers de kans te geven om samen 

na te denken over de toekomst die zij voor ogen hebben voor de Europese Unie. 

⚫ De 4 panels bestaan elk uit 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers uit de 27 lidstaten. 

⚫ Een afspiegeling van de diversiteit in de EU: wat betreft geografische herkomst (nationaliteit 

en platteland/stad), gender, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau. 

⚫ In elk panel zitten ten minste één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer uit elke lidstaat. 

⚫ Een derde van elk panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er is een speciale link gelegd tussen 

deze jongerengroep en het Europees Jongerenevenement. 

Elk panel komt tussen september 2021 en januari 2022 drie keer bijeen. Sessie 1 vond plaats in 

Straatsburg in het Europees Parlement. Sessie 2 vond online plaats, met behulp van Interactio: een 

onlinetool waarmee meertalige vergaderingen kunnen worden gehouden met simultaanvertaling in 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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24 talen. Sessie 3 zal in vier verschillende lidstaten worden gehouden: panel 1 in Dublin bij het 

Instituut voor Internationale en Europese Aangelegenheden en in Dublin Castle, panel 2 in Florence 

bij het Europees Universitair Instituut, panel 3 in Natolin bij het Europacollege, en panel 4 in 

Maastricht bij het Europees Instituut voor Bestuurskunde, de Universiteit Maastricht en het 

Maastrichts Beurzen- en conferentiecentrum (MECC). 

Terwijl sessie 1 een inleidende sessie was met het oog op visievorming, het bepalen van de agenda en 

de prioriteiten die burgers aan de thema’s geven, en sessie 2 bedoeld was om dieper op het 

onderwerp in te gaan en oriëntaties op te stellen, was sessie 3 gewijd aan het produceren van 

bijdragen aan de plenaire vergadering van de Conferentie door een reeks aanbevelingen aan de 

instellingen van de Unie te formuleren. 

 

3. Belangrijkste resultaten van de sessie: Door het panel aangenomen aanbevelingen (ter 

behandeling op 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 vaststelling 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.  
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 
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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 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.” 
 
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 
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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. 
 
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. 
 

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.” 
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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. 
 
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. 
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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, 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 
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. 
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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.” 
 
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 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 
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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 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 
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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 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. We bevelen aan 1) de frequentie van online- en offline-interacties tussen 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.” 
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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 
 
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 
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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.” 
 
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.” 
 
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 voorkomen, 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 
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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 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 de leerplannen 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 burgers zijn, hebben wij recht op deze 
kennis. 
 
Deelgebied 5.3 Burgerparticipatie 
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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 I: Hoe zijn de aanbevelingen tot stand gekomen? 

A. Een overzicht van sessie 3

· Welkom/agenda
· Input van het platform

· Uitleg doelstellingen en proces

Oriëntaties omzetten in 
aanbevelingen

· Werken aan kernboodschappen 
voor plenaire vergadering 

Conferentie

· Lectuur en prioritering oriëntaties
door burgers

· Q&A met deskundigen en 
factcheckers

Feedback van andere groepen en 
afronding aanbevelingen

· Aanbevelingen voor de stemming
· Slotwoord

· Afronding kernboodschappen

Burgers beginnen met het 
omzetten van oriëntaties in 

aanbevelingen

PLENAIRE
VERGADERING

OPEN 
FORUM

SESSIE IN 
SUBGROEPEN

- Zich weer gereedmaken
- Prioriteren oriëntaties
- Beginnen met het omzetten van 
oriëntaties in aanbevelingen

- Oriëntaties omzetten in aanbevelingen
- Aanbevelingen afronden

- Werken aan kernboodschappen voor 
plenaire vergadering Conferentie
- Aanbevelingen voor de stemming

SESSIE 3

DAG 1                                   DAG 2                                DAG 3
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B. Procedure voor opstellen van aanbevelingen 

STAP 1: ORIËNTATIES

STAP 2: CLUSTEREN

STAP 3: PRIORITERING 5 CLUSTERS

STAP 4: 
AANBEVELINGEN

R
ES

U
LT

A
TE

N
SE

SS
IE

2
V

O
O

R
A

FG
A

A
N

D
A

A
N

SE
SS

IE
3

SE
SS

IE
3

 



 

Panel 2 sessie 3 - 19 

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

C. Gedetailleerde procedure voor het opstellen van aanbevelingen 

Plenaire vergadering 1 

Doel: Zich weer als panel gereed maken voor de derde sessie 

Welkom; Het woord aan de burgers; Update van het platform; Agenda voor het weekend; Inleiding 
tot de methodologie van de sessie 

Open forum 1 

Doel: Prioriteitstelling van oriëntaties 

Lezing van de oriëntaties en informele bespreking in afzonderlijke zalen (zonder vertolking); 
prioriteitstelling van oriëntaties met stickers; Elke burger kreeg vijftig stickers (tien groene voor 
werkgebied 1, tien rode voor werkgebied 2, tien blauwe voor werkgebied 3, tien gele voor 
werkgebied 4, tien paarse voor werkgebied 5) en mocht per werkgebied maximaal tien oriëntaties als 
prioriteit aanmerken. Elke burger kreeg vijf zwarte stickers om prioriteit toe te kennen aan de 
oriëntaties die door de eigen subgroep werden geformuleerd. 

Werkgebied 1
Waarborging 

van rechten en 
non-

discriminatie

Deelgebied 1.1
Non-

discriminatie

 

Werkgebied 2
Bescherming 

van de 
democratie en 
de rechtsstaat

Deelgebied 2.2
Bescherming en 

versterking van de 
democratie

 

Werkgebied 3
Hervorming van 

de EU

Deelgebied 3.1
Institutionele 
hervorming

 

Werkgebied 4
Bouwen aan 

een Europese 
identeit

Deelgebied 4.3
Informatie over de 

EU

 

Werkgebied 5
De burger-
participatie 
versterken

Deelgebied 5.1
Burgerparticipatie

 

1.1.1.1
Uniforme regels moeten in alle EU-landen 
op gelijke wijze worden toegepast en door 
de EU worden gecontroleerd. Het zijn juist 

de kwetsbaren die meer bescherming nodig 
hebben.

001

 

2.3.4.1
De EU moet zich meer inzetten om haar 

democratisch model en haar waarden naar 
andere landen uit te voeren. Niet met 

wapens, maar met diplomatie, door beste 
praktijken internationaal te delen en door 

bewustmaking. 

044

 

3.1.1.2
Wat de toetredingscriteria van de EU 
betreft, zouden criteria betreffende 

waarden en democratie zwaarder moeten 
wegen (ten opzichte van de economische 

ontwikkeling).

054

 

4.2.4.1
De belastinginning bij grote multinationale 

ondernemingen moet beter. Ook het 
probleem van belastingparadijzen moet 

worden aangepakt.

095

 

5.2.3.1
Gemeenten en lokale en regionale entiteiten 

moeten worden ingezet om burgers te 
motiveren en hun deelname aan de 

besluitvormingsmechanismen van de EU te 
bevorderen. Hierbij moeten vooral scholen 

en jongeren worden betrokken. Maar 
volwassenen mogen daarbij niet vergeten 

worden.

116

 

  



 

Panel 2 sessie 3 - 20 

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

Werkzaamheden van subgroep 1 

Doel: Beginnen met het omzetten van oriëntaties in aanbevelingen 

Zaterdag, 11/12/2021 

Werkzaamheden van subgroep 2 

Doel 1: Oriëntaties omzetten in aanbevelingen 

Er werd dezelfde methodologie gevolgd als in subgroep 1. 

Doel 2: Het geven/ontvangen van feedback aan/van andere subgroepen van hetzelfde werkgebied. 

Doel 3: Geven/ontvangen van feedback aan/van andere subgroepen van andere werkgebieden. 

Hierbij werd dezelfde methodologie als voorheen gevolgd. 

Doel 4: Aanbevelingen afronden 

In deze laatste fase werd geprobeerd de feedback van de andere subgroepen en van de factcheckers 
te verwerken. De subgroepen legden de laatste hand aan hun aanbevelingen. 

Zondag, 12/12/2021 

Open forum 2 

Doel: Werken aan de kernboodschappen voor de plenaire vergadering van de Conferentie 

De groep van twintig panelvertegenwoordigers voor de plenaire vergadering van de Conferentie heeft 
ook tussen de sessies door gewerkt aan het formuleren van de kernboodschappen. Daartoe hebben 
zij interviews gehouden met andere deelnemers om deze boodschappen samen te stellen en de 
bevindingen van het panel op een eenvoudige manier te kunnen verwoorden. De kernboodschappen 
moeten de aanbevelingen en de motivering daarvan weerspiegelen. 

Plenaire vergadering 2 

Doel: Aanbevelingen voor de stemming 

Instructies voor de deelnemers: 

 

1. Druk op een knop op de tablet 

 

2. Scan een QR-code om 

toegang te krijgen tot de link 

naar het formulier met de 

 

3. Controleer uw persoonlijk 

identificatienummer (pin) dat 

achter op de tablet staat 
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aanbevelingen voor het 

werkgebied 

 

4. Vul de pin in op het 

formulier 

 

 

5. Stem met duim omhoog of 

duim omlaag voor elk van de 

aanbevelingen in elk 

werkgebied en dien uw stem in 

 
 
 
 
 
 
6. De aanbevelingen die 70 % 
of meer van de uitgebrachte 
stemmen krijgen, worden 
aangenomen. 
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Bijlage II: Input van deskundigen en factcheckers ter ondersteuning van het factcheckingproces 

De inbreng van deskundigen en factcheckers werd gecoördineerd door het zogeheten “Kennis- en 
informatiecentrum – KICK”, bestaande uit leden van het gemeenschappelijk secretariaat en de 
adviesgroep, met de steun van postdoctorale studenten van het EUI. Wanneer deelnemers, 
gespreksleiders, waarnemers of aanwezige deskundigen merkten dat er behoefte was aan feitelijke 
verduidelijking, werd dit doorgegeven aan het KICK, dat de vraag doorspeelde aan de aangewezen 
deskundige en/of factchecker. 

Een aantal deskundigen heeft de beraadslagingen van de subgroepen ter plaatse en online gevolgd 
teneinde de factchecking in gang te kunnen zetten. Daarnaast waren er deskundigen van de drie 
instellingen op afroep beschikbaar om vragen te beantwoorden over feitencontrole op hun 
respectieve expertisegebieden, in het bijzonder met betrekking tot reeds bestaande regelgevings- en 
andere beleidsinstrumenten.  

Deskundigen en factcheckers werd verzocht op zeer korte termijn te reageren en een zo duidelijk 
mogelijke tekst terug te sturen, die na goedkeuring door het KICK door de gespreksleider aan de 
deelnemers kon worden doorgegeven. 

Lijst van deskundigen ter plaatse en online: 

Deskundigen voor werkgebied 1 – Waarborging van rechten en non-discriminatie 

 

• Costanza Hermanin, Policy Leader Fellow aan het Europees Universitair Instituut in Florence 

• Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer/lid raad van bestuur van de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit  

 

Deskundigen voor werkgebied 2 – Bescherming van de democratie en de rechtsstaat 

 

• Carlos Closa Montero, hoogleraar aan de EUI School of Transnational Governance/IPP-CSIC, 

Spanje 

• Paul Blokker, universitair hoofddocent Sociologie, Universiteit van Bologna 
• Raphael Bossong, Duits Instituut voor Internationale en Veiligheidsaangelegenheden 

• Elda Brogi, hoogleraar bij het EUI/Centrum voor Mediabeleid en Mediavrijheid. Lid van de 

raad van bestuur van EDMO, Europees Waarnemingscentrum voor digitale media 

 

Deskundigen voor werkgebied 3 – Hervorming van de EU 

 

• Katrin Auel, hoofd van de onderzoeksgroep Europese Governance, Overheidsfinanciering en 

Arbeidsmarkten, Instituut voor hogere studies, Wenen 

• Corinna Stratulat, European Policy Center, hoofd van het programma Europese politiek en 

instellingen en senior beleidsanalist 

• Ariadna Ripoll Servent, hoogleraar Politiek van de Europese Unie aan het Salzburg 

Center of European Union Studies (SCEUS) en aan de faculteit Politieke 

Wetenschappen en Sociologie van de Universiteit van Salzburg 

• Diane Fromage, onderzoeker met Marie Skłodowska-Curie-beurs aan de rechtenfaculteit van 

Sciences Po, Parijs  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
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• Kalypso Nicolaïdis, hoogleraar aan de School voor Transnationale Governance en 

hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Oxford 

• Ulrike Liebert, Jean Monnet-leerstoel voor Europese Studies, Universiteit van Bremen 

 

Deskundigen voor werkgebied 4 – Bouwen aan een Europese identiteit 

 

• Hans-Jörg Trenz, hoogleraar Sociologie van cultuur en communicatie aan de Scuola 

Normale Superiore in Pisa en Florence, Italië 

• Antoine Godbert, voormalig hoofd van het Erasmus-agentschap in Bordeaux, lid van de Cercle 

Erasmus 

 

Deskundigen voor werkgebied 5 – De burgerparticipatie versterken 

 

• Alberto Alemanno, hoogleraar EU-recht & -beleid aan de HEC, Parijs. 

• Dominik Hierlemann, Bertelsmann Foundation  

 

 

Bijlage III: Andere aanbevelingen die door het panel zijn overwogen 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.”  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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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 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. 
 
 
 
 

Bijlage IV: Geclusterde oriëntaties3 

Werkgebied 1 Waarborging van rechten en non-discriminatie 

Deelgebied 1.1. Non-discriminatie 

1. 1.1.1.1 oriëntatie: Uniforme regels moeten in alle EU-landen op gelijke wijze worden toegepast en door 
de EU worden gecontroleerd. Het zijn juist de kwetsbaren die meer bescherming nodig hebben. 

 
2. 1.1.1.2 oriëntatie: Minderheden moeten meer participeren en beter worden vertegenwoordigd. Zij 

moeten worden betrokken bij het opstellen van wetten en de samenleving moet beter naar hen 
luisteren.  
1.1.1.3 oriëntatie: Vertegenwoordigers van minderheden moeten een solide, zelfstandige 
vertegenwoordiging bij de EU-instellingen hebben. 
1.1.2.4 oriëntatie: Er zijn betere structuren nodig, zodat minderheden actief kunnen deelnemen. 
2.3.2.3 oriëntatie: De EU moet zorgen voor meer inclusie, diversiteit en meer zichtbaarheid, ruimte en 
inspraak voor mensen die tot minderheden behoren, omdat zij onvoldoende vertegenwoordigd zijn in 
publieke en private instellingen en bij evenementen op nationaal en Europees niveau. Vandaag de dag 
zijn publieke en private organisaties nog steeds te homogeen en geven zij nog steeds te weinig blijk van 
diversiteit en inclusie.  

 
3  Bij het clusteren zijn drie oriëntaties per abuis niet in de lijst opgenomen: 5.3.1.1 oriëntatie: Bevordering van 
onderwijs in participatie (op EU-niveau). 1.2.2.4 oriëntatie: De EU moet bijdragen aan een herbezinning op de ideeën over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid. 1.2.2.1 oriëntatie: Culturele strijd, erkenning en begrip van het voorrecht “man” te zijn, 
zodat mensen zich bewuster worden van wat het betekent om vrouw te zijn. De burgers werden hiervan op de hoogte 
gebracht.  
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3. 1.1.1.4 oriëntatie: Op scholen moet een realistisch beeld van minderheden worden gegeven, angsten 
moeten worden weggenomen, informatie moet met feiten worden gestaafd en er moet een dialoog 
met minderheden tot stand worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de werkvloer. Dit moet worden 
ondersteund door een wet. 
2.3.2.2 oriëntatie: De EU moet er bij nationale regeringen op aandringen om op scholen onderwijs 
tegen geweld in te voeren, zoals lessen over respect voor etnische en religieuze minderheden, maar 
ook seksuele en gendereducatie, omdat die rechtstreeks verband houden met problemen als seksueel 
misbruik, geweld en homofobie. 
2.3.2.4 oriëntatie: De EU moet middelen investeren om goede praktijken in de lidstaten ter bestrijding 
van geweld te ondersteunen. Bijvoorbeeld door steun te verlenen aan publieke en private 
hulpverleningsinstellingen die in verschillende landen bestaan. 
2.3.2.1 oriëntatie: De EU moet een grotere rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid van lgbti+-
personen tegen geweld en discriminatie.  
2.3.2.5 oriëntatie: Bij educatie en voorlichting over geweld moeten we ons niet alleen op kinderen 
richten, maar ook op de bevolking in het algemeen. 

 
4. 1.1.2.3 oriëntatie: In de lidstaten moeten meer gegevens over discriminatie worden verzameld. Dit 

vereist ook effectieve rapportage, waarbij de overheid verplicht is gegevens over discriminatie te 
verzamelen en door te geven. De gegevens moeten worden geanonimiseerd en openbaar worden 
gemaakt. Bovendien moet er toegang zijn tot hulp. Meervoudige discriminatie moet ook duidelijk zijn 
op het platform (er moet controle zijn om misbruik tegen te gaan).  
1.2.3.3 oriëntatie: In geval van discriminatie moeten er sancties kunnen worden opgelegd.  
 

5. 1.1.3.1 oriëntatie: De EU moet de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren en ouderen verbeteren 
en discriminatie tegengaan. 
 

6. 1.1.3.2 oriëntatie: De stemgerechtigde leeftijd moet worden verlaagd tot 16 jaar. 
 

Deelgebied 1.2 Gendergelijkheid 

7. 1.2.1.1 oriëntatie: Opleiding nodig wanneer vrouwen terugkeren van ouderschapsverlof.  
 

8. 1.2.1.2 oriëntatie: Telewerken maakt het voor vrouwen gemakkelijker om aan hun carrière te werken, 
vooral wanneer zij voor hun kinderen moeten zorgen.  
 

9. 1.2.1.3 oriëntatie: Alleenstaande ouders moeten de mogelijkheid hebben minder uren te werken om 
zich aan hun gezin te kunnen wijden.  
 

10. 1.2.1.4 oriëntatie: Bedrijven hebben meer peutertuinen nodig om het combineren van werk en 
privéleven voor werknemers makkelijker te maken. 1.2.1.5 oriëntatie: Ouderschapsverlof voor vaders 
moet aantrekkelijker worden.  
1.2.5.2 oriëntatie: Mannen moeten taken delen die traditioneel altijd aan vrouwen zijn toebedeeld.  
 

11. 1.2.3.1 oriëntatie: Ook andere moeilijkheden waar mensen mee kampen, zoals vormen van invaliditeit, 
moeten worden erkend.  
 

12. 1.2.3.2 oriëntatie: Oprichting van een EU-platform dat mensen helpt gemakkelijker toegang te krijgen 
tot de rechter en advies verleent, zoals een ombudsman. 
 

13. 1.2.4.1 oriëntatie: De bovengenoemde culturele strijd moet ook het misbruik en de bedreigingen 
aanpakken waaraan vrouwen worden onderworpen door naaste familieleden of hun partner.  
 

14. 1.2.5.1 oriëntatie: Anonieme sollicitatiegesprekken, zodat geslacht geen rol speelt bij de selectie. De 
gesprekken zouden ook kunnen worden opgenomen, zodat kan worden nagegaan of ze effectief zijn.  
1.2.5.4 oriëntatie: Om discriminatie te voorkomen, zouden arbeidsbureaus verantwoordelijk moeten 
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zijn voor de werving van personeel. 
 

15. 1.2.5.3 oriëntatie: Europees rechtskader om schendingen van arbeidsrechten aan te pakken. De EU 
moet ervoor zorgen dat de lidstaten de regels tegen discriminatie toepassen, zodat we gendergelijkheid 
kunnen bereiken. Juridisch advies van de EU om te helpen bij het bestrijden van discriminatie. 
 

16. 1.2.5.5 oriëntatie: Zorgen voor flexibelere werktijden.  
 

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

17. 1.3.1.2 oriëntatie: Onderwijs en communicatie zouden andere, duurzamere oriëntatiemiddelen 
kunnen zijn om perspectieven op rechten en vrijheden te delen en de eenheid binnen de EU te 
behouden.  
2.1.2.4 oriëntatie: Voortdurend en consequent informatie over de waarden/het burgerschap/de 
structuur van de EU enz. opnemen in de lesprogramma’s op alle onderwijsniveaus. Investeren in 
Europese burgerschapsvorming.  
 

18. 1.3.2.1 oriëntatie: Versterking van het mandaat van het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten met instrumenten om kwetsbare personen en minderheden in alle lidstaten te 
beschermen. 
 

19. 1.3.2.2 oriëntatie: Onafhankelijkheid en capaciteitsopbouw van media en journalisten zouden kunnen 
bijdragen aan een evenwichtige berichtgeving over bijvoorbeeld minderheden en migranten, het 
weergeven van de positieve kanten daarvan en het verminderen van de overdreven stereotypering van 
migranten en vluchtelingen.  
 

20. 1.3.3.1 oriëntatie: De EU moet gemeenschappelijke regelgeving vaststellen betreffende de 
bescherming van het welzijn van dieren in de landbouw. 
1.3.3.3 oriëntatie: Op EU-niveau zou beleid kunnen worden ingevoerd om een einde te maken aan de 
subsidiëring van een groot deel van de landbouwmarkt die dieren kweekt en fokt in het kader van 
massaproductie onder omstandigheden die slecht zijn voor het welzijn van dieren.  
 

21. 1.3.3.2 oriëntatie: Dierenrechten zijn ondergeschikt aan kwesties die verband houden met de 
mensenrechten en milieubescherming. 
 

22. 1.3.3.4 oriëntatie: Factoren die schadelijk zijn voor het klimaat, zoals methaan- en CO2-emissies in de 
landbouw, zouden moeten worden belast en belastingen zouden moeten worden geharmoniseerd om 
lokale vleesproductie aan te moedigen, aangezien met een andere benadering het klimaat kan worden 
geholpen en het vervoer van dieren over lange afstanden kan worden verminderd. 

 

Deelgebied 1.4 Recht op privacy 

23. 1.4.1.1 oriëntatie: Regelmatige audits van onlinediensten om inbreuken op en/of misbruik van 
privacyrechten/gegevensbescherming te voorkomen en te controleren.  
1.4.1.2 oriëntatie: Bedrijven die in strijd handelen met en misbruik maken van 
privacyrechten/gegevensbescherming moeten worden beboet; de boetes moeten in verhouding staan 
tot de marktwaarde van de onderneming.  
 

24. 1.4.2.1 oriëntatie: Aanbieders moeten worden verplicht gebruikers gebruiksvriendelijke en gemakkelijk 
te begrijpen documentatie en toestemmingsverzoeken in verband met gegevensbescherming te 
verstrekken. 
1.4.2.2 oriëntatie: Meer bekendheid geven aan het bestaan van de nationale en EU-instanties die belast 
zijn met gegevensbescherming. 
2.3.3.4 oriëntatie: De EU moet mechanismen voor de bescherming van persoonsgegevens bieden die 
voor alle burgers gemakkelijk toegankelijk zijn.  
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25. 1.4.3.1 oriëntatie: Voorkomen dat websites “cookies”-informatie delen met derden.  

 
26. 1.4.3.2 oriëntatie: De huidige wetgeving evalueren en actualiseren om ervoor te zorgen dat het gebruik 

van gegevens in verhouding staat tot de werkelijke behoeften. 
1.4.3.3 oriëntatie: Een specifiek besluitvormingsproces voor de hele EU in gang zetten om duidelijkheid 
te krijgen over de juiste balans tussen het delen van gegevens en het voorkomen van misbruik ervan 
(waarbij naar behoren onderscheid moet worden gemaakt naar specifieke sectoren, bijv. de 
gezondheidszorg, de beveiligingssector enz.).  

 
27. 1.4.4.1 oriëntatie: Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens mogelijk maken om te waarborgen dat alle EU-lidstaten het recht op privacy en 
gegevensbescherming gelijkelijk naleven. 
 

28. 1.4.5.1 oriëntatie: Duidelijkere en strengere regels vaststellen voor het gebruik van sociale media door 
minderjarigen om te voorkomen dat zij privacyrisico’s lopen. 
1.4.5.2 oriëntatie: Speciale schoolprogramma’s. 
2.3.3.2 oriëntatie: Educatie en preventie zijn een prioriteit. De EU moet in de lidstaten middelen 
beschikbaar stellen om kinderen op scholen voor te lichten over en bewust te maken van de 
bescherming van hun persoonsgegevens. 
2.3.3.3 oriëntatie: De EU moet het bewustzijn onder burgers vergroten en gebruikmaken van 
bewustmakingscampagnes over de bescherming van persoonsgegevens. 
 
 

Werkgebied 2: Bescherming van de democratie en de rechtsstaat 

Deelgebied 2.1 Bescherming van de rechtsstaat 

29. 2.1.1.1 oriëntatie: De EU moet er bij de lidstaten op aandringen dit binnen hun nationale rechtsgebied 
actief aan te pakken. 
 

30. 2.1.1.2 oriëntatie: De EU moet maatregelen nemen tegen kwaadwillende anonimiteit (anonimiteit die 
wordt gebruikt om onethische activiteiten bij publicaties mogelijk te maken). 
 

31. 2.1.2.1 oriëntatie: De EU moet investeren in burgerinitiatieven om de democratische waarden in de 
lidstaten te versterken. 
 

32. 2.1.2.2 oriëntatie: De EU moet investeren in maatregelen (projecten) die de samenwerking en 
contacten tussen verschillende groepen/regio’s/naties bevorderen. 
 

33. 2.1.2.3 oriëntatie: Creatie van oordeelvrije ruimten waar landen van elkaar kunnen leren met het oog 
op de verbetering van hun democratische praktijken. 
 

34. 2.1.3.1 oriëntatie: Oprichting van transnationale Europese politieke partijen waarvan alle Europese 
politici lid zouden kunnen worden.  
 

35. 1.1.2.1 oriëntatie: Er is behoefte aan duidelijke EU-sancties tegen lidstaten die doeltreffend worden 
gehandhaafd en een afschrikkende werking hebben. Een mogelijke sanctie zou het inhouden van EU-
middelen kunnen zijn. 
1.3.1.1 oriëntatie: Combineer sancties en bonussystemen en verdeel lidstaten in groepen op basis van 
de mate waarin zij mensenrechten, vrijheden en gelijkheid waarborgen.  
2.1.4.1 oriëntatie: De EU moet eerst een open dialoog voeren met staten die zich niet aan de regels 
houden. Als tweede stap moet gebruik worden gemaakt van artikel 7 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Ten slotte moeten EU-middelen van landen die zich niet aan de regels houden, worden 
ingehouden. 
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2.2.2.2 oriëntatie: We hebben een gemeenschappelijk regelgevingskader nodig. Als dit 
regelgevingskader niet wordt nageleefd, kunnen we sancties toepassen.  
4.2.1.4 oriëntatie: Sancties moeten alleen als laatste redmiddel worden gebruikt. Als al het andere faalt 
– inclusief dialoog. Er moet een kader en een volgorde voor het gebruik van sancties worden 
vastgesteld. 

 

Deelgebied 2.2 De democratie beschermen en versterken 

36. 2.2.1.1 oriëntatie: Er zijn gemeenschappelijke criteria nodig om gevallen van corruptie te duiden en te 
identificeren. Wanneer is lobbyen gepast en wanneer wordt het corruptie?  
2.2.1.2 oriëntatie: Bescherm degenen die corruptie bestrijden. We moeten hen beschermen en ook 
het proces beschermen waarmee we dat doen. We moeten nagaan hoe we dat kunnen doen. 
4.2.4.3 oriëntatie: Betere regels voor lobbyen in de EU om geldverlies als gevolg van corruptie te 
beperken. 
 

37. 2.2.3.1 oriëntatie: Alle EU-landen moeten worden verplicht een Europees minimuminkomen in te 
voeren, maar ook een Europees minimumloon om iedereen een fatsoenlijk levensonderhoud te bieden. 
Steun voor mensen die behoefte hebben aan herintegratie op de arbeidsmarkt.  
2.3.5.2 oriëntatie: De EU moet een Europees minimumloon invoeren.  

 

Deelgebied 2.3 Veiligheid 

38. 2.3.1.1 oriëntatie: Het vinden van een balans tussen veiligheid en rechten, met name de vrijheid van 
meningsuiting, is een essentieel probleem voor de veiligheid, maar ook een zeer gecompliceerd 
probleem om op te lossen. Als burgers kost het ons grote moeite ons standpunt te bepalen. 
 

39. 2.3.1.2 oriëntatie: Wij weten dat de bedreigingen voor de veiligheid ernstig zijn, maar wij vinden dat 
Europa autoritaire maatregelen moet vermijden en in plaats daarvan meer moet inzetten op preventie 
en ontmoediging. 
 

40. 2.3.1.3 oriëntatie: De EU moet samenwerken met de grote internet- en sociale mediabedrijven 
(Facebook, Google en Twitter) en met de politiediensten van de verschillende lidstaten om degenen 
die gevaarlijk materiaal publiceren, te ontmoedigen en onderzoek te doen naar de oorsprong van dit 
gevaarlijke materiaal en het dreigingsniveau.  
 

41. 2.3.2.6 oriëntatie: De EU moet de ministeries van Onderwijs van de lidstaten aanmoedigen om 
psychologische hulp op school te garanderen voor alle kinderen en gezinnen en niet alleen voor 
kinderen en gezinnen die daar behoefte aan hebben of die door maatschappelijk werkers worden 
bijgestaan. 
 

42. 2.3.3.1 oriëntatie: De algemene verordening gegevensbescherming moet worden toegepast en 
nageleefd met het oog op gegevensbescherming.  

 
43. 2.3.3.5 oriëntatie: De EU-instellingen en de lidstaten moeten een beter gecoördineerde aanpak volgen 

om hun burgers, hun democratie en hun waarden te beschermen tegen de nieuwe dreigingen van 
buitenaf, zoals cyberaanvallen en het criminele gebruik van artificiële intelligentie.  
 

44. 2.3.4.1 oriëntatie: De EU moet zich meer inzetten om haar democratisch model en haar waarden naar 
andere landen uit te voeren. Niet met wapens, maar met diplomatie, door beste praktijken 
internationaal te delen en door bewustmaking. 
 

45. 2.3.4.3 oriëntatie: De EU moet haar optreden beter coördineren om de dialoog, bemiddeling en 
onderhandelingen met buurlanden over grensproblemen doeltreffender te maken. 
 

46. 2.3.5.1 oriëntatie: Europese burgers moeten worden beschermd tegen arbeidsongevallen en 
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ongezonde of gevaarlijke werkomgevingen moeten worden voorkomen.  
 

47. 2.3.6.1 oriëntatie: De EU moet meer doen om de transparantie van bancaire en financiële transacties 
af te dwingen. 
 

48. 2.3.7.1 oriëntatie: De EU-instellingen moeten meer doen om structurele verschijnselen als terrorisme 
en georganiseerde misdaad onder controle te krijgen en in te dammen.  
 

49. 2.3.7.2 oriëntatie: Wij stellen voor een Europees agentschap op te richten voor de bestrijding van 
terrorisme en georganiseerde misdaad (met inbegrip van maffia’s en nieuwe vormen van 
georganiseerde misdaad zoals internationale bendes). 
 

50. 2.3.7.3 oriëntatie: Een echte Europese politie opzetten. 
 

Deelgebied 2.4 Media en desinformatie 

51. 2.4.1.1 oriëntatie: Politici zouden geen aandelen in mediabedrijven mogen hebben.  
2.4.1.2 oriëntatie: Er is een Europees verificatieproces nodig om de onpartijdigheid van door politici 
gefinancierde mediabedrijven aan te tonen.  
2.4.1.3 oriëntatie: We moeten een ruimte met neutraal nieuws creëren. Nieuws dat niet langer met 
emotie gevoed wordt.  
2.4.2.1 oriëntatie: Er is een Europees verificatieproces nodig om de onpartijdigheid en objectiviteit van 
nieuws aan te tonen. We moeten een ruimte met neutraal nieuws creëren.  
3.2.2.1 oriëntatie: Er zou een punten- of meetsysteem kunnen worden ingevoerd waarmee de 
geloofwaardigheid van nieuwsaanbieders en door de EU gepubliceerde informatie wordt beoordeeld 
(op basis van het aantal artikelen dat onwaar is gebleken enz.). 5.1.2.6 oriëntatie: Scheiding van politiek 
en media en controle op die scheiding. Onder andere: Partijen mogen geen eigenaar zijn van 
mediaplatforms. 
 

52. 2.4.2.2 oriëntatie: Nieuwe gebruikers moeten beter worden opgeleid om informatievoorziening te 
begrijpen. We moeten kinderen al op school onderrichten en hun duidelijk maken hoe nieuws tot stand 
komt. Er is sprake van informatieanalfabetisme en we moeten dit probleem aanpakken. We hebben 
media-educatie nodig.  
2.4.3.1 oriëntatie: Er moeten op scholen cursussen over dit onderwerp worden gegeven, zodat jonge 
mensen goed geïnformeerd zijn. 
2.4.3.2 oriëntatie: We hebben meer opleidingsbijeenkomsten nodig. Bijeenkomsten speciaal bestemd 
voor burgers die in plattelandsgebieden wonen, waardoor zij de stroom aan informatie kunnen 
begrijpen.  

 
 

Werkgebied 3: Hervorming van de EU 

Deelgebied 3.1 Institutionele hervorming 

 
53. 3.1.1.1 oriëntatie: Meer transparantie over de redenen waarom sommige kandidaat-lidstaten wel en 

andere niet tot de EU worden toegelaten. 
 

54. 3.1.1.2 oriëntatie: Wat de toetredingscriteria van de EU betreft, zouden criteria betreffende waarden 
en democratie zwaarder moeten wegen (ten opzichte van de economische ontwikkeling). 
 

55. 3.1.2.1 oriëntatie: De EU moet haar steun aan kandidaat-lidstaten opvoeren, zodat zij hun instellingen 
en economieën kunnen versterken (op een wijze die nauwlettend door de Europese Unie wordt 
gecontroleerd). 
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56. 3.1.3.1 oriëntatie: De burgers van de Europese Unie moeten het recht hebben om bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement te stemmen op transnationale partijlijsten (hetzij één transnationale 
kieslijst, hetzij twee lijsten – één nationale en één transnationale). 
 

57. 3.1.5.1 oriëntatie: De bevoegdheden van de Europese Unie en haar instellingen moeten grondig 
worden herzien. 
 

58. 3.1.5.2 oriëntatie: Er moeten meer bevoegdheden worden toegekend aan de EU-instellingen die 
rechtstreeks door de EU-burgers worden gekozen. 
 

59. 3.1.6.1 oriëntatie: De EU-instellingen moeten andere namen krijgen, zodat zij minder verwarrend zijn 
voor de burgers.  
3.1.6.2 oriëntatie: De Europese Unie zou duidelijkere symbolen moeten hebben (zoals een logo) die 
niet zo veel lijken op die van andere internationale organisaties (zoals de Raad van Europa).  
3.1.6.3 oriëntatie: De Europese Unie moet nauwgezet zijn in haar communicatie: zij moet het woord 
“Europese Unie” gebruiken in plaats van “Europa”, want Europa is niet alleen de Europese Unie, het is 
een breder begrip. 
 

Deelgebied 3.2 Besluitvorming 

60. 3.2.2.2 oriëntatie: Creëer een onlineplatform waar burgers informatie kunnen publiceren waarvan zij 
niet zeker zijn, en waar deskundigen de informatie op feitelijke juistheid kunnen controleren. 
 

61. 3.2.3.1 oriëntatie: Er zou in de hele EU een referendum moeten worden gehouden wanneer het om 
een kwestie gaat die voor alle Europese burgers van zeer groot belang is. 
 

62. 3.2.3.2 oriëntatie: Er moet meer worden nagedacht over online stemmen en online-inspraak van 
burgers tijdens het besluitvormingsproces. 
 

63. 3.2.3.3 oriëntatie: Er moet een systeem komen dat zorgt voor meer of volledige parlementaire controle 
en verantwoording met betrekking tot besluiten over financiële steun / welzijn / en hoe 
gemeenschapsgeld in de EU wordt besteed.  
 

64. 3.2.4.1 oriëntatie: In plaats daarvan zou een alternatieve stemprocedure moeten worden gebruikt. Het 
“gewicht” van de stemmen moet eerlijk worden berekend, zodat de belangen van kleine landen worden 
beschermd.  
 

65. 3.2.4.2 oriëntatie: De bestaande verdragen moeten structureel worden gewijzigd, of er moet een 
nieuwe grondwet komen waarover de lidstaten het eens zijn. 
 

66. 3.2.4.3 oriëntatie: Het is van groot belang dat, ongeacht welk systeem er wordt opgezet, kleinere 
landen een relatief eerlijk stemgewicht bij de besluitvorming krijgen. 
 

67. 3.2.5.1 oriëntatie: Er moet een mechanisme komen waarbij het Parlement tijdelijk wordt gepasseerd 
en besluiten onmiddellijk door de Raad van de EU worden genomen. 
 

68. 3.2.5.2 oriëntatie: Er moet een representatief orgaan van burgerdeskundigen komen dat het Europees 
Parlement in noodgevallen informatie en advies verstrekt. 

 

Deelgebied 3.3 Nauwere integratie 

69. 3.3.1.1 oriëntatie: Een groep deskundigen stelt eerst voor hoe zo’n gemeenschappelijke economische 
structuur eruit zou kunnen zien en welke gevolgen de voorgestelde gemeenschappelijke economische 
structuur zou hebben – voordat we gaan bespreken of we al dan niet een gemeenschappelijke 
economische structuur willen hebben. 
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70. 3.3.1.2 oriëntatie: Het is van belang voor alle lidstaten een gemeenschappelijke basis te creëren 

(dezelfde kansen, hetzelfde niveau) om tot een gemeenschappelijke economische structuur te kunnen 
komen. 
 

71. 3.3.2.1 oriëntatie: Wij stellen voor meer overheidsinvesteringen te doen om de kwaliteit van leven van 
mensen te verbeteren (infrastructuur, wegen, maar ook valt te denken aan (sociale) huisvesting). 
 

72. 3.3.2.2 oriëntatie: Grote ondernemingen en hun inkomsten moeten worden belast om bij te dragen 
aan overheidsinvesteringen; de belasting kan worden gebruikt om te investeren in onderwijs en 
ontwikkeling van elk land (O&O, studiebeurzen – Erasmus enz.). 
 

73. 3.3.2.3 oriëntatie: Progressieve belastingheffing op financiële transacties en op banken om inkomsten 
te verkrijgen uit grote financiële transacties.  
 

74. 3.3.3.2 oriëntatie: EU-brede enquête door middel van een willekeurige steekproef onder 
geïnformeerde burgers over de te volgen koers, voorafgegaan door een EU-brede 
voorlichtingscampagne over de mogelijke gevolgen van dergelijke veranderingen. 
 

75. 3.3.3.3 oriëntatie: Voorbereiding van een crisisscenario waarin de bevoegdheden van de EU worden 
verruimd. 
 

76. 3.3.4.1 oriëntatie: We moeten eerst vaststellen wat we zijn in Europa, pas dan kunnen we zeggen wat 
we niet zijn (suggestie: dit kan door middel van een enquête onder burgers). 
 

Werkgebied 4: Bouwen aan een Europese identiteit 

Deelgebied 4.1 Onderwijs over democratie 

77. 4.1.1.1 oriëntatie: Gebruik artificiële intelligentie om het vertaalproces te ondersteunen. 
 

78. 4.1.1.2 oriëntatie: Gebruik een hoofdtaal (zoals Engels) voor de communicatie. 
 

79. 4.1.1.3 oriëntatie: Creëer een app waarmee informatie over democratische kwesties kan worden 
verspreid en die deze informatie vertaalt naar de taal van de gebruiker. 
 

80. 4.1.2.1 oriëntatie: Democratische processen moeten binnen scholen worden aangemoedigd, 
bijvoorbeeld door middel van leerlingenraden die stemmen over elementaire bestuurlijke 
aangelegenheden op school. Gebruik internet en computertechnologie (online-opiniepeilingen) om 
kwesties aan de orde te stellen.  

 
81. 4.1.2.2 oriëntatie: EU-studies opnemen als onderdeel van het leerplan in alle EU-lidstaten.  

4.1.3.1 oriëntatie: Hoe eerder dit onderwijsproces begint, hoe beter. Gesuggereerd wordt om daarmee 
te beginnen vanaf de leeftijd van 10-12 jaar. Het concept van de leerlingenraad moet vanaf 12 jaar 
worden toegepast. Onder die leeftijd moet er sprake zijn van op de leeftijd afgestemde participatie.  
4.1.4.1 oriëntatie: Wij moeten geen politieke standpunten onderwijzen, maar onderricht geven over 
de democratische processen van de EU en hoe zij werkt. Dat verschil moet duidelijk zijn voor zowel 
leraren als leerlingen.  
4.1.4.2 oriëntatie: Niet alle burgers waren het erover eens dat er tussen de lidstaten een trans-
Europees leerplan kan worden afgesproken.  
4.1.4.3 oriëntatie: We moeten een eenvoudigere manier vinden om de EU aan iedereen uit te leggen. 
4.1.5.1 oriëntatie: De onderwijsstelsels in de EU moeten niet uniform zijn. 
4.2.2.3 oriëntatie: Uniform leerplan in heel de EU al vanaf de lagere school.  
4.3.8.1 oriëntatie: Creëer een nieuw vak voor het middelbaar onderwijs dat materiaal aanbiedt over 
de huidige werking van de EU, de maatregelen die zij neemt en welke gevolgen deze hebben voor 
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burgers.  
5.1.2.1 oriëntatie: Ter versterking van de burgerparticipatie is meer informatie over de EU en meer 
communicatie met burgers nodig. Mensen moeten meer leren over de EU en het Europees beleid 
(pedagogie, onderwijs en training). 
 

82. 4.1.2.3 oriëntatie: Scholen zouden door middel van subsidies of gratis apparatuur kunnen worden 
gestimuleerd om democratisch onderwijs over de EU aan te bieden.  
4.1.3.2 oriëntatie: Er moeten subsidies worden gegeven aan scholen die democratische praktijken 
invoeren als onderdeel van het leven op school. Het moet niet verplicht zijn, maar scholen moeten wel 
gestimuleerd worden. 

 

Deelgebied 4.2 Europese waarden en identiteit 

83. 4.2.1.1 oriëntatie: Gezocht moet worden naar de oorzaken van het nationalisme en protectionisme in 
sommige lidstaten, met name door middel van een dialoog over waarden en een goed begrip van de 
daarmee samenhangende concepten. 
 

84. 4.2.1.2 oriëntatie: Pak politiek extremisme aan, dat anti-Europese sentimenten vaak voor eigen 
doeleinden benut. 
 

85. 4.2.1.3 oriëntatie: Zorg voor een betere doorlopende communicatie met de burgers van de lidstaten. 
Betrek burgers meer bij het proces. Burgers moeten zo veel mogelijk de kans krijgen om te participeren. 
 

86. 4.2.1.5 oriëntatie: De naleving van de Europese regels moet op alle niveaus worden gecoördineerd, 
ook op nationaal en lokaal niveau. 
 

87. 4.2.2.2 oriëntatie: Informatie moet voor bepaalde groepen worden aangepast. Verander en 
vereenvoudig het woordgebruik. 
 

88. 4.2.2.4 oriëntatie: Betrek alle groepen burgers op verschillende innovatieve manieren bij het proces. 
 

89. 4.2.2.5 oriëntatie: Bied mensen de mogelijkheid meer te reizen, elkaar te ontmoeten en verschillende 
kwesties binnen de EU te bespreken. Ook degenen die het financieel niet breed hebben. Creëer daar 
een speciaal fonds voor (zoals Erasmus).  
4.3.3.1 oriëntatie: Zet meer Europese uitwisselingsprogramma’s of -activiteiten op, zoals het 
Erasmusprogramma of deze Conferentie, zodat mensen naar andere landen kunnen reizen, mensen uit 
andere landen kunnen ontmoeten en met hen een gesprek kunnen aangaan over hun leven en hun 
relatie met Europa. 
 

90. 4.2.3.1 oriëntatie: Pak het desinformatieprobleem aan. Besteed meer aandacht aan de herkomst van 
verkeerde informatie. 
 

91. 4.2.3.2 oriëntatie: Steun de lidstaten actief bij hun lokale problemen met desinformatiecampagnes. 
 

92. 4.2.3.3 oriëntatie: Bied een oplossing voor de migratiecrises. 
 

93. 4.2.3.4 oriëntatie: Verhoog de veiligheid van het internet en de bescherming tegen hacking. 
 

94. 4.2.3.5 oriëntatie: Breng een gemeenschappelijk buitenlands beleid van de EU tot stand. Coördineer 
de stappen in het buitenlands beleid tussen de EU en de lidstaten. 
 

95. 4.2.4.1 oriëntatie: Verbeter het proces van belastinginning bij grote multinationale ondernemingen. 
Ook het probleem van belastingparadijzen moet worden aangepakt. 
 

96. 4.2.4.2 oriëntatie: Verbeter de transparantie van de EU-fondsen, in de lidstaten en bij de EU-
instellingen. 
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Deelgebied 4.3 Informatie over de EU 

97. 4.3.3.2 oriëntatie: Creëer onlinefora en ontmoetingsplaatsen waar burgers kunnen luisteren naar, 
vragen kunnen stellen aan en in dialoog kunnen treden met Europese vertegenwoordigers, 
ondersteund door meertalige vertaling. 
  

98. 4.3.5.1 oriëntatie: Maak gebruik van communicatiestrategieën die gebaseerd zijn op een eenvoudiger 
en toegankelijker taalgebruik, en laat deze communicatie vergezeld gaan van meer gedetailleerde, 
technische verslagen, zodat wie wil, zich er verder in kan verdiepen.  
4.3.7.2 oriëntatie: Maak beter gebruik van de belangrijke rol die sociale media tegenwoordig spelen.  
4.3.7.3 oriëntatie: Analyseer wie de doelgroep is, welke kanalen zij gebruiken om te communiceren en 
pas de communicatie aan die kanalen aan (met links voor wie verdere informatie wil). 
 

99. 4.3.5.3 oriëntatie: Zend EU-reclamespots uit bij grote evenementen (Eurovisiesongfestival, 
sportevenementen enz.) en tijdens programma’s op prime time. 
 

100.  4.3.6.1 oriëntatie: Zorg ervoor dat de EU-instellingen zich meer openstellen voor burgers. 
 

101. 2.1.3.2 oriëntatie: Stimuleer nationale media om meer aandacht te besteden aan ontwikkelingen op 
EU-niveau.  
3.2.1.1 oriëntatie: De media moeten sterk worden aangemoedigd om meer zendtijd te besteden aan 
Europese aangelegenheden en activiteiten binnen de Europese Unie.  
4.3.1.1 oriëntatie: Er zou een nieuwsblok over Europa moeten komen in de nieuwsprogramma’s van 
de publieke omroep, net zoals er een blok is voor sport of andere onderwerpen.  
4.3.5.2 oriëntatie: In de media moeten er programma’s zijn, “slots”, die specifiek aandacht besteden 
aan de EU.  
4.3.7.4 oriëntatie: Neem in het nieuws op televisie een blok met informatie over de EU op, zoals dat 
ook voor sport en andere onderwerpen gebeurt. 
3.2.1.2 oriëntatie: Het bereik van het bestaande Europese tv-kanaal of nieuwsagentschap dat 
onderwerpen behandelt die verband houden met de activiteiten van de EU (Raad, Parlement, besluiten 
enz.), moet worden uitgebreid van ongeveer een derde van de EU-burgers naar alle EU-burgers die er 
gebruik van zouden willen maken. Alle informatie die door de EU openbaar wordt gemaakt, moet 
feitelijk en onbevooroordeeld zijn.  
3.2.3.4 oriëntatie: Uitzending van openbare debatten door de EU zou een mogelijke oplossing kunnen 
zijn. Er zouden kranten en nieuwsagentschappen kunnen worden opgezet die deze informatie aan 
burgers verschaffen.  
3.3.3.1 oriëntatie: Verbetering van de informatievoorziening aan burgers over de EU: een kanaal waar 
alle informatie over de EU te vinden is; een pr-team van de EU dat informeert over de activiteiten van 
de EU via diverse kanalen om verschillende doelgroepen te bereiken; ook een mogelijkheid zou zijn om 
de lidstaten te betrekken bij actieve voorlichting over de activiteiten van de EU, en informatie op te 
nemen in het onderwijsprogramma van scholen, in een gemakkelijk te begrijpen en leuk formaat.  
4.3.2.1 oriëntatie: Richt een onafhankelijk Europees informatiekanaal of -agentschap op om 
betrouwbare informatie te verstrekken en vals en vooringenomen nieuws tegen te gaan. 
4.3.7.1 oriëntatie: We hebben een informatiezender nodig die deze informatie kan overbrengen (wat 
de EU doet en waarom).  
5.2.3.2 oriëntatie: Betrek de media bij het versterken van de transparantiemechanismen van de EU. 

 
 

Werkgebied 5: De burgerparticipatie versterken 

Deelgebied 5.1 Burgerparticipatie  

102. 5.1.1.1 oriëntatie: Er is transparantie nodig over wat er in burgerparticipatieprocessen is besproken. 
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103. 5.1.1.2 oriëntatie: Alle besluiten van de EU moeten transparant zijn, zodat de burgers zich betrokken 

voelen. 
5.1.1.3 oriëntatie: Politieke besluitvormers moeten proactief transparant zijn en burgers moeten 
proactief worden geïnformeerd. 

 
104. 5.1.2.5 oriëntatie: De koppeling tussen expertise en beleid moet worden geïnstitutionaliseerd. Deze 

moet duidelijk vastgelegd en transparant zijn, bijvoorbeeld betreffende de raadpleging van 
deskundigen of de wijze waarop overheidsadviseurs worden geselecteerd. 
 

105. 5.1.2.3 oriëntatie: We moeten het aantrekkelijk maken om te gaan stemmen. We willen geen 
stemplicht. 
 

106. 5.1.2.4 oriëntatie: Constante vertegenwoordiging van burgers in het Europees Parlement/de Europese 
Commissie; burgers moeten betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. 
5.2.1.1 oriëntatie: Meer betrokkenheid van parlementsleden bij de voorstellen en de participatie van 
burgers, onder meer door bepaalde tijden in de agenda van het Parlement te reserveren voor de 
inbreng van burgers. 

 
107. 5.1.3.1 oriëntatie: Directe democratie: er moet specifiek worden vastgesteld voor welke onderwerpen 

directe democratie moet worden gebruikt. 
 

108. 5.1.3.2 oriëntatie: Alle burgers moeten kunnen stemmen over de Europese grondwet. 
 

109. 5.1.4.1 oriëntatie: De samenwerking tussen de lidstaten en de EU moet op sommige beleidsterreinen 
worden verbeterd. De actieterreinen/bevoegdheden van de EU mogen niet zonder reden (niet 
“blindelings”) worden uitgebreid. 
 

110. 5.1.4.2 oriëntatie: Analyseer waarom zich een verlies aan vertrouwen tussen de politiek en de burgers 
voordoet. 
 

111. 5.1.5.1 oriëntatie: Informatieplatform voor overtredingen of niet-naleving van EU-richtlijnen en -
verordeningen. 
 

Deelgebied 5.2 Burgerparticipatie  

112. 2.1.3.3 oriëntatie: De EU moet openstaan voor ideeën die rechtstreeks van burgers komen, niet alleen 
van de nationale regeringen. Bijvoorbeeld: oprichting van een EU-platform voor het starten van 
verzoekschriften en burgerinitiatieven.  
5.2.1.3 oriëntatie: Oprichting van een uitwisselingsplatform voor burgers en gekozen 
vertegenwoordigers. Met terugkoppelingsmechanismen en registratie van de interactie. 

 
113. 5.2.1.4 oriëntatie: Burgers worden geraadpleegd voordat besluiten worden genomen.  

5.2.3.4 oriëntatie: Verplichte mechanismen voor het raadplegen van burgers wanneer een voorstel een 
beperking van de rechten van burgers met zich meebrengt. 
 

114. 5.2.1.5 oriëntatie: Verbetering van de verantwoordingsmechanismen, zodat politici verslag doen aan 
burgers en niet alleen aan hun partij. Het is noodzakelijk verder te gaan dan de jaarverslagen. Als 
voorbereiding op de verkiezingen moet elke vertegenwoordiger verslag doen van wat hij heeft gedaan. 
 

115. 5.2.2.1 oriëntatie: Programma’s voor scholen en bedrijven over wat er wordt gedaan in verband met 
participatiemechanismen en bestaande instrumenten.  
5.3.1.4 oriëntatie: Opstelling van een Europees onderwijsprogramma (over burgerparticipatie voor een 
vak over burgerschap/ethiek, alsook voor een algemeen leerplan). 

 
116. 5.2.3.1 oriëntatie: Gemeenten en lokale en regionale entiteiten moeten worden ingezet om burgers te 
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motiveren en hun deelname aan de besluitvormingsmechanismen van de EU te bevorderen. Hierbij 
moeten vooral scholen en jongeren worden betrokken. Maar volwassenen mogen daarbij niet vergeten 
worden. 
 

117. 5.2.3.3 oriëntatie: Het gebruik van transparantie- en participatiemechanismen bij de besluitvorming 
moet minder tijd kosten en laagdrempeliger zijn. 
 
 

Deelgebied 5.3 Burgerparticipatie 

118. 5.3.3.4 oriëntatie: De EU moet de opening van lokale kantoren in gemeenten bevorderen, waar burgers 
cursussen kunnen volgen, informatie kunnen krijgen en digitaal toegang kunnen krijgen tot EU-
informatie en besluitvormingsprocessen. 
 

119. 5.3.4.1 oriëntatie: Verspreid informatie (ook in de massamedia) over de participatiemechanismen 
waarover de EU beschikt (vooral wanneer er een raadpleging plaatsvindt).  
 

120. 5.3.4.2 oriëntatie: Herzie de criteria betreffende documenten die niet openbaar mogen worden 
gemaakt.  
 

121. 5.3.4.3 oriëntatie: Stel informatie beschikbaar in verschillende talen van de EU (niet alleen in het 
Engels, Duits en Frans). 
 

122. 4.2.2.1 oriëntatie: Zorg ervoor dat elke burger toegang heeft tot informatie (smartphone, internet). 
5.3.3.5 oriëntatie: Bied alle Europese burgers toegang tot het internet (om digitale informatie en 
participatie van burgers te garanderen).  
 

123. 5.3.2.1 oriëntatie: Zorg ervoor dat politici zich inzetten voor de participatie van burgers.  
5.3.2.2 oriëntatie: Als voorstellen van burgers worden verworpen, vraag politici dan verantwoording af 
te leggen en aan te geven waarom het voorstel werd verworpen. 

 
124. 3.2.3.5 oriëntatie: Burgerparticipatie en burgeroverleg, zoals de burgervergadering, moeten op lokaal 

niveau plaatsvinden.  
5.1.2.2 oriëntatie: Maak gebruik van burgerpanels! Randvoorwaarde: politici moeten uitvoerig 
feedback geven over de resultaten van de panels.  
5.2.1.2 oriëntatie: Oprichting van een burgerpanel met een zetel in het Parlement. Stel de rechten en 
plichten vast van de burgers die deel uitmaken van de panels, met name het roulerende lidmaatschap 
en de selectie van de burgers op basis van aselecte mechanismen. Burgerpanels moeten worden 
ondersteund door een structuur ter ondersteuning van de dialoog tussen burgers en gekozen 
vertegenwoordigers.  
5.3.3.1 oriëntatie: Stel vast voor welke politieke onderwerpen een burgerpanel/inspraak nodig is 
(prioritaire onderwerpen), bijvoorbeeld dat er geen burgerrechten mogen worden ingeperkt zonder de 
instemming van de burgerpanels (dit gebeurde tijdens de pandemie).  
5.3.3.2 oriëntatie: Zet burgerpanels op om de politieke meningsvorming te verrijken. 
5.3.3.3 oriëntatie: Zorg ervoor dat de voor het burgerdebat gekozen burgers representatief zijn voor 
de bevolking (sociaal-demografische diversiteit en ook minderheden). 


