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Verslag  

Europees Burgerpanel 4:“EU in de wereld/Migratie”  

Vergadering 2: 26-28 november 2021, online  

Het European Citizens’ Panels worden georganiseerd door het Europees Parlement, de Raad van de 

EU en de Europese Commissie, in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa.  

Dit document1 is opgesteld door de deliberatiegroep, die is samengesteld uit de Danish Board of 

Technology, ifok, Missions Publiques, Deliberativa en Kantar; en die verantwoordelijk is voor de 

methodologie en de uitrol van de Panels. Panel 4: Vergadering 2 “EU in de wereld/Migratie” werd 

geleid door de Danish Board of Technology en ondersteund door ifok.  
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1Disclaimer: dit rapport is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs en geeft niet de 
standpunten van de EU-instellingen weer. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/


 

Panel 4 vergadering 2 - 3 

Europees Burgerpanel 2: “EU in de wereld/Migratie” 

 

1. Samenvatting van vergadering 2 

Van 16-28 november 2021 hielden zo’n 200 Europese burgers uit alle lagen van de bevolking en 

afkomstig uit de hele EU online hun tweede vergadering, waarbij ze de onderwerpen “EU in de 

wereld/Migratie” bespraken, gebaseerd op het werk dat in de eerste vergadering. Tijdens de eerste 

vergadering in oktober in Straatsburg hadden de burgers ongeveer 75 onderwerpen aan de orde 

gesteld die verband hielden met de overkoepelende onderwerpen van hun Panel, georganiseerd in 5 

werkstromen die waren samengesteld uit verschillende substromen [zie het verslag van vergadering 

1].  

 

● Stroom 1: Zelfredzaamheid en stabiliteit 

● Stroom 2: De EU als internationale partner 

● Stroom 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld  

● Stroom 4: Migratie vanuit menselijk oogpunt 

● Stroom 5: Verantwoordelijkheid en solidariteit in de hele EU  

 

De onderwerpen die door de deelnemers tijdens hun eerste vergadering werden geïdentificeerd, 

dienden als uitgangspunt voor het burgerwerk tijdens vergadering 2. Tijdens deze tweede vergadering 

hebben ze “richtlijnen” opgesteld om concrete aanbevelingen op te stellen (in hun derde vergadering), 

in elk van de vijf stromen die ze tijdens de eerste vergadering hadden geïdentificeerd. 

 

Met de steun van deskundigen en hun inbreng over deze onderwerpen, hun eigen kennis en 

ervaringen en door beraadslagingen tijdens vergadering 2, identificeerden en bespraken burgers 

kwesties die verband hielden met de aan hun toegewezen onderwerpen. Problemen werden 

gedefinieerd als problemen waarvoor oplossingen nodig zijn of situaties die moeten worden gewijzigd 

(voorbeeld van een probleem uit Panel 4: “Europa is te afhankelijk van de invoer van energie”).  

 

Burgers hebben deze problemen vervolgens aangepakt door richtsnoeren op te stellen. Richtlijnen 

vormen de eerste stap naar het opstellen van aanbevelingen, wat het doel zal zijn van vergadering 3 

(voorbeeld van een richtlijn van Panel 4: “De energieproductie binnen Europa moet worden uitgebreid 

en we moeten onze interne bronnen beter benutten”). 

 

Daarnaast werd burgers gevraagd motiveringen voor deze richtlijnen te formuleren om uit te leggen 

waarom zij denken dat deze richtlijnen de problemen goed kunnen aanpakken (voorbeeld van een 

motivering uit Panel 4: “Zo verminderen we de afhankelijkheid van landen die politieke druk op ons 

uitoefenen. Een groter aandeel van regionale hernieuwbare energiebronnen zou ook bijdragen aan 

de klimaatdoelstellingen. Een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou de nationale 

begrotingen verlichten en de euro versterken.”). 

 

Discussies en gezamenlijk werk werden uitgevoerd in drie formaten: 

● In subgroepen. Elk van de 15 subgroepen bestond uit twaalf tot veertien burgers. In elke 

subgroep werden vier tot vijf talen gebruikt om burgers in staat te stellen zich uit te drukken 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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in hun eigen taal of in een taal waarin zij zich prettig voelen. Elke subgroep had een toegewijde 

professionele facilitator uit het consortium van externe dienstverleners. 

● In plenaire stroomvergaderingen. De plenaire stroomvergaderingen brachten de drie 

subgroepen samen die binnen dezelfde stroom werkten. De vijf plenaire stroomvergadering 

werden gemodereerd door professionele facilitatoren. 

● Tijdens de plenaire vergadering, met alle deelnemende burgers. De plenaire vergaderingen 

werden geleid door twee hoofdmoderatoren van het consortium. 

 

De video-opnames van de plenaire vergaderingen zijn hier te raadplegen: 

● Plenaire vergadering van 26 november 2021  

● Plenaire vergadering van 28 november 2021  

 

2. Context van vergadering 2 in de voortgang van het Europees Burgerpanel 

De Europese Burgerpanels zijn een belangrijk onderdeel van de Conferentie over de toekomst van 

Europa. Er worden vier Europese Burgerpanels georganiseerd om burgers samen te laten nadenken 

over de toekomst die zij voor de Europese Unie willen.  

● 4 Panels van 200 Europese burgers, elk gekozen door middel van willekeurige selectie, uit de 

27 lidstaten;  

● Weerspiegeling van de diversiteit van de EU: geografische herkomst (nationaliteit en 

stedelijk/landelijk), geslacht, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau;  

● Per lidstaat maakt ten minste één vrouwelijke en één mannelijke burger deel uit van elk Panel;  

● Een derde van elk Panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er is een speciale band ontstaan 

tussen deze jongerengroep en het European Youth Event. 

Elk Panel komt tussen september 2021 en februari 2022 driemaal samen. Vergadering 1 vond plaats 

in Straatsburg in de lokalen van het Europees Parlement. Vergadering 2 vond online plaats. Burgers, 

moderatoren, facilitatoren en experts gebruikten Interactio, een online tool die meertalige 

vergaderingen mogelijk maakt met simultaanvertolking in 24 talen.  

Waar vergadering 1 een inleidende vergadering was, gericht op visievorming, agenderen en het 

prioriteren van de onderwerpen waar burgers zich op willen concentreren, was vergadering 2 gericht 

op de verdieping in het onderwerp en het opstellen van richtlijnen. Tijdens de opening van plenaire 

vergadering 2 werden de respectievelijke 20 vertegenwoordigers van de Panels in de plenaire 

vergadering van de Conferentie uitgenodigd om het woord te nemen en feedback te geven aan hun 

medeburgers tijdens de eerste plenaire vergadering van de Conferentie waaraan zij deelnamen van 

22-23 oktober 2021 [zie Bijlage IV voor meer informatie over de plenaire vergadering van de 

Conferentie]. Hun presentaties werden gevolgd door een vragenronde. 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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1. Belangrijkste resultaten van de vergadering: problemen en richtlijnen 

Aan het einde van vergadering 2 kwamen de burgers van Panel 4 met problemen en richtlijnen2.  

15 werkgroepen behandelden in totaal vijf stromen en 13 substromen op de volgende manier: 

Zaal Stroom Substroom Dag 1 Substroom Dag 2 

1 

Zelfredzaamheid en 

stabiliteit 

 

Autonomie van de EU Grenzen 

6 Grenzen 

15 Autonomie van de EU 

2 De EU als 

internationale 

partner 

 

Bevordering van de Europese waarden 

7 Internationale acties tegen klimaatverandering 

8 De handel en relaties in een ethisch perspectief 

3 
Een sterke EU in 

een vreedzame 

wereld 

 

Veiligheid en Defensie 

11 Besluitvorming en buitenlands beleid van de EU 

12 Buurlanden en uitbreiding 

4 

Migratie vanuit een 

menselijk 

standpunt 

Integratie 

13 Menselijke overwegingen 

14 Oorzaken van migratie verhelpen 

5 
Verantwoordelijkheid 

en solidariteit in de 

hele EU 

 

Gemeenschappelijke asielbenadering Migratieverspreiding 

9 Gemeenschappelijke asielbenadering 

10 Migratieverspreiding 

 

De volgende resultaten zijn op de volgende manier genummerd: 

Stroom.Substroom.Probleem.Richtlijn/Toelichting (bijv. 1.1.1.1): 

 

  

 
2 Vertaald met behulp van een machinevertaling 
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Stroom 1: Zelfredzaamheid en stabiliteit 

1.1. Autonomie van de EU 

Probleem 1.1.1 

De euro is niet sterk genoeg als internationale leidende valuta in vergelijking met de dollar (of toekomstige 
nieuwe crypto valuta’s) 

1.1.1.1 O: Momenteel doen niet alle EU-lidstaten mee aan de euro. Hoe meer staten zich bij de 
gemeenschappelijke munt aansluiten, hoe groter het handelsvolume in de Europese munteenheid. 
Op middellange termijn moeten alle EU-lidstaten deelnemen aan de euro. Er moet echter aan 
degelijke toetredingscriteria worden voldaan, zodat de euro sterk blijft. 
 
J: Dit zou de marktpositie van de euro ten opzichte van andere valuta vergroten. 

1.1.1.2 O: Winsten op speculatie in crypto valuta moeten worden belast; crypto valuta mogen niet worden 
erkend als officieel betaalmiddel 
 
J: Dit zou het misbruik van crypto valuta moeilijker maken en het gebruik van de euro versterken 

Probleem 1.1.2 

De productiekosten in Europa zijn hoog en we kunnen niet verwachten dat alle mensen duurdere producten 
kopen die in Europa worden geproduceerd 

1.1.2.1 O: Er moeten stimulansen zijn voor productie in Europa en Europese werknemers moeten worden 
ondersteund. 
 
J: Europese producten zouden meer concurrerend worden en de drempels om Europese producten 
te kopen zouden afnemen. Voortdurende automatisering van productieprocessen kan helpen om 
sommige productieactiviteiten in Europa los te koppelen van hoge arbeidskosten. Als er meer 
producten in Europa worden vervaardigd, zullen lagere transportkosten ook helpen om de totale 
kosten van het product te verlagen.  

1.1.2.2 O: Voedsel uit lokale bronnen moet worden gepromoot en financieel ondersteund. 
 
J: De afhankelijkheid van de invoer van voedsel zal worden verminderd en tegelijkertijd zal gezonde 
voeding worden ondersteund. 

Probleem 1.1.3 

China en andere landen houden zich niet aan internationale WTO-overeenkomsten 

1.1.3.1 O: De EU moet initiatieven voor de naleving van WTO-normen invoeren en ondersteunen, die door 
onafhankelijke instanties moeten worden gecertificeerd en bekrachtigd.  
 
J: Denk aan ecologische normen, arbeidsomstandigheden, enz. 
De internationale concurrentie zou eerlijker worden en we zouden meer controle hebben over de 
invoer. 



 

Panel 4 vergadering 2 - 7 

Europees Burgerpanel 2: “EU in de wereld/Migratie” 

Probleem 1.1.4 

Onze levensstijl is te consumptiegericht  en onze producten zijn niet duurzaam genoeg om onze 
afhankelijkheid van import uit andere landen te verminderen 

1.1.4.1 O: Bedrijven moeten verplicht worden al hun producten terug te nemen aan het einde van de 
levenscyclus of als de klant ze wil vervangen. 
 
J: Dit zou het voor bedrijven moeilijker maken hun producten zodanig te ontwerpen dat ze na korte 
tijd niet meer functioneel zijn. 

1.1.4.2 O: Bedrijven zouden moeten worden verplicht om 10 jaar garantie op hun producten te bieden en 
de beschikbaarheid van reserveonderdelen gedurende 20 jaar. 
 
J: Dit zou het voor bedrijven moeilijker maken hun producten zodanig te ontwerpen dat ze na korte 
tijd niet meer functioneel zijn. 
  

1.1.4.3 O: Producten moeten een QR-code krijgen op hun productie- en toeleveringsketen. 
J: Zo kan de duurzaamheid van het product (gebruikte grondstoffen, productie, enz.) beter 
beoordeeld worden. 

Probleem 1.1.5 

We houden onvoldoende rekening met duurzaamheid en mensenrechten in landen waar we grondstoffen en 
producten van inkopen en kiezen daarom onze handelspartners niet volgens onze normen 

1.1.5.1 O: Duurzaamheid en ethische criteria moeten altijd worden overwogen in internationale 
handelsovereenkomsten. 
 
J: Dit zou deze criteria veel meer tot een norm maken dan ze nu zijn; en klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen in Europa zouden beter kunnen worden bereikt. 

1.1.5.2 O: Er zouden meer sancties en heffingen moeten komen op import uit landen die de normen 
overtreden. 
 
J: Dit zou de schending van Europese normen verminderen. 

Probleem 1.1.6 

We hebben meer strategische partners in de wereld nodig 

1.1.6.1 O: Er zouden meer technologie- en O&O-partnerschappen moeten zijn met landen of een groep 

landen die niet al een van de grote partners zijn (bijv. Taiwan, Afrika, Latijns-Amerika). 

J: Dit zou de eenzijdige afhankelijkheid van enkele landen verminderen. 
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1.1.6.2 O: We zouden meer internationale scholen buiten Europa moeten onderhouden en ondersteunen; 

Europese ethische waarden moeten in de klas worden onderwezen. 

J: Dit zou de richtlijn over duurzaamheid in plaats van alleen consumptie bevorderen. 

Probleem 1.1.7 

De EU is te afhankelijk van de invoer van energie 

1.1.7.1 O: De energieproductie binnen de EU moet worden uitgebreid en we moeten onze interne bronnen 
beter benutten. 
 
J: Zo zouden we de afhankelijkheid verminderen van landen die politieke druk op ons uitoefenen. 
Een groter aandeel van de in de EU opgewekte hernieuwbare energie zou ook bijdragen aan het 
bereiken van de klimaatdoelstellingen van de Unie. Een grotere onafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen zou de nationale begrotingen verlichten en de euro versterken. 

1.1.7.2 O: Door uitbreiding van het openbaar vervoer moet de afhankelijkheid van de auto worden 
verminderd. 
 
J: Dit zou de afhankelijkheid van olie en zeldzame aardelementen kunnen verminderen. 

1.1.7.3 O: De lidstaten moeten hun afval beter recycleren en afval gebruiken voor energieopwekking. Dit 
zou kunnen worden gestimuleerd en ondersteund door de Europese Unie. 
 
J: Een betere recyclage en gebruik van afval zou de afhankelijkheid van energie verminderen en 
tegelijkertijd het afvalprobleem oplossen 

 

Probleem 1.1.8 

Sommige grondstoffen worden geëxporteerd om buiten de Unie te worden verwerkt vanwege de hoge 
productiekosten in de EU 

1.1.8.1 O: We stellen voor om een soort van subsidies aan te bieden aan producenten die werken in 
gebieden die het meest vatbaar zijn voor deze trend. 
 
J: Dit is belangrijk omdat het de activiteit in de EU aantrekkelijker maakt voor particuliere bedrijven 
die actief zijn in de productie van grondstoffen die onderhevig zijn aan deze trend en zij de Unie niet 
meer zouden verlaten. 

1.1.8.2 O: We stellen voor dat de materialen/producten/goederen die uit de EU worden geëxporteerd en 
vervolgens weer in de EU worden ingevoerd, worden belast met zeer hoge heffingen voor het 
ontmoedigen van de vervaardiging van goederen met gebruikmaking van EU-materialen buiten de 
EU. 
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J: Dit zou de productie in de EU en het creëren van banen helpen stimuleren, terwijl buitensporige 
transportinspanningen, die aldus onnodig worden, worden vermeden, een aspect dat ook het milieu 
ten goede komt. 

1.1.8.3 O: We stellen hoge heffingen voor op materialen die uit de Europese Unie komen voor gebruik in 
andere landen. 
 
J: Dit is belangrijk om economische belangen te stoppen 

1.1.8.4 O: Naar aanleiding van de feedback van Groep 1 zijn wij van mening dat een mogelijke oplossing zou 
zijn om de CO2-uitstoot van transportbedrijven te belasten. 
J: Dit zou buitensporig/onnodig/onrechtmatig transport ontmoedigen. 

Probleem 1.1.9 

Sommige grondstoffen worden buiten de EU geëxporteerd, hoewel ze in de Unie nodig zijn 

1.1.9.1 O: We stellen voor dat de productieactiviteiten van bepaalde bedrijven terugkeren naar de landen 
van herkomst, zodat impliciet een groot deel van de productie terugkeert naar de EU (dit kan worden 
aangemoedigd door een systeem van stimulansen voor deze terugkerende bedrijven). 
 
J: Wij zijn van mening dat lokale productie moet worden aangemoedigd door steun aan lokale 
producenten. 

1.1.9.2 O: Volgens de feedback van Groep 1 zijn we van mening dat het een goede oplossing is om de export 
van kritieke grondstoffen te verminderen, door deze actie alleen tot hun te beperken, niet tot alle 
materiaalcategorieën in het algemeen. 
 
J: Ook al heeft de EU grondstoffen waarvan de verwerking in de Unie tegen een hogere prijs gebeurt 
dan buiten de EU, moet de verwerking ervan in de Unie blijven. Er mogen geen kritische grondstoffen 
worden geëxporteerd om te worden verwerkt. 

Probleem 1.1.10 

Gebrek aan strenge kwaliteitsnormen voor geïmporteerde producten in de Unie leidt tot goedkopere 
producten van slechte kwaliteit die concurreren met producten uit de EU 

1.1.10.1 O: Creëer een systeem van waarden/normen die moeten worden gevolgd door alle goederen die in 
de EU worden geïmporteerd, om ervoor te zorgen dat alleen producten van hoge kwaliteit in de EU 
worden geïmporteerd, waardoor oneerlijke concurrentie wordt geëlimineerd, goedkopere, maar 
geïmporteerde producten van lage kwaliteit leiden tot duurdere, maar in de EU geproduceerde 
goederen/producten van hoge kwaliteit.  
 
J: Dit is belangrijk voor alle geïmporteerde goederen om van goede kwaliteit te zijn. 

1.1.10.2 O: Volgens de feedback van Groep 1 zijn we van mening dat een garantie van 10 jaar/de 
beschikbaarheid van reserveonderdelen gedurende 20 jaar zou kunnen helpen. 
 
J: Dit kan helpen omdat de materialen zodanig worden vervaardigd dat de kwaliteit wordt 
gegarandeerd 
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Probleem 1.1.11 

Te weinig investeringen tussen lidstaten in vergelijking met investeringen afkomstig van externe 
machten/landen naar de Europese Unie 

1.1.11.1 O: Wij stellen voor dat EU-lidstaten en, impliciet, investeerders die daaruit komen, gunstigere 
contractvoorwaarden hebben dan investeerders van buiten de Unie die in de Unie proberen te 
investeren. 
 
J: Wij zijn van mening dat de Unie op deze manier haar financiële autonomie zou versterken. 

Probleem 1.1.12 

De prijs van producten of activa kan niet op EU-niveau worden gecontroleerd wanneer we goederen en 
diensten importeren van actoren met een monopolie op de markt/externe bevoegdheden 

1.1.12.1 O: We stellen een unitaire aanpak voor op EU-niveau in termen van onderhandelingen over import of 
export. 
 
 
J: Wij zijn van mening dat dit zou helpen de economische betrekkingen van de Unie met derde landen 
sneller en evenwichtiger te maken, en een sterkere onderhandelingspositie te bereiken tussen de EU 
en een andere actor, niet tussen slechts één land en een andere actor. 

Probleem 1.1.13 

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens  en de beginselen daarin worden niet door 
alle lidstaten nageleefd wat betreft rechten die worden bevorderd met sociale vooruitgang 

1.1.13.1 O: Gekoppeld aan dit onderwerp zijn wij van mening dat, om eenheid te tonen, de Europese 
wetgeving over belangrijke onderwerpen die de laatste jaren in de lidstaten steeds meer aan de orde 
zijn gesteld (abortus, LGBTQ-rechten, enz.), voorrang moet krijgen op de nationale wetgeving. 
 
J: Dit zou kunnen helpen bij de unitaire aanpak van en wetgeving op deze onderwerpen. 

Probleem 1.1.14 

Het is een probleem dat de EU handel drijft in/met landen waar mensenrechten-, arbeidsmarkt- en 
milieurichtlijnen niet worden gerespecteerd 

1.1.14.1 O: De EU moet een verantwoordingsplicht voor bedrijven hebben om hun aan te moedigen de 
wetgeving inzake de toeleveringsketen te respecteren en hun te ontmoedigen om diensten uit te 
besteden in landen die werknemers uitbuiten of niet duurzaam werken. 
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J: Wij zijn van mening dat een verantwoordingsplicht een goede oplossing zou zijn, aangezien 
sancties niet langer nodig zouden zijn als alle normen en regels op het gebied van mensenrechten, 
arbeidsmarkt en milieudoelstellingen vanaf het begin zouden worden gerespecteerd. 

Probleem 1.1.15 

Ontwikkelingslanden hebben geen eigen industrieën, ze zijn slechts een goedkope arbeidsmarkt 

1.1.15.1 O: Wij zijn van mening dat deze landen moeten worden geholpen door middel van EU-
interventieprogramma’s om hun productiecapaciteiten te ontwikkelen. 
 
J: Het is belangrijk dat deze landen een aanknopingspunt krijgen om zelfstandig te worden, op een 
gegeven moment/dit kan ook leiden tot verbetering van de migratiesituatie op termijn. 

Probleem 1.1.16 

De migratie van jongeren binnen de EU - jongeren hebben problemen met het vinden van een baan in hun 
land en vertrekken naar andere EU-landen om iets beters te vinden 

1.1.16.1 O: Wij zijn van mening dat er een voor iedereen toegankelijk platform moet worden gecreëerd met 
EU-brede werkgelegenheid. 
 
J: Het platform kan jonge mensen die na hun studie gewoon wachten om hun land te verlaten enorm 
helpen/betere kansen kenbaar maken. 

 

1.2 Grenzen 

Probleem 1.2.1 

Reguliere en irreguliere immigratie zou duidelijk moeten worden gedefinieerd op het totale EU-niveau 

1.2.1.1 - Geen richtlijnen 

Probleem 1.2.2 

Aanvraag voor legale migratie kan alleen binnen de EU, waardoor asielrecht vaak wordt misbruikt 

1.2.2.1 - Geen richtlijnen 

Probleem 1.2.3 
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Frontex heeft niet voldoende medewerkers, middelen en verantwoordelijkheden om alle Europese landen 
adequaat te ondersteunen 

1.2.3.1 O: Frontex zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de bescherming van de externe 
grenzen, de verantwoordelijkheid zou niet in de eerste plaats bij de lidstaten moeten liggen. 
Frontex-medewerkers zouden samen met grenswachten in de lidstaten kunnen worden opgeleid. 
Frontex zou ook nauw kunnen samenwerken met Europol. 
 
J: De situatie aan de externe grenzen van de EU zou effectiever en eerlijker kunnen worden beheerd, 
illegale migranten zouden beter kunnen worden opgespoord. 
 

Probleem 1.2.4 

Te veel vluchtelingen ervaren situaties waarin niet aan humanitaire normen wordt voldaan 

1.2.4.1 O: De procedures voor het verwerken van migratieverzoeken moeten worden versneld. 
 
J: Mensen die nog geen definitieve beslissing hebben over hun aanvraag, hoeven door een 
versnelling van de procedures niet in vluchtelingenkampen te blijven. 
 
 

Probleem 1.2.5 

Hoe kunnen activiteiten van mensenhandelaren die illegaal zijn en de mensenrechten schenden worden 
voorkomen? 

1.2.5.1 O: Er moet beter en intensiever worden gecommuniceerd met migranten in de landen van herkomst 
en transitielanden waar mensenhandelaren actief zijn. 
 
J: Potentiële migranten zouden een beter beeld hebben van de situatie waarmee ze in Europa te 
maken zullen krijgen en mogen niet ingaan op het aanbod van mensenhandelaars. Ook moeten de 
risico’s langs de migratieroutes duidelijker worden gecommuniceerd. 
 

Probleem 1.2.6 

Het Verdrag van Dublin verhindert een eerlijke verdeling van migranten in de EU 

1.2.6.1 O: Het Verdrag van Dublin moet worden hervormd en migranten moeten eerlijker worden verdeeld 
over de EU-lidstaten, afhankelijk van de capaciteit en de economische prestaties van de 
ontvangende landen. 
 
J: De culturele, economische en sociale opvangcapaciteit van de landen waar veel migranten 
aankomen, zou niet worden overweldigd. 

Probleem 1.2.7 
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Er zijn onvoldoende manieren om legaal een werkvergunning aan te vragen in de EU. 

1.2.7.1 O: Er moet een systeem komen voor arbeidsmigratie dat is gebaseerd op de werkelijke behoeften in 
de EU; het systeem in Canada zou hiervoor een model moeten zijn. Er moeten ook aanbiedingen 
voor beroepskwalificaties zijn, evenals aanbiedingen voor culturele en taalkundige integratie voor 
migranten in de EU. 
 
J: De EU zou de leemtes in de werkgelegenheid opvullen en de migratie effectiever beheersen. 
 
 

1.2.7.2 O: De private sector zou meer stimulatie moeten krijgen om de productie in de EU te houden en zo 
ook banen te bieden aan migranten. 
 
J: Dit zou een betere basis bieden voor gecontroleerde migratie en tevens de autonomie van de EU 
ondersteunen. 

Probleem 1.2.8 

Er is geen realistisch beeld van de gevolgen van de migratiepogingen naar de EU in de landen van herkomst 

1.2.8.1 O: Er moet beter onderwijs en betere communicatie zijn met potentiële migranten in de landen van 
herkomst. Er moet een breed scala aan communicatiekanalen worden gebruikt, van folders tot 
televisie en sociale media. 
 
J: Potentiële economische vluchtelingen hebben dan een beter en realistischer beeld van de situatie 
waarmee ze te maken krijgen langs de migratieroute en in Europa en kunnen een beter 
geïnformeerde beslissing nemen of ze zich naar de EU willen begeven. 

 

 

Probleem 1.2.9 

Aan de landsgrenzen ontstaan veiligheidsproblemen door problemen met regelgeving en gebrek aan 
informatie aan migranten (zowel in het land van herkomst voordat ze vertrekken als wanneer ze aankomen 
bij de landsgrens die ze willen overschrijden). Ook worden mensen die vandaag bij een grens aankomen niet 
altijd op een menselijke manier behandeld 

1.2.9.1 O: De EU moet economische migranten die op zoek zijn naar een beter leven (dus geen 
oorlogsvluchtelingen) in het land van herkomst informeren over de realiteit van het nieuwe land 
(beheren van verwachtingen). De EU moet ook investeren in infrastructuur in het land van vertrek 
en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 
 
J: Door scholen & ziekenhuizen te bouwen en hulp te bieden in de landbouw (zorgen voor schoon 
drinkwater, hulp bij het planten van bomen, ...) wordt het land van herkomst interessanter. Dit zal 
ertoe leiden dat er minder mensen naar de grenzen komen en dus leiden tot minder 
veiligheidsconflicten. 
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1.2.9.2 O: Specifiek voor economische migranten zou de EU in het land van vertrek de mogelijkheid moeten 
organiseren om burgers te screenen (op vaardigheden, achtergrond, enz.) om te bepalen wie in 
aanmerking komt om in de EU te komen werken. Deze screeningcriteria moeten openbaar zijn en 
voor iedereen raadpleegbaar. Dit kan worden gerealiseerd door een (online) Europees Agentschap 
voor Immigratie op te richten. 
J: Zo hoeven mensen niet illegaal de grens over. Er zou een gecontroleerde stroom van mensen 
ontstaan die de EU binnenkomen, wat resulteert in een afname van de druk aan de grenzen. Ook 
zou dit Europees Agentschap voor Immigratie rekening kunnen houden met het land van voorkeur 
waar de vluchteling naar toe zou willen (voor zover mogelijk). 

Probleem 1.2.10 

Er zijn weinig legale of menselijke manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, hoewel ze 
hier wel recht op hebben  

 

1.2.10.1 O: De EU moet ervoor zorgen dat het onthaalbeleid aan elke grens hetzelfde is, dat de 
mensenrechten gerespecteerd worden en de veiligheid en gezondheid van alle vluchtelingen (bv. 
zwangere vrouwen en kinderen) garandeerd wordt. Eventueel in samenwerking met Frontex. Als het 
land hier niet aan voldoet, moet de EU het land straffen of zelfs tijdelijk een deel van het land 
overnemen zodat vluchtelingen veilig door het land kunnen reizen (een soort “witte transitzone” om 
te reizen en niet om te blijven). 
J: Dit om ongelijkheden in grensaanpak, zoals nu gebeurt, met mensenrechtenschendingen te 
voorkomen. 

Probleem 1.2.11 

Tegenwoordig hebben de lidstaten te veel macht, waardoor Frontex soms haar werk niet goed kan doen. 
Frontex kan bijvoorbeeld geen humanitaire hulp verlenen als de lidstaat deze niet accepteert of vraagt 

1.2.11.1 O: De EU moet haar wetgeving uitbreiden en meer macht en onafhankelijkheid aan Frontex 
toekennen. De EU moet echter zeker ook meer controles opleggen en volledige transparantie eisen 
in het functioneren van Frontex om misbruik te voorkomen. 
J: Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensenrechten aan de grenzen worden gerespecteerd, 
ongeacht welke partijen aan de macht zijn (bijvoorbeeld landen met extreemrechtse partijen aan de 
macht). Frontex zelf moet ook worden gecontroleerd om corruptie of andere misstanden binnen de 
organisatie te voorkomen. 

Probleem 1.2.12 

Op een bepaalde manier (en onbedoeld) resulteert het werk van NGO-reddingsvaartuigen in het afgeven van 
een verwarrende boodschap aan vluchtelingen en geeft het hun zelfs valse hoop. Omdat ze enerzijds 

migranten redden, maar anderzijds deze migranten bij aankomst alsnog kunnen worden gearresteerd. Ook 
tonen NGO’s door op eigen kracht te handelen een gebrek aan eenheid in visie en beleid.  

1.2.12.1 O: De EU moet NGO’s overbodig maken door te voorkomen dat ze op eigen houtje optreden. De EU 
heeft zelf de plicht levens te redden en moet op humanitaire wijze optreden. De NGO’s moeten in 
opdracht van de EU opereren en niet alleen. 
J: Dit is van belang om voor de migranten een goede balans te creëren tussen humanitaire hulp en 
een realistisch beeld van wat ze concreet kunnen verwachten. 
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Stroom 2: De EU als internationale partner 

2.1 De handel en betrekkingen in een ethisch perspectief 

Probleem 2.1.1 

De huidige praktijk brengt risico met zich mee op onethische overnames, waaronder grondstoffen 
(bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en kinderarbeid) 

2.1.1.1 O: Samenwerking met het bedrijfsleven en leveranciers in de betreffende landen, zodat het probleem 
bij de bron wordt opgelost. 
 
J: Geen toelichting 

2.1.1.2 O: Zorgen voor de sociale omstandigheden van kinderen, inclusief onderwijs, bijvoorbeeld door gratis 
onderwijs, in landen waar kinderarbeid voorkomt.  
 
J: Verbeter de sociale omstandigheden van kinderen. 

Probleem 2.1.2 

EU-consumenten zijn zich niet bewust van de negatieve gevolgen van hun consumptie van geïmporteerde 
goederen uit derde landen (bijvoorbeeld gevolgen voor het milieu en arbeidsomstandigheden)  

2.1.2.1 O: Certificatieschema’s die consumenten kunnen informeren over milieu en arbeidsomstandigheden 
(bijvoorbeeld de ethische productiemethoden/eco-score). 
 
J: Certificeringen ondersteunen consumenteninformatie wanneer ze eenvoudig en zichtbaar zijn. 

2.1.2.2 O: Houd toezicht op handelsuitwisselingen tussen landen en zorg ervoor dat de ethische waarden 
worden gerespecteerd. 
 
J: Geen rechtvaardiging 

Probleem 2.1.3 

EU mogelijkheid tot onderhandeling in handelsovereenkomsten neemt af  

2.1.3.1 O: Ontwikkel sterkere relaties met de opkomende economieën, evenals met andere landen. 
 
J: Ontwikkel op de lange termijn handelssamenwerking door rechtstreeks met landen op te treden. 

2.1.3.2 O: Baseer handelsovereenkomsten met China op internationale overeenkomsten en verdragen. 
 
J: Geen toelichting 

Probleem 2.1.4 

Zorg voor aanvoer van producten (tijdens periodes van schaarste) 
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2.1.4.1 O: Bijvoorbeeld via quota op producten bij schaarste. 
 
J: - 

2.1.4.2 O: Beveilig bijvoorbeeld essentiële elektronica en producten in gezondheid/vaccins. 
 
J: -  

2.1.4.3 O: Zorg voor eigen productie in de EU van essentiële producten in tijden van schaarste. 
 
J: -  

Probleem 2.1.5 

Verhoogd risico wanneer de EU zaken doet met niet-EU-landen waar sprake is van corruptie 

2.1.5.1 O: Zorg voor controles, belastingen en boetes tegen corruptie. 
 
J: -  

2.1.5.2 O: Bij het handelen met landen waar corruptie heerst, staat het centraal dat alle partijen het 
referentiekader van de overeenkomst goed kennen. 
 
J: -  

2.1.5.3 O: Handelsovereenkomsten moeten worden gerespecteerd bij het handelen met landen waar 
corruptie heerst, zodat het geld onder de overeenkomst wordt verdeeld. 
 
J: -  

Probleem 2.1.6 

De EU handelt actief met landen die milieuovereenkomsten niet naleven 

2.1.6.1 O: Hogere heffingen voor landen die niet voldoen aan de milieunormen. 
J: -  

2.1.6.2 O: Zorg ervoor dat milieuovereenkomsten worden nageleefd door ontwikkelingslanden en dat zowel 
de overeenkomsten als ontwikkelingslanden worden ondersteund door de EU. 
 
J: -  

2.1.6.3 O: Zorg voor bewustzijn bij consumenten in de EU. 
 
J: -  
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2.2. Internationale acties tegen klimaatverandering 

Probleem 2.2.1 

Burgers en organisaties weten niet wat de EU doet op het gebied van klimaat 

2.2.1.1 O: Creëer en versterk  banden  tussen de EU en lokale instellingen. 
 
J: Maak het Europese optreden concreter en stel lokale actoren in staat beter gebruik te maken van 
Europese financiering. 

2.2.1.2 O: Communiceer directer met Europese burgers door middel van een speciaal kanaal (bijvoorbeeld via 
rapporten, verschillende media) om het EU-klimaatbeleid en concrete uitgevoerde projecten en 
initiatieven te informeren. 
 
J: Zorg ervoor dat burgers een duidelijke visie hebben op de rol en het optreden van de EU, met name 
op het gebied van klimaat. 

2.2.1.3 O: Publiceer meer statistieken over emissies uit verschillende EU-sectoren en maak ze zichtbaarder 
(bijvoorbeeld via het eerder genoemde kanaal). 
 
J: Zorg ervoor dat er beter geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen. 

Probleem 2.2.2 

Afval wordt geëxporteerd naar de armste regio’s van de EU en daarbuiten 

2.2.2.1 O: Strengere maatregelen en controles om deze export te beperken, meer samenwerking tussen 
nationale toezichthouders om milieuschendingen tegen te gaan. 
 
J: Om afval in de natuur te vermijden dat het milieu schaadt, met name kustverontreiniging. 

2.2.2.2 O: Stimuleer beter hergebruik van afval, inclusief het opwekken van energie (biogas). 
 
J: Minder afval, meer schone energie. 

2.2.2.3 O: Meer recycleren. 
 
J: Vermindert de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn om goederen te produceren. 

2.2.2.4 O: Verminder verpakkingen en help kleine bedrijven om groenere verpakkingen (apparaten) te 
creëren. 
 
J: Kleine bedrijven hebben meer moeite dan andere om zich aan te passen. 

Probleem 2.2.3 

Er is veel innovatie in de EU, maar deze wordt onvoldoende gedeeld, nagevolgd en opgeschaald 
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2.2.3.1 O: Creëer één ruimte voor Europese bedrijven om hun in staat te stellen milieuvriendelijke producten 
en diensten te promoten en kennis uit te wisselen. 
 
J: Om effectiever te kunnen evolueren naar dezelfde doelstellingen en na te volgen wat werkt. 

2.2.3.2 O: Creëer een Europees academisch consortium, specifiek gelinkt aan groene innovaties. 
 
J: Om innovaties efficiënter en opener te kunnen delen. 

2.2.3.3 O: Ontwikkeling van de Europese Innovatieraad. 
 
J: Om synergieën te activeren en samenwerking te versterken. 

2.2.3.4 O: Vergemakkelijk de overdracht en uitwisseling van groene technologieën naar ontwikkelingslanden 
(in het kader van handels- of diplomatieke overeenkomsten). 
 
J: Geen toelichting 

Probleem 2.2.4 

Bedrijven verhuizen naar landen waar de productie het goedkoopst is, zelfs als de milieunormen minder 
worden gerespecteerd 

2.2.4.1 O: Hef belastingen, evenredig aan de omstandigheden (milieu- en arbeidsrecht) van de productie. 
 
J: Om de besparingen te compenseren die zijn gemaakt door te verhuizen en lokale producten meer 
concurrerend te maken. 

2.2.4.2 O: Stel strengere regels op om bedrijven die deze praktijken gebruiken te straffen. 
 
J: Om bedrijven te ontmoedigen. 

Probleem 2.2.5 

EU importeert veel producten en grondstoffen met grote impact op het milieu 

2.2.5.1 O: Verhoog het aandeel minerale ertsen en grondstoffen gewonnen in de EU. 
 
J: Verminder de afhankelijkheid van de EU tot minder groene en minder ethische landen. 

2.2.5.2 O: Stimuleer de ontwikkeling van milieuvriendelijkere extractiemethoden. 
 
J: Om de impact van deze winning te verminderen, in de EU of daarbuiten. 

2.2.5.3 O: Versterk de samenwerking met exporterende landen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan 
ecologische, ethische normen en dat hun producten voldoen aan de Europese veiligheidsnormen (CE-
label, een nieuwe, flexibelere en beter gerespecteerde norm creëren). 
 
J: Om het aantal producten dat niet aan een norm voldoet te beperken. 

Probleem 2.2.6 
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Ons verbruik in Europa zorgt voor belangrijke uitstoot in het buitenland 

2.2.6.1 O: Lanceer een moratorium over het energieverbruik van digitale diensten en de regulering van 
bijzonder verslindende en niet-kritieke toepassingen zoals crypto-valuta’s en niet-fungibele tokens 
(NFT). 
 
J: Digitale diensten vertegenwoordigen een groeiend aandeel van de Europese emissies, vooral omdat 
servers soms worden aangedreven door niet-groene elektriciteit. 

2.2.6.2 O: Versterk heffingsmechanismen en premies om consumptie met minder emissies te stimuleren. 
 
J: Om de overgang naar meer groene consumptie te versnellen en tegelijkertijd de populaire klassen 
te beschermen. 

Probleem 2.2.7 

We importeren een groot deel van onze energie (vooral fossiele energie) van buiten de EU 

2.2.7.1 O: Zorg voor een verdere ontwikkeling van duurzame elektriciteit (zon, wind, waterkracht, biogas 
geproduceerd uit afval) binnen de EU. 
 
J: Hernieuwbare energie kan vaak ter plaatse worden geproduceerd, met minder impact. 

2.2.7.2 O: Start een Europees debat over kernenergie. 
 
J: Kernenergie is een koolstofarme en veilige energie, desalniettemin met afvalproblemen. 

2.2.7.3 O: Creëer een Europese leider op het gebied van groene stroomopwekking (groene stroom Airbus). 
 
J: Om ervoor te zorgen dat Europa een voortrekkersrol speelt op het gebied van innovatie in het veld, 
schone technologieën en elektriciteit moet exporteren. 

2.2.7.4 O: Zorg voor een betere overdracht van energie binnen de Europese Unie (gasleiding en andere). 
 
J: Verminder de afhankelijkheid van de EU van ingevoerde energie. 

 

2.3. Bevordering van de Europese waarden 

Probleem 2.3.1 

Stemming bij gekwalificeerde meerderheid leidt ertoe dat landen in de minderheid worden gedwongen de 
meerderheidsbeslissing te steunen 

2.3.1.1 O: Evalueer waarden en normen om mede-eigendom van het idee in alle lidstaten te waarborgen.   
 
J: Als iedereen zich een deel van de Europese Unie voelt, zullen ze ook bereid zijn hun rol te spelen. 
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Probleem 2.3.2 

Gebrek aan kennis en misvattingen over wat het EU-lidmaatschap inhoudt.  
Nationale autoriteiten geven er niet genoeg om om de EU zichtbaarder te maken voor hun eigen burgers 

2.3.2.1 O: Implementeer dit soort processen (The Conference on Europe’s Future, waaraan wij deelnemen) 
vaker op EU-niveau. 
 
J: Dit soort democratieprocedures gaat negatief nieuws over de EU tegen. 
 Het voorkomt ook dat burgers het gevoel krijgen dat politici het niet belangrijk vinden dat burgers 
weten wat er speelt.  

2.3.2.2 O: We bevelen de EU aan om rechtstreeks met Europese burgers te communiceren via een speciaal 
kanaal of een speciale communicatieafdeling. Informatie over concrete projecten en uitgevoerde 
initiatieven.  
 
J: Om burgers een duidelijk beeld te geven van wat de EU doet, hebben ze gemakkelijk toegankelijke 
informatie nodig. 

Probleem 2.3.3 

EU-waarden missen geloofwaardigheid als borg voor mensenrechten wanneer de EU problemen binnen de EU 
niet oplost 

2.3.3.1 O: Wij als burgers bevelen de EU aan om een ”catalogus van boetes en beperkingen op voorrechten 
van het lidmaatschap” op te stellen om schendingen van waarden of andere gemeenschappelijke 
overeenkomsten aan te pakken.  
 
J: In sommige lidstaten zijn er problemen met de democratie. Deze moeten worden opgelost voordat 
de EU de democratie in landen buiten de EU kan bevorderen. Lidstaten moeten zich houden aan de 
bindende democratische beginselen waar de EU voor staat.  

2.3.3.2 O: Wij als burgers bevelen de EU aan sancties op te leggen tegen lidstaten die de mensenrechten 
schenden. De lidstaten moeten eensgezind zijn over de sanctie. 
J: 

Probleem 2.3.4 

De waarden waar de EU voor staat en het optreden van de EU aan de buitengrenzen komen niet overeen 

2.3.4.1 O: De EU moet zorgen voor gezamenlijke veiligheid aan de EU-grenzen in overeenstemming met de 
beginselen en waarden van de EU. Dat wil zeggen, de mensenrechten respecteren, ongeacht wat er 
langs de buitengrenzen gebeurt. 

2.3.4.2 O: De EU moet de samenwerking tussen de nationale legers van verschillende EU-landen en personeel 
van de Europese Unie bevorderen. 
 

2.3.4.3 O: We bevelen aan dat de EU de grenzen bewaakt en tegelijkertijd gereguleerde migratie beschermt. 
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Stroom 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld  

3.1. Veiligheid en Defensie 

Probleem 3.1.1 

De veranderende mondiale politieke situatie vraagt om een gewijzigd veiligheidsbeleid 

3.1.1.1 O: We bevelen aan dat er een Europees leger wordt gevormd als aanvulling op de bestaande 
strategieën en structuren van de NAVO. 
 
J: De EU wordt gemachtigd om, onafhankelijk van de NAVO, specifieke (Europese) 
veiligheidsbeleidsbelangen na te streven. 

Probleem 3.1.2 

Europese strijdkrachten worden niet gevormd en opgezet in een duidelijk omschreven en gecoördineerd 
proces 

3.1.2.1 O: We bevelen aan om de huidige (Europese) veiligheidsarchitectuur te herstructureren en bestaande 
financiële middelen over te hevelen naar efficiëntere militaire formaties. 
J: Middelen die beschikbaar zijn voor militaire projecten moeten efficiënt en effectief worden ingezet 
- ook om meer financiële middelen te kunnen verstrekken voor civiele taken. 

Probleem 3.1.3 

Europese strijdkrachten staan in een partnerschapsrelatie met bestaande structuren van de NAVO en werken 
met hun samen 

3.1.3.1 O: Wij bevelen aan om toekomstige Europese strijdkrachten in overleg met de NAVO te ontwikkelen 
en op te bouwen. 
J: Ook in de toekomst is nauwe samenwerking met de NAVO en niet-Europese NAVO-landen van 
groot belang. Dit is zowel gebaseerd  op praktische redenen als op een gemeenschappelijke 
waardebasis. 

Probleem 3.1.4 

De oprichting van Europese strijdkrachten dient de verdediging van de EU-lidstaten 
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3.1.4.1 O: Wij bevelen aan dat de Europese strijdkrachten alleen voor defensiedoeleinden kunnen worden 
ingezet en dat agressief militair gedrag wordt uitgesloten. 
J: De Europese Unie krijgt de bevoegdheid om doeltreffend te reageren op verschillende soorten 
externe bedreigingen. 

 

3.2. Besluitvorming en buitenlands beleid van de EU  

Probleem 3.2.1 

Er worden te veel besluiten met eenparigheid van stemmen genomen en dit staat de voortgang en 

effectiviteit van de Europese Unie in de weg 

3.2.1.1 O: We bevelen de Europese Unie aan te stoppen met het gebruik van unanimiteit voor zoveel 
beslissingen, en dat ze het alleen voor enkele, enkele, essentiële en niet-urgente zaken gebruikt. 
 
J: Het zoeken naar een minimale gemene deler kan de effectiviteit van genomen beslissingen 
aantasten en vertragen of zelfs blokkeren.  

3.2.1.2 O: Verder bevelen wij, om Richtlijn 1 uit te voeren, aan dat de EU haar democratische structuren, 
zoals de rol van het Europees Parlement in deze processen, versterkt. 
 
J: Unanimiteit veroorzaakt situaties waarin individuele lidstaten het besluitvormingsproces kunnen 
blokkeren om individuele voordelen te verkrijgen of de bilaterale betrekkingen te bevorderen. 

Probleem 3.2.2 

Sommige lidstaten houden zich niet aan de verdragen en wetten van de Europese Unie, waardoor de 
ontwikkeling ervan wordt verhinderd en haar beginselen worden uitgehold 

3.2.2.1 O: We bevelen de Europese Unie aan haar vermogen om sancties op te leggen aan lidstaten of derde 
staten te versterken en ervoor te zorgen dat deze sancties worden gehandhaafd. 
 
J: De EU heeft duidelijk omschreven beginselen, waarden en overeenkomsten die haar basis vormen 
en die, als ze niet worden opgevolgd, haar aard zullen verwateren. 

 

3.3. Buurlanden en uitbreiding 

Probleem 3.3.1 

Unanieme besluitvorming binnen de EU zijn lange en vaak moeilijke besluitvormingsprocessen die niet 
efficiënt zijn en de integratie van nieuwe staten binnen de EU bijna systematisch blokkeren 
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3.3.1.1 O: Wij stellen voor dat de wijze van besluitvorming binnen de EU wordt gewijzigd zodat alle besluiten 
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden genomen. Zodra deze wijziging is 
doorgevoerd, zal de EU de aanvragen van nieuwe landen voor toetreding tot de EU kunnen bestuderen 
en deze met gekwalificeerde meerderheid van stemmen kunnen voorleggen. 
 
J: Dit voorstel zal de uitbreidingsbesluiten van de EU zeker stroomlijnen door meer consensus te 
bereiken door middel van stemming met gekwalificeerde meerderheid, die de mening van het grootste 
aantal lidstaten vertegenwoordigt. 

3.3.1.2 O: Wij stellen voor dat de lidstaten samen duidelijk een gemeenschappelijke visie op de toekomst van 
Europa definiëren in termen van uitbreiding van de EU naar andere buurlanden. 
 
J: Dit voorstel is belangrijk omdat het niet alleen de legitimiteit en geloofwaardigheid van de EU zou 
vergroten, maar ook de meningen van de verschillende lidstaten over aanvragen voor integratie in de 
EU zou harmoniseren. 

Probleem 3.3.2 

Het functioneren van de EU (vetorecht, regels van de integratie in de EU) is niet transparant genoeg en 
burgers hebben te weinig kennis en informatie over deze onderwerpen, vooral omdat er niet voldoende over 

wordt gesproken in de media 

3.3.2.1 O: Wij stellen voor om een Europese burgerschapsvorming in de lidstaten op te zetten, zodat burgers 
meer kennis hebben van de EU en haar functioneren en ze Europese waarden overnemen. Deze 
Europese burgerschapsvorming moet worden voorgesteld door de EU-instellingen en vervolgens 
worden aanvaard in de verschillende lidstaten. 
 
J: Dit voorstel is belangrijk omdat het een echt Europees gevoel van verbondenheid met de EU zou 
kunnen ontwikkelen en de organisatie concreter zou maken. 

3.3.2.2 O: We stellen voor om de aanwezigheid van de EU op sociale netwerken te ontwikkelen, vooral om een 
jonger publiek te bereiken en om verkeerde informatie in de media te voorkomen. 
 
J: Dit voorstel is belangrijk omdat het de zichtbaarheid en de transparantie van de EU en haar werking 
zou verbeteren. 

Probleem 3.3.3 

Sommige lidstaten zijn soms onderworpen aan hybride dreigingen (politieke, economische, sociale druk) van 
buurlanden en het gebrek aan eensgezinde reactie maakt de hele EU kwetsbaarder 

3.3.3.1 O: Wij stellen voor dat de EU meer gebruik maakt van haar commerciële gewicht in de diplomatieke 
betrekkingen met buurlanden om te voorkomen dat bepaalde lidstaten bilaterale druk van hun 
ondervinden. 
 
J: Dit voorstel is belangrijk omdat de EU sterker, sneller en meer ondersteunend moet zijn in haar 
standpunten en beslissingen wanneer een van haar lidstaten erbij betrokken is.  
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Stroom 4: Migratie vanuit menselijk oogpunt 

 

4.1 Oorzaken van migratie verhelpen 

Probleem 4.1.1 

Landen van herkomst van migranten hebben onvoldoende steun om de problemen die migratie veroorzaken 
aan te pakken 

4.1.1.1 O: We bevelen de EU aan om de landen van herkomst financieel te steunen, om hun economische en 
politieke ontwikkeling te verbeteren, maar altijd elk geval afzonderlijk te analyseren en rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van elk land. Deskundigen zouden landen moeten identificeren 
waar deze acties zouden kunnen worden uitgevoerd en die de acties moeten leiden die ter plaatse 
zullen worden ontwikkeld. Er moet ook worden samengewerkt met NGO’s die ter plaatse werken om 
de hulp te helpen kanaliseren, aangezien zij de situatie en de burgers goed kennen. 
 
J: De meeste economische migratie vindt plaats omdat lokale burgers geen vertrouwen hebben in de 
levenskwaliteit die ze hebben of zullen hebben in de landen van herkomst, dus het is noodzakelijk te 
investeren in het bevorderen van werkgelegenheid om hun levenskwaliteit te verbeteren en de 
migratienoodzaak te voorkomen. Migratietheorieën zijn circulair en de meeste mensen zouden graag 
terugkeren wanneer de situatie in hun land zich stabiliseert, dus het verbeteren van dit aspect zou 
enerzijds vergemakkelijken dat mensen niet emigreren en anderzijds dat degenen die al geëmigreerd 
zijn, kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. 

4.1.1.2 O: We bevelen aan een verband te leggen tussen migratiesteun in de landen van herkomst en het 
uitbreidingsbeleid van de EU met grenslanden. 
 
J: Om een effectieve samenwerking te krijgen tussen landen dat doorgangsgebieden voor migranten 
zijn (zoals Servië of iets dergelijks), moeten er sterke relaties zijn met deze landen. Dit zijn landen waar 
migranten doorheen reizen om vanuit andere staten de Europese Unie te bereiken en die soms te 
restrictieve maatregelen nemen jegens migranten. Helaas voldoen ze niet altijd aan de normen van 
mensenrechten die door de Europese Unie worden verdedigd. 

4.1.1.3 O: We bevelen aan om ook de migratie tussen de landen van de EU zelf als een kritiek punt aan te 
pakken. 
 
J: Naar aanleiding van de bijdrage van een van de andere groepen zijn we het erover eens dat er in 
sommige landen een braindrain is van sommige landen naar andere. Er moeten maatregelen worden 
genomen om dit effect indien nodig een halt toe te roepen, maar waarbij altijd het vrije verkeer tussen 
EU-burgers moet worden gegarandeerd. In die zin is het voor een effectief buitenlands beleid van 
belang ervoor te zorgen dat in de 27 landen van de Europese Unie aan gemeenschappelijke normen 
wordt voldaan. 

Probleem 4.1.2 

Momenteel kent migratie, dat een sterk circulair karakter heeft, geen regelgeving, noch een 
gemeenschappelijk wetgevingskader in de 27 lidstaten met betrekking tot onderwijs en arbeidsmarkt 
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4.1.2.1 O: We bevelen de EU aan over een model te beschikken dat het onderwijs en de opleiding van 
migranten vergemakkelijkt om hun terugkeer naar hun land van herkomst te bevorderen, waarbij altijd 
wordt gegarandeerd dat hun leven in deze landen niet in gevaar is. Het is belangrijk hun op te leiden 
om de hulpbronnen van deze landen te vergroten en vluchtelingen te beschermen door hun te 
ondersteunen bij het leren van nieuwe vaardigheden. 
 
J: De EU bevindt zich in een sterke positie en mag andere landen niet in diskrediet brengen; het moet 
bepaalde bijdragen bieden. Als we de economie of het onderwijs van een land van herkomst willen 
ondersteunen en stimuleren, moeten we dat slim doen, zodat burgers de kans krijgen om te 
emanciperen en landen onafhankelijk kunnen zijn en kunnen beslissen of ze al dan niet verder willen 
samenwerken met de Europese Unie. 

4.1.2.2 O: We bevelen de Europese Unie aan te werken aan examens op gemeenschappelijk niveau voor alle 
landen binnen en buiten de EU, waarbij zowel migranten als de staten zelf worden bevoordeeld. 
 
J: Om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, is het belangrijk om gelijkwaardigheid te 
hebben in de graden en certificeringen die toegang geven tot werk. Validatie is tegenwoordig geen 
eenvoudig proces en moet worden vereenvoudigd, omdat het tijdverspilling is. Specifieke cursussen 
zijn nodig om als schakel en aanpassing tussen het ene land en het andere te dienen. 

4.1.2.3 O: We bevelen aan te werken aan een gemeenschappelijk arbeidskader om de stabiliteit binnen de 
Europese Unie te waarborgen.  
 
J: Er zijn landen in Europa die zeer hoge migratiequota hebben omdat ze worden geconfronteerd met 
een situatie die reageert op economische migratie. In Oost-Europese landen ervaren ze deze situatie 
echter niet, dus een oplossing zou kunnen zijn om de arbeidswetgeving op Europees niveau te 
uniformeren. Hieronder valt onder meer het wegwerken van de loonkloof bij het uitvoeren van een 
soortgelijke functie. 

4.1.2.4 O: We bevelen de Europese Unie aan te investeren in een model dat vergelijkbaar is met “EURES”, 
maar gericht is op derde landen.   
 
J: Goedkope arbeid, mensenhandel voor werkdoeleinden en precaire arbeidsomstandigheden zijn een 
groot probleem zowel binnen als buiten de Europese Unie, dus het zou nuttig zijn te zoeken naar een 
transparant mechanisme dat de belangen van bedrijven, staten en burgers verenigt om deze situatie 
te verbeteren.  

Probleem 4.1.3 

Er is geen reactiestrategie op migratie veroorzaakt door klimaatfactoren 

4.1.3.1 O: We bevelen aan te werken aan een specifiek actieprotocol om klimaatverandering tegen te gaan, 
dat het probleem aanpakt vanuit het perspectief van klimaatmigratie.  
 
J: De landen van de Europese Unie zijn (niet uitsluitend) in zekere zin verantwoordelijk voor deze 
klimaatrampen en dienen maatregelen te nemen die gericht zijn op het verminderen van vervuiling en 
klimaatverandering, om zo bij te dragen aan het voorkomen van onomkeerbare situaties die 
klimaatmigratiecrises veroorzaken. De rol van jongeren is op dit punt erg belangrijk. 
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4.1.3.2 O: We bevelen de Europese Unie aan na te denken over wat een migratiecrisis is en wat niet en om 
eerder criteria te definiëren die het mogelijk maken om de ene van de andere te onderscheiden en 
dienovereenkomstig te handelen.  
 
J: Het woord ‘crisis’ wordt soms te licht gebruikt, soms zelfs met het doel angst op te wekken. Deze 
verkeerde inschatting wordt ook door derde landen gebruikt om druk uit te oefenen op de Europese 
Unie, waarbij ze mensen als schild gebruiken voor hun eigen voordeel. 

Probleem 4.1.4 

Er zijn vooroordelen en stereotypen ten aanzien van de migrantenbevolking die in armoede leeft 

4.1.4.1 O: We bevelen aan te werken aan het bevorderen van destigmatisering. 
 
J: Een van de redenen waarom er landen zijn die meer migranten aantrekken dan andere, is het imago 
van migratie in elk van de landen. Om een meer homogene verdeling te krijgen, zou gewerkt moeten 
worden aan destigmatisering als concept. Verder is er enige onverdraagzaamheid jegens buitenlanders 
en hebben niet alle landen een benadering die gericht is op de mensenrechten. 

 

 

4.2. Menselijke overwegingen 

Probleem 4.2.1 

Gebrek aan solidariteit tussen de lidstaten van de Europese Unie over kwesties in verband met migratie 

4.2.1.1 O: Wij bevelen de implementatie van een gemeenschappelijk migratiebeleid in de Europese Unie aan. 
 
J: De lidstaten van de Europese Unie hebben een te gediversifieerd migratiebeleid. Sommigen van 
hun gebruiken de migratieproblematiek als een angstaanjagend instrument, andere landen zijn goed 
in het integreren van migranten en benadrukken de positieve aspecten van migratie. 
 
Er is geen coherent, gezamenlijk optreden op het gebied van vluchtelingen. 
 
Er zijn twee soorten acties nodig: 
1. Proactief beleid: vormgeven aan een gemeenschappelijk EU-beleid inzake migratie. Het positieve 
aspect van migratiebewegingen aantonen (bijvoorbeeld in relatie tot de Europese arbeidsmarkt). 
 
2. Proactieve benadering van de migratieproblematiek: dat wil zeggen het oplossen van de 
vluchtelingenproblematiek. Landen die met deze uitdaging worden geconfronteerd mogen niet in de 
steek worden gelaten. De vluchtelingen zelf hebben echte hulp nodig en gezamenlijke, unanieme 
acties op dit gebied, nog steeds op hun plaats van herkomst. Acties ondernemen, voordat mensen 
besluiten te verhuizen. 
 
Het integratie-initiatief is al nodig aan de grenzen van de landen waar vluchtelingen komen. 
 
Migratiebeleid is een zeer gecompliceerde en omvangrijke kwestie, er moet op alle niveaus 
zorgvuldig worden nagedacht. 



 

Panel 4 vergadering 2 - 27 

Europees Burgerpanel 2: “EU in de wereld/Migratie” 

 
De noodzaak om de kloof tussen lidstaten te overbruggen, zodat economische migranten of 
vluchtelingen niet alleen bepaalde landen als eindbestemming kiezen. Alle landen zouden in dit 
opzicht even aantrekkelijk moeten zijn, zodat er een gelijkmatige verdeling van nieuwkomers is. 
 
Optioneel:  Stemmen als methode om beslissingen te nemen. Is het echter een goede oplossing? Het 
dwingen van een lidstaat tot het nemen van opgelegde maatregelen kan tot conflicten leiden. Hoe 
kunnen de belangen van alle lidstaten worden verenigd? Er is een compromis nodig. 
 
Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden om nieuwe mensen op te nemen in de 
lokale infrastructuur: school, woonplaats, werkplek. Landen dienen gepaste ondersteuning te krijgen 
om dergelijke activiteiten uit te kunnen voeren. 

4.2.1.2 O: Wij bevelen de uitvoering aan van activiteiten in de lidstaten, die gericht zijn op onderwijs en het 
vergroten van het sociale bewustzijn op het gebied van migratie. 
 
J: In veel lidstaten is er een gebrek aan sociaal bewustzijn, bijvoorbeeld in de context van wat het 
verschil is tussen een migrant en een vluchteling. 
 
Wat men zich niet realiseert is dat migratie ook een positieve kant heeft, bijvoorbeeld voor de 
economie. 

Probleem 4.2.2 

Mensensmokkel als georganiseerd bedrijf leidt tot levensbedreigende situaties en vaak tot de dood 

4.2.2.1 O: Wij bevelen aan in de EU een gemeenschappelijk en gecoördineerd voorlichtingsbeleid op te 
zetten, gericht op de landen van herkomst van mensen die mogelijk het slachtoffer worden van 
smokkelaars. 
 
J: Er zijn uitgebreide voorlichtingsactiviteiten nodig voor mensen die getroffen zijn door de 
vluchtelingencrisis - voorlichting: wat hun te wachten staat, waar ze heen gaan, hoe ze het daar 
kunnen redden en welke ondersteuning ze zullen krijgen in het land van hun bestemming. 
 
Diplomatieke acties. Meer proactieve actie door de Europese Unie. 
 
Dialoog met de landen van Afrika en het Midden-Oosten. 
 
Mensen die getroffen zijn door de vluchtelingencrisis zijn zich niet bewust van wat hun te wachten 
staat tijdens de mensensmokkel. Vaak komen vluchtelingen in een ander land terecht dan waar ze 
naartoe wilden. 
 
Vluchtelingen worden gedwongen om illegaal in een bepaald land te verblijven. Ze worden dus 
gedwongen de wet te overtreden. Tegelijkertijd lopen ze het gevaar terug te keren naar het land 
waaruit ze met veel moeite en risico zijn gevlucht. 
 

4.2.2.2 O: We bevelen een herziening van het Verdrag van Dublin aan. Actie meer op Europees niveau, niet 
op het niveau van de lidstaten. 
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J: Zijn de afspraken die we al hebben goed uitgevoerd? We moeten ze bijwerken in vergelijking tot de 
huidige situatie. 

4.2.2.3 O: We bevelen aan op een georganiseerde manier legale, humanitaire wegen en transportmiddelen 
aan te leggen voor vluchtelingen uit crisisgebieden. 
 
Tegelijkertijd moeten er criteria worden opgesteld waarmee kan worden gecontroleerd of hun 
aankomst in de Europese Unie gerechtvaardigd is. Lijst met prioritaire acties. 
 
J: Het ontbreken van dergelijke legale transportroutes lokt mensensmokkel uit. De Europese Unie 
moet de crisis beheersen om de mensensmokkel terug te dringen. 
 

4.2.2.4 O: We bevelen aan om de asielprocedures te versnellen. 
Zorg voor een veilige terugkeer naar het land van herkomst als het echt nodig is de persoon terug te 
sturen. 
Bied beveiliging op de plaats waar de gestuurde persoon naar moet terugkeren. Zorg ervoor dat de 
persoon teruggestuurd wil worden, is het veilig voor hem, naar welke omstandigheden keert hij 
terug? Er moet voor worden gezorgd dat er enige kans op integratie is, om geen mensen te sturen die 
niet willen terugkeren naar hun land van herkomst.  
 
J: Asielprocedures zijn te lang. Soms worden in dergelijke asielzoekende gezinnen buiten het land van 
herkomst nieuwe kinderen geboren. Mensen worden teruggestuurd naar plaatsen die niet veilig voor 
hun zijn. 
 

4.2.2.5 O: Wij bevelen aan meer nadruk te leggen op de actieve bestrijding van mensensmokkel. Versterk de 
internationale veiligheid en inlichtingen op dit werkterrein. Zorg voor meer financiering voor 
instellingen zoals Europol en andere agentschappen. Er is een behoefte aan toegewijde instellingen 
die zich bezighouden met grensoverschrijdende mensensmokkel. 
 
J: Dergelijke instellingen zouden nieuwe routes voor mensensmokkel kunnen controleren en 
ontmantelen. Preventieve acties als prioriteit. Zijn de bestaande maatregelen voldoende? 
Mensensmokkel vindt voortdurend op grote schaal plaats, er ontstaan voortdurend nieuwe routes 
voor mensensmokkel. De huidige activiteiten lijken niet effectief. 

Probleem 4.2.3 

Vluchtelingenkampen zijn een schijnvertoning, ineffectieve actie in relatie tot de behoeften van mensen die 
hun land moeten verlaten vanwege de crisis 

4.2.3.1 O: We bevelen aan op mondiaal niveau actie te ondernemen, niet alleen op EU-niveau. Werk samen 
met landen over de hele wereld. Zorg voor een netwerk van goed functionerende centra waar 
mensen onder goede omstandigheden leven, waar ze korte tijd verblijven en waar ze concrete hulp 
krijgen om snel te integreren en een nieuw leven te beginnen. 
 
J: Snellere integratieprocedures zouden gunstig zijn als individuen een officiële status zouden kunnen 
krijgen. 
 
Vluchtelingenkampen zijn vreselijke plaatsen. 
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Zolang mensen die vluchten uit door crisis bedreigde landen geen officiële status hebben, kunnen ze 
niet goed integreren of zelfs de taal van een bepaald land leren. 
 
Pas als we een kans op echte integratie geven, kunnen we zeggen of iemand integreert of niet. Dan 
pas kunnen we beslissen over een eventuele terugkeer naar het land van herkomst. 
 

 

 

 

 

4.3. Integratie 

Probleem 4.3.1 

De ruimtelijke segregatie van migranten maakt het voor beide partijen moeilijk om zich aan te passen.  
Dit probleem treft vooral vluchtelingen 

4.3.1.1 O: In alle landen moet gezorgd worden voor nauwe individuele ondersteuning van migranten tijdens 
hun integratie. 
 
J: Deze begeleiding zorgt ervoor dat migranten in staat worden gesteld bij te dragen aan de 
ontvangende samenleving, vooral door een baan te vinden. 

4.3.1.2 O: Migranten moeten snel taalcursussen aangeboden krijgen. 
 
J: Taalvaardigheid is een voorwaarde voor deelname aan de samenleving en voor het opbouwen van 
persoonlijke relaties. 

4.3.1.3 O: Er mogen geen “getto's” meer zijn; migranten moeten verdeeld leven. Vooral scholen zouden 
beter gemengd moeten zijn. De ervaring met de mislukte integratie van de Roma moet worden 
geëvalueerd; hieruit moeten lessen worden geleerd. 
 
J: Samenwonen in gemeenschappelijke wijken bevordert de onderlinge integratie. 

4.3.1.4 O: Vluchtelingen moeten worden ondersteund om zich te vestigen waar ze een geschikte baan 
hebben. Hiertoe dient een platform te komen waarmee de vakmensenprofielen van de vluchtelingen 
en de regionale vraag naar vakkrachten kunnen worden vastgelegd en gematcht. 
 
J: Migranten leven meer verspreid over de EU; er worden geen getto’s gecreëerd. Ook de 
gastgemeenschappen profiteren ervan. Zo wordt mensenhandel teruggedrongen. 

Probleem 4.3.2 

Er zijn te weinig mogelijkheden voor reguliere migratie 

4.3.2.1 O: De procedures voor asielaanvragen moeten worden versneld. Wel moet de kwaliteit van de 
eonderzoeksprocedures gewaarborgd blijven. Daarom moet er meer personeel ter beschikking 
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worden gesteld van de autoriteiten.  De EU moet leren van de efficiënte screeningprocedures van de 
VS. 
 
J: Asielzoekers verlaten de kampen sneller. Asielzoekers die worden toegelaten, kunnen sneller 
worden geïntegreerd. 

4.3.2.2 O: In de EU moeten de volgende uniforme vereisten voor legale migratie gelden: 
Taalvaardigheid van de doeltaal of Engels op niveau B 1 of B 2 bij instap of verplichte taalcursussen 
na toelating + beroepskwalificaties die aantoonbaar nodig zijn in de EU (kwalificaties moeten 
geverifieerd worden) + een persoonlijke verklaring over het doel en de beoogde duur van migratie 
 
J: Haalbare geformaliseerde voorwaarden leiden tot een afname van illegale migratie. De 
uniformiteit van eisen verhindert concurrentie tussen EU-lidstaten. 

Probleem 4.3.3 

De wijdverbreide perceptie onder de bevolking dat het behouden van de eigen cultuur wordt gezien als 
weerstand tegen de gastcultuur 

4.3.3.1 O: Er moeten kansen worden gecreëerd voor persoonlijke ontmoetingen. 
 
J: Een verandering van mentaliteit ontstaat pas door concrete ervaring. 

4.3.3.2 O: Succesverhalen van goed geïntegreerde migranten moeten worden verspreid, idealiter niet via 
campagnes maar via evenementen waar migranten hun verhaal vertellen. 
 
J: Er zijn manieren nodig om mensen te informeren die hun ook emotioneel raken. Dit is een 
voorwaarde voor een verandering van mentaliteit. 

4.3.3.3 O: Er moet worden nagedacht over hoe mensen met een negatieve houding ten opzichte van 
migranten expliciet kunnen worden bereikt. 
J: Evenementen voor interculturele uitwisseling bereiken doorgaans alleen mensen die 
geïnteresseerd zijn in het ontmoeten van mensen met een migratie-achtergrond. De uitdaging is 
eerder om de sceptische mensen te bereiken.  

Probleem 4.3.4 

Irreguliere migranten worden gestigmatiseerd 

4.3.4.1 O: De leef- en huisvestingsomstandigheden van migranten moeten drastisch worden verbeterd. 
J: Vooroordelen zijn vooral gebaseerd op de erbarmelijke leef- en huisvestingsomstandigheden van 
migranten. 

4.3.4.2 O: Migranten moeten de kans krijgen om te klagen over de slechte leef- en 
huisvestingsomstandigheden. 
J: De gastlanden moeten worden gedwongen betere leef- en huisvestingsomstandigheden te 
creëren. 

Probleem 4.3.5 
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Legale immigratie naar de EU is te moeilijk vanwege de verschillende omstandigheden in de afzonderlijke 
landen 

4.3.5.1 Geen richtlijnen 

Probleem 4.3.6 

Sommige landen hebben migranten nodig, maar die zijn minder aantrekkelijk 

4.3.6.1 Geen richtlijnen 

 Probleem 4.3.7 

 Voor migranten is de toegang tot de arbeidsmarkt in de EU te moeilijk 

4.3.7.1 Geen richtlijnen 
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Stroom 5: Verantwoordelijkheid en solidariteit in de hele EU 

5.1. Migratieverspreiding 

 

Probleem 5.1.1 

Het hoge aantal vluchtelingen vormt een (financiële) last voor landen van aankomst als Griekenland. Landen 
als Griekenland hebben hoge werkloosheidscijfers en bieden vluchtelingen weinig of geen kansen op werk. 

Dit kan leiden tot stijgende misdaadcijfers in de landen van aankomst 

5.1.1.1 O: De landen waar de vluchtelingen aankomen (landen van aankomst) zouden meer ondersteuning 
moeten krijgen om asielaanvragen snel en efficiënt te kunnen behandelen. Landen van aankomst 
moeten ook worden ondersteund om te kunnen voorzien in passende infrastructuur voor de opvang 
van asielzoekers. 
Een EU-instelling zou deze taak en de coördinatie ervan moeten overnemen, bijv. een (op te richten) 
EU-ministerie van Migratie. 
 
J: De landen van aankomst dragen een grote last. Ondersteuning van de landen van aankomst zou 
rechtvaardig en eerlijk zijn en zou in overeenstemming zijn met het solidariteitsbeginsel van de EU. 
De procedures voor het controleren en inwilligen van asielaanvragen dienen in alle EU-lidstaten 
volgens dezelfde normen te verlopen (volgens het gelijkheidsbeginsel). Ongelijke asielprocedures 
zouden leiden tot een verdere opdeling van de EU. 

5.1.1.2 O: Asielaanvragen moeten rechtstreeks op EU-niveau worden geplaatst, niet op het niveau van de 
lidstaten. 
J: Zo zou een ongelijke verdeling van vluchtelingen over de landen van aankomst worden voorkomen. 

 

Probleem 5.1.2 

Vluchtelingen willen vaak doorstromen naar bepaalde landen in het noorden/westen van Europa 
(bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zweden). Maar deze landen kunnen niet alle migranten 

opvangen. Deze landen hebben al veel migranten opgevangen 

5.1.2.1 O: Er moet een verdeelsleutel worden gevonden om vluchtelingen (zowel zij die asiel hebben 
gekregen als zij die geen asiel hebben gekregen) over de EU-lidstaten te verdelen - rekening houdend 
met de individuele omstandigheden en (financiële) capaciteiten van de EU-lidstaten. 
  
J: We hebben een eerlijke verdeling van vluchtelingen nodig binnen de EU. De verdeling zou ook de 
landen van aankomst, zoals Griekenland, ontlasten. 

Probleem 5.1.3 

De EU heeft al veel goede en duidelijke regels aangenomen, evenals solidariteitsmechanismen met 
betrekking tot het migratiebeleid in de EU. De implementatie van deze regels door de EU-lidstaten schiet 

echter tekort. Het ontbreekt de lidstaten aan de politieke wil om deze regels toe te passen. Uit alle 
bestaande maatregelen kiezen de EU-lidstaten de maatregelen die zij het prettigst vinden of die hun 

politieke belangen behartigen 
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5.1.3.1 O: Er moeten quota worden ingevoerd en geïmplementeerd, die het aantal vluchtelingen per EU-
lidstaat bepalen - op basis van de (financiële) capaciteiten van de lidstaten. 
J: Transparantie, traceerbaarheid en gelijke behandeling van alle lidstaten. Houdt rekening met de 
eigenheid en capaciteiten van de landen. 

5.1.3.2 O: Er moeten (financiële) sancties worden opgelegd aan EU-lidstaten die zich niet houden aan de 
bestaande regels en solidariteitsmechanismen op het gebied van migratiebeleid. 
J: Alle lidstaten dienen hun bijdrage te leveren. 

Probleem 5.1.4 

Lidstaten hebben verschillend/onvoldoende inzicht waarom het belangrijk is om vluchtelingen op te vangen 

5.1.4.1 Geen richtlijnen 

Probleem 5.1.5 

Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, kunnen illegaal in de EU verblijven of illegaal naar 
andere EU-landen reizen 

5.1.5.1 Geen richtlijnen. 

 

Probleem 5.1.6 

Het ontbreekt de EU aan coördinatie en een door de lidstaten geaccepteerd systeem voor een eerlijke 
verdeling van asielzoekers en vluchtelingen (= irreguliere migratie) binnen de lidstaten. 

5.1.6.1 O: We bevelen aan dat de Europese agentschappen beter coördineren om te komen tot een eerlijke 
verdeling van asielzoekers en vluchtelingen (= irreguliere migratie) binnen de EU-lidstaten. 
J: Een verdeling van asielzoekers en vluchtelingen die door zowel de lidstaten als de Europese burgers 
als eerlijk wordt beschouwd, voorkomt chaotische situaties en sociale spanningen in de 
samenlevingen van de lidstaten. Een betere coördinatie verhoogt de efficiëntie van het werk van de 
Europese agentschappen. 

5.1.6.2 O: We bevelen aan dat de EU op een proactieve en prospectieve manier te werk gaat bij 
crisisprocedures en niet alleen reageert op vluchtelingenstromen die aan de grenzen van de EU-
lidstaten aankomen. 
J: Dit helpt de dramatische situatie van gestrande vluchtelingen aan de EU-grenzen te voorkomen en 
verkleint de kans dat vluchtelingen in een uitzichtloze situatie terechtkomen. 

5.1.6.3 O: We bevelen de EU aan meer inspanningen te leveren om de EU-burgers te informeren en voor te 
lichten over migratie; en in hun educatieve campagnes een duidelijk onderscheid te maken tussen de 
verschillende categorieën van migratie (reguliere en onregelmatige, legale en illegale vluchtelingen, 
asielzoekers, migranten). 
J: Een beter begrip van EU-burgers over migratie voorkomt dat gevoelige kwesties in verband met 
migratie en immigratie politiek worden gemanipuleerd. 

5.1.6.4 O: We bevelen de EU aan haar inspanningen op te voeren om vluchtelingenstromen te sturen en te 
beheersen. Zo zou de EU moeten proberen vluchtelingen tijdens hun ontsnapping te adviseren over 



 

Panel 4 vergadering 2 - 34 

Europees Burgerpanel 2: “EU in de wereld/Migratie” 

realistische kansen om te worden geaccepteerd, relevante wetten, regels en procedures om de EU 
binnen te komen en alternatieve opties. 
J: Dit helpt de dramatische situatie van gestrande vluchtelingen aan de EU-grenzen te voorkomen en 
verkleint de kans dat vluchtelingen in een doodlopende straat terechtkomen.  

Probleem 5.1.7 

De steun- en compensatiebetalingen voor bijzonder getroffen lidstaten van de EU voor de opvang en inclusie 
van asielzoekers en vluchtelingen (= irreguliere migratie) zijn onvoldoende 

5.1.7.1 O: We bevelen aan dat er meer geld en operationele steun beschikbaar wordt gesteld aan landen die 
in het bijzonder worden getroffen door irreguliere migratie. Het bedrag van de bijdragen van de 
afzonderlijke lidstaten moet worden gemeten aan de hand van objectieve criteria (bijv. BBP, aantal 
inwoners, enz.) en de EU moet de mogelijkheden onderzoeken om geld op de financiële markten 
(kapitaalmarkten) in te zamelen om de lastenverdeling te financieren (en zo ook bijv. 
integratieprojecten, opvang vluchtelingen enz. bevorderen). 
J: Sommige lidstaten dragen vanwege hun geografische ligging de grootste last van de toestroom van 
migranten. 

5.1.7.2 O: Er moet meer rekening worden gehouden met de mening van EU-burgers en er moeten meer 
inspanningen worden geleverd om overeenstemming en acceptatie onder EU-burgers te creëren 
over zo’n belangrijk onderwerp als migratie. 
J: Om sociale spanningen en conflicten in de samenleving van EU-lidstaten te voorkomen. 

Probleem 5.1.8 

Het immigratiebeleid van de EU moet worden verbeterd om het voor werknemers, familieleden, studenten 
en wetenschappers gemakkelijker te maken in de EU te wonen en te werken (harmonisatie Blue Card?) 

5.1.8.1 O: Wij bevelen aan dat het migratiebeleid van de lidstaten voor reguliere immigratie liberaler en 
transparanter wordt. 

Probleem 5.1.9 

Het Verdrag van Dublin moet worden hervormd 

5.1.9.1 -Geen richtlijnen 

 

 

5.2. Gemeenschappelijke asielbenadering 

Probleem 5.2.1 

Vluchtelingen worden geïnstrumentaliseerd voor politieke doeleinden  
(zie huidige situatie op de grens tussen Wit-Rusland/Polen) 

5.2.1.1 O: We bevelen concrete en harde boetes/sancties aan tegen EU-lidstaten wanneer lidstaten tijdens 
asielprocedures de mensenrechten of de rechtsstaat schenden. EU-middelen konden bijvoorbeeld 
niet aan de lidstaten worden betaald. 
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J: Politieke belangen mogen niet ten koste gaan van vluchtelingen. Dit is een schending van de 
mensenrechten. Dezelfde regels zouden moeten gelden voor niet-EU-landen. 
 

Probleem 5.2.2 

Het huidige asielbeleid wordt gekenmerkt door onduidelijke verantwoordelijkheden tussen de EU-lidstaten. 
Het asielbeleid is ongelijk geregeld. Dit leidt tot een inconsistente afhandeling van asielprocedures. Hierdoor 
ontstaat onduidelijkheid over wie asiel heeft en wie niet. Verantwoordelijkheid en regels worden niet door 

alle EU-lidstaten op dezelfde manier gedeeld 

5.2.2.1 O: We bevelen aan om uniforme regels en criteria te creëren voor asielprocedures in de EU. 
J: Voor vluchtelingen zouden in alle EU-landen dezelfde voorwaarden en regels moeten gelden. De 
EU is een gemeenschap van gedeelde waarden en dient dienovereenkomstig te handelen. 

5.2.2.2 O: We bevelen de oprichting aan van een EU-instelling op hoog niveau om asielkwesties te 
behandelen en ervoor te zorgen dat deze consistent en juridisch betrouwbaar worden uitgevoerd. 
Deze instelling moet bepalen welke landen van herkomst als “veilig” en welke als “onveilig” kunnen 
worden beschouwd   
J: We hebben uniforme regels en criteria nodig voor asielprocedures. Eén enkele instelling moet 
hierover centraal kunnen beslissen. 

Probleem 5.2.3 

Illegale immigratie naar de EU wordt nog onvoldoende voorkomen. Illegale immigratie kan een 
veiligheidsprobleem zijn voor EU-lidstaten. 

5.2.3.1 O: Vluchtelingen die hoogstwaarschijnlijk het recht op asiel in de EU zullen hebben, moeten 
vereenvoudigde toegang krijgen tot asielprocedures, bijv. rechtstreeks in hun thuisland. 
J: Zo kunnen we illegale migratie, illegale mensenhandel en de dood van vluchtelingen op illegale 
vluchtroutes voorkomen/voorkomen. 

5.2.3.2 O: We bevelen aan om een instelling op een hoger niveau op EU-niveau op te richten of om het 
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken te versterken. Een instelling van zo’n hoog niveau 
zou asielaanvragen in de hele EU uniform moeten kunnen beoordelen. 
J: Een uniforme toetsing en een gemeenschappelijke databank zouden bijvoorbeeld illegale migratie 
naar de EU kunnen voorkomen. 

Probleem 5.2.4 

Terugkeer van afgewezen asielzoekers naar hun land van herkomst. 

 Geen richtlijnen 

 

 

 

Probleem 5.2.5 
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Het gebrek aan georganiseerde of geplande integratie zorgt voor problemen en onnodige moeilijkheden voor 
asielzoekers 

5.2.5.1 O: Wij vinden dat asielzoekers integraal moeten worden geïntegreerd, op een meer uniforme en 
georganiseerde manier. 
 
J: Om te zorgen voor een positieve bijdrage aan de Europese samenleving door alle asielzoekers. 

5.2.5.2 O: Wij zijn van mening dat het Verdrag van Dublin niet langer praktisch of nuttig is met betrekking tot 
integratie. Gepland integratie- en toelatingsbeleid moet deel uitmaken van elk nieuw pact of nieuwe 
overeenkomst. Het is niet langer geschikt voor het beoogde doel, is verouderd en gebaseerd op het 
feit dat asielzoekers hun eigen zaken moeten regelen. Het Verdrag van Dublin mag niet worden 
gewijzigd, maar moet volledig worden vervangen. 
 
J: Dit zou zorgen voor veiligere migratie met meer zekerheid, het zou de mogelijkheden voor 
mensenhandel verminderen, de betrokkenheid van criminelen verminderen en ook onnodige 
sterfgevallen/tragedies verminderen. 

 

Probleem 5.2.6 

Gebeurt integratie per ongeluk? Het huidige wettelijke kader is achterhaald en ongeschikt voor het beoogde 
doel 

5.2.6.1 O: We bevelen aan een nieuw pact/wettelijk kader tot stand te brengen dat de tijd weerspiegelt 
waarin we nu leven. De problemen met integratie moeten stroomopwaarts worden aangepakt, 
aangezien ze in een vroeg stadium moeten worden aangepakt. 
 
J: Het zou er uiteraard voor zorgen dat er overeenstemming wordt bereikt over nieuwe wetten die 
voldoen aan de behoeften van asielzoekers. Een wettelijk kader dat bindend is voor alle lidstaten 
moet migranten helpen bij hun integratie. 

Probleem 5.2.7 

Het onderwijs van zowel burgers als asielzoekers is vereist om effectieve migratie en integratie te 
implementeren 

5.2.7.1 O: We bevelen aan dat er een EU-breed programma komt zodra asielzoekers arriveren, dat 
asielzoekers informeert over waar er daadwerkelijk werkgelegenheid en huisvestingsmogelijkheden 
zijn. 
 
J: Om te voorkomen dat asielzoekers naar landen worden aangetrokken waar kansen ontbreken. Een 
programma als dit zou waarschijnlijk leiden tot een efficiëntere manier om vaardigheden en 
academische prestaties van asielzoekers over alle lidstaten te verspreiden. 

5.2.7.2 O: De gekozen EU-autoriteit moet nauwkeurige informatie verstrekken aan de lidstaten, om burgers 
voor te lichten over de cultuur en het ethos van het land van herkomst van de migranten die asiel 
zoeken. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de media. 
 
J: Zowel EU-burgers als asielzoekers die inburgeren, moeten worden voorgelicht over hun 
respectieve culturen om de integratie te bevorderen. 
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Probleem 5.2.8 

De bestaande overeenkomsten (Dublin) werken niet en er is een nieuw(e) werkbare overeenkomst of pact 
nodig. Het is nu gedateerd en van toepassing op een andere tijd met verschillende sociaal-economische 

realiteiten. 

5.2.8.1 O: Wij bevelen aan dat er een degelijk wettelijk kader bestaat om een eerlijke en rechtvaardige 
verdeling van asielzoekers en asielaanvragen mogelijk te maken. Er moet een robuuster systeem 
komen waarbij de EU instructies geeft aan de lidstaten. 
 
J: Dit zou leiden tot een geplande integratie van asielzoekers in de hele EU met respect voor de 
mensenrechten. De EU zou in dit opzicht een wereldleider moeten zijn. 

Probleem 5.2.9 

Asielkampen zijn onmenselijk 

5.2.9.1 O: Wij zijn van mening dat programma’s moeten worden geïmplementeerd om asielzoekers te 
helpen, inclusief subsidies om hun te helpen assimileren of integreren. Met een focus op 
basishuisvesting en onderwijs. 
 
J: Onmenselijke behandeling van asielzoekers en hun dingen ontzeggen leidt onvermijdelijk tot 
misdaad. 

Probleem 5.2.10 

Er moet een beoordelings-/kwalificatieproces zijn voor asielzoekers die de EU binnenkomen. Het is erg 
belangrijk en moet worden uitgevoerd om veiligheidsproblemen te voorkomen en om de lidstaten en de EU 

en haar bevolking te beschermen 

5.2.10.1 O: We bevelen aan dat elke EU-lidstaat het beoordelings-/kwalificatieproces op gelijke wijze toepast 
met gebruikmaking van alle gedeelde middelen. 
 
J: Om migranten zonder strafrechtelijke veroordeling of met strafrechtelijke veroordeling eerlijk en 
grondig te laten beoordelen. 

Probleem 5.2.11 

Wij zijn van mening dat er veel organisaties, NGO’s enz. zijn die onafhankelijk werken op het gebied van 
asielimmigratie. Er is momenteel een gebrek aan samenhang en eensgezind denken over immigratie en 

5.2.11.1 O: We bevelen de oprichting aan van een gecentraliseerde organisatie om alle asiel-immigratiezaken 
te beheren. Er dient een overkoepelende organisatie te komen die over voldoende middelen 
beschikt. Er moet een centrale organisatie zijn die alles controleert, coördineert en bestuurt.   
 
J: 1. Dit zou zorgen voor een overeengekomen norm voor al degenen die in het veld actief zijn. Er 
moet een overeengekomen en gemeenschappelijke norm zijn die wordt toegepast op al degenen 
die in het veld werken of actief zijn. 2. Dit zou ook de processen die immigranten moeten 
doorlopen, versnellen. 3. Een gecentraliseerde groep zou de financiering, uitgaven en budgettering 
op een professionelere manier beheren. 4. Eén enkele entiteit, één overkoepelende organisatie, zou 
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helpen bij het reguleren van de processen en om corruptie en misbruik van processen te 
voorkomen.   
 

Probleem 5.2.12 

Aan de behoeften van niet-begeleide minderjarigen moet worden tegemoetgekomen zodra zij in de EU 
aankomen 

5.2.12.1 O: Er moeten speciale centra worden opgericht om onmiddellijk na aankomst in de EU tegemoet te 
komen aan de behoeften van kwetsbare niet-begeleide minderjarigen en/of wezen. 
 
J: De kampen of asielcentra zijn totaal ongeschikte locaties om voor niet-begeleide minderjarigen te 
zorgen, aangezien kinderen totaal andere behoeften hebben. 

5.2.12.2 O: We bevelen aan om zo snel mogelijk specifieke onderwijs- en gezondheidsprogramma’s aan 
minderjarigen te geven. 
 
J: Om ervoor te zorgen dat deze kinderen niet overgeleverd worden aan de genade van de kampen 
en anderen. Ze moeten het gevoel krijgen dat ze erbij horen. 

5.2.12.3 O: We bevelen aan om pleegzorgdiensten op te richten om te helpen bij de opvang van niet-
begeleide minderjarigen. Dit moet met spoed gebeuren. Ondersteuning moet beschikbaar worden 
gesteld aan bereidwillige pleeggezinnen. 
 
J: 1.  Hoe langer kinderen in kampen blijven, des te machtelozer en onrustiger ze zullen worden.     2. 
Ze zijn hulpeloos en niet zelfvoorzienend. Hygiëne moet in deze omgeving een punt van zorg zijn.   3. 
Dit zou ook mensenhandel en seksslavernij onder jongeren voorkomen enz. 
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Bijlage I: Hoe zijn de richtlijnen tot stand gekomen? 

A. Een overzicht van vergadering 2 

 

vrijdag 26-11-2021 

Plenaire vergadering 1 

Doelstelling: Opnieuw verbinding maken als Panel en voorbereiden op de tweede 

vergadering 

Onthaal; Verdieping voor burgers; Verslag van de Plenaire Ambassadeurs van de Conferentie; 

Update over het Platform; Agenda van het weekend; Inleiding tot de methodologie van de 

vergadering 

Zaterdag, 27-11-2021 

Plenaire stroomvergaderingen 1ste ronde 

Doel: experts deelden input over de onderwerpen van de substromen 

Werkzaamheden van de subgroepen 1ste ronde 

Doelstelling 1: burgers identificeerden problemen binnen een specifieke substroom op basis 

van de onderwerpen van de substroom, de inbreng van experts, eigen kennis en overleg 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 

Bijdrage van experts over 

substromen 
Meer bijdrage van experts 

Finaliser les parcours 

d’intégration 
Problemen vaststellen & 

richtlijnen opstellen 

Vergadering 

subgroep 

Onthaal en planning 

Input van burgers, 

ambassadeurs en platform 
Feedback van de subgroepen 

Slotwoorden 

Plenaire 

stroomvergadering 

Plenaire 

vergadering 
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Doelstelling 2: burgers produceerden richtlijnen en toelichtingen3 voor elk probleem 

 

Zondag 28-11-2021 

Plenaire stroomvergaderingen 2de ronde 

Doel: experts hebben meer input gedeeld over de onderwerpen van de substromen 

Werkzaamheden van de subgroepen 2de ronde 

Doelstelling 1: afhankelijk van de stroom formuleerden de burgers nieuwe problemen, 

richtlijnen en toelichtingen of gingen ze dieper in op het werk van zaterdag.  

Doelstelling 2: de burgers legden de laatste hand aan de richtlijnen en toelichtingen.  

Plenaire vergadering 2  

Doelstelling 1: groepsrapporteurs brengen verslag uit over de discussies in subgroepen 

Doelstelling 2: burgers gaven feedback over vergadering 2 

Doelstelling 3: hoofdmoderator gaf een vooruitblik op vergadering 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Vermeld in bijlage III over gedetailleerde problemen, richtlijnen en toelichtingen 
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B. Gedetailleerd proces voor het genereren van richtlijnen 

 
● Startsituatie: Tijdens vergadering 1 bracht elk Europees Burgerpanel tussen de 75 en 78 

onderwerpen aan de orde die verband hielden met de overkoepelende onderwerpen van hun 

Panel. Deze onderwerpen werden georganiseerd in 5 werkstromen die waren samengesteld 

uit substromen. De onderwerpen die door elk Panel naar voren werden gebracht, vormden 

de basis van het werk van de burgers tijdens vergadering 2. Voorafgaand aan vergadering 2 

werden burgers toegewezen aan een specifieke stroom en aan de deelstroom waaraan ze 

zullen werken.  

 

● Op zaterdagochtend begonnen burgers de dag door deel te nemen aan één plenaire 

stroomvergadering, volgens hun toegewezen stroom. Voor elke stroom bestaat er één 

plenaire stroomvergadering, samengesteld uit de drie subgroepen die binnen de respectieve 

stroom werken. Tijdens de plenaire stroomvergadering presenteerde de moderator de 

onderwerpen van de substromen en hoorden de Panelleden een of twee experts die input 

gaven op elke substroom. De input van experts werd gevolgd door korte vragenrondes. Aan 

het einde van de plenaire stroomvergadering waren er 20 minuten gereserveerd voor 

subgroepen om gezamenlijk een eerste brede discussie aan te gaan over hoe zij het koppelen 

van de onderwerpen aan problemen begrijpen.  

 

● Na de plenaire stroomvergadering gingen de burgers aan de slag met de werkzaamheden van 

hun subgroep. Het doel van de werkzaamheden van deze subgroep was dat burgers hun eigen 

kennis, de inbreng van experts en de onderwerpen uit hun deelstroom als uitgangspunt en 

leidraad voor de discussie gebruiken om heldere vraagstukken te formuleren. Een probleem 

is een probleem/situatie dat/die moet worden uitgedaagd/veranderd. Als een van de 

onderwerpen zich al in de buurt bevond van een probleem, zou het opnieuw als basis kunnen 

worden gebruikt. Als een onderwerp erg breed was, was het mogelijk om er een probleem 

van te maken.  

 

● In dit eerste tijdslot van 45 minuten konden de burgers zoveel vragen stellen als ze wilden. Na 

de plenaire stroomvergadering van zondag hadden ze de mogelijkheid om de resterende 

problemen te herschikken, omdat de nieuwe inbreng van experts een nieuw perspectief zou 

kunnen bieden. 

 

● De burgers bleven de rest van de zaterdag in subgroepen en begonnen richtlijnen op te stellen 

over de problemen die ze hadden opgeworpen. Richtlijnen zijn de eerste stap naar het 

opstellen van aanbevelingen, wat het doel zal zijn van vergadering 3. De richtlijnen die in 

vergadering 2 zijn geproduceerd, zullen de basis vormen om de aanbevelingen in vergadering 

3 op te stellen.  

 

● Aan het eind van de dag op zaterdag ontvingen subgroepen het werk dat overdag door een 

andere subgroep in hun stroom was gedaan en werd gevraagd om te reageren en feedback te 

geven.  

 

● Zondag begon met een plenaire stroomvergadering. Het doel van deze plenaire 

stroomvergadering was dat elke subgroep de conceptrichtlijnen kon presenteren die ze tot nu 
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toe hadden ontwikkeld. Bovendien ontvingen ze input van nieuwe experts over onderwerpen 

waaraan ze al hadden gewerkt, of nieuwe onderwerpen, afhankelijk van de stroom. 

 

● Na de plenaire stroomvergadering gingen de burgers aan de slag met de werkzaamheden van 

hun subgroep om hun richtlijnen van zaterdag af te ronden, de feedback van de expert te 

integreren of nieuwe problemen aan de orde te stellen en nieuwe richtlijnen te formuleren.
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Bijlage II: Inbreng van experts en fact-checking 
 

Om de discussies en het collectieve werk te informeren, nodigde het gemeenschappelijk secretariaat 

van de Conferentie 29 deskundigen uit voor de tweede vergadering van Panel 4.  

Aan de vijf werkstromen werden experts toegewezen op basis van hun expertisegebied. Ze werden 

uitgenodigd om een kort overzicht te geven van de onderwerpen van de verschillende substromen, 

de relevante uitdagingen met betrekking tot deze onderwerpen te schetsen, evenals bestaande 

verschillende standpunten en voorstellen voor oplossingen binnen het veld. Indien nodig konden 

burgers rechtstreeks om verduidelijking of aanvullende informatie vragen over de inhoud van de 

inbreng van de deskundigen.  

Ook waren er verschillende experts beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van de burgers in 

subgroepen. De experts kregen deze vragen telefonisch of per e-mail en de antwoorden werden 

vervolgens doorgestuurd naar de subgroepen. Daarnaast waren er fact-checkers beschikbaar om 

feitelijke vragen op te helderen, zodat de discussie kon worden gebaseerd op feitelijke informatie.  

 

Experts voor Stroom 1: Zelfredzaamheid en stabiliteit 

 

Substroom, Autonomie van de EU 

● Ricardo Borges de Castro, adjunct-directeur en hoofd van het Europe in the World-

programma bij het Europan Policy Centre.  

 

● Nicole Gnesotto, titulair hoogleraar van de leerstoel van de Europese Unie aan het CNAM en 

vice-voorzitter van het Institut Jacques Delors. 

 

Substroom, Grenzen 

● Martijn Pluim, directeur Migratiedialogen & Samenwerking bij ICMPD.  
 

● Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur van het Europees Grens- en kustwachtagentschap.  
 

 

Experts voor Stroom 2: De EU als internationale partner 

 

Substroom, handel en betrekkingen in een ethisch perspectief  

● Axel Marx, adjunct-directeur bij het Leuvense Centre for Global Governance Studies, KU 
Leuven.  

 

● Bernard Hoekman, professor en directeur van het onderzoeksgebied “Global Economics” aan 

het Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute in Firenze.  

 

https://www.epc.eu/en/management/Ricardo-Borges-de-Castro~3b0948
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/gnesotto-nicole/
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/executive-profiles/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00008787
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
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Substroom, Internationale klimaatactie 

● Christian Egenhofer, Associate Senior Research Fellow aan het CEPS in Brussel en Senior 

Research Associate aan de School of Transnational Governance, European University Institute, 

Firenze.  

 

● Nadya Dedikova, diplomatiek schrijver, EU Green Deal Diplomacy. 

 

Substroom, Bevordering van Europese waarden 

● Rosa Balfour, directeur van Carnegie Europe. 

 

● Heidi Maurer, onderzoeker bij de afdeling e-governance en administratie aan de Danube 
University Krems.  

 

 

Experts voor Stroom 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld  

 

Substroom, Veiligheid en Defensie  

● Steven Blockmans, Onderzoeksdirecteur bij het Centrum voor Europese Beleidsstudies, 
hoogleraar EU Wetgeving en Beleid Buitenlandse Zaken aan de Universiteit van Amsterdam 
en hoofdredacteur van de European Foreign Affairs Review.   

 

● Julian Voje, hoofd beleid bij de Veiligheidsconferentie van München.  

 

Substroom, Besluitvorming en buitenlands beleid van de EU 

● Marie-Anne Coninsx, voormalig EU-ambassadeur voor het Noordpoolgebied en voor Canada 

en Mexico. 

 

● Julia Hammelehle, beleidsadviseur bij de Veiligheidsconferentie van München. 

 

● Sabina Lange, universitair hoofddocent aan het EIPA, Senior Fellow aan de Universiteit van 

Maastricht en Associate Professor in International Relations aan de Universiteit van Ljubljana. 

 

Substroom, Buurlanden en uitbreiding 

● Béata Huszka, assistent-professor aan de Eötvös Loránd University.  
 

● Giselle Bosse, Universitair hoofddocent EU Buitenlandse Zaken, Jean Monnet leerstoel en 
vice-decaan Onderwijs aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, 
Universiteit Maastricht.  

 
● John O’Brennan, Jean Monnet leerstoel in Europese integratie en directeur van het Maynooth 

Centre for European and Eurasian Studies.  
 

● Wolfgang Koeth, hoofddocent bij Europees Instituut voor Bestuurskunde.  

https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.linkedin.com/in/julian-voje-571661b/?originalSubdomain=de
https://www.s4d4c.eu/marie-anne-coninsx/
https://www.linkedin.com/in/juliahammelehle/?originalSubdomain=de
https://www.eipa.eu/speaker/dr-sabina-lange/
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/giselle.bosse
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
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Experts voor Stroom 4: Migratie vanuit een menselijk standpunt 

 

Substroom, Oorzaken van migratie verhelpen 

● Stefano Manservisi, professor aan de SciencesPo Paris School of International Affairs (PSIA); 

Senior adviseur bij het Europees Vredesinstituut. 

 

● Jérôme Vignon, adviseur bij het Institut Jacques Delors. 

 

Substroom, Menselijke overwegingen 

● Milica Petrovic, programmadirecteur van het Europese programma voor Integratie en 
Migratie. 
 

● Mariana Gkliati, Universitair Docent Internationaal en Europees Recht aan de Radboud 
Universiteit. 

 

Substroom, Integratie 

● Rainer Bauböck, deeltijdhoogleraar in het Global Governance Program van het Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies van het European University Institute.  

 
● Rainer Münz, gasthoogleraar aan de Central European University.  

 

 

Experts voor Stroom 5: Verantwoordelijkheid en solidariteit in de hele EU 

 

Substroom, Migratieverspreiding 

● Ola Henrikson, regionaal directeur van het regionale kantoor van de IOM voor de EU, 
Noorwegen en Zwitserland.  

 

● Philippe De Bruycker, Professor en Jean Monnet-leerstoel voor Europees immigratie- en 

asielrecht aan het Instituut voor Europese Studies van de Université Libre de Bruxelles. 

 

Substroom, Gemeenschappelijke asielbenadering 

● Franck Düvell, senior onderzoeker aan het Osnabrück University Institute for Migration 

Research and Intercultural Studies (IMIS).  

 

Violeta Moreno-Lax, Hoogleraar Recht aan de Queen Mary University of London. 

https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.linkedin.com/in/milica-petrovic-mp/?originalSubdomain=be
https://rli.sas.ac.uk/about-us/research-affiliates/mariana-gkliati
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://eea.iom.int/contacts/ola-henrikson
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/members_staff/imis_members/duevell_franck.html
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
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Bijlage III: Gedetailleerde problemen, richtlijnen en toelichtingen 

NB: Elke begeleider maakte aantekeningen in zijn/haar eigen taal. I = probleem, O = richtlijn, J = toelichting 

 

Zelfredzaamheid en stabiliteit 

1.1 
Autonomi
e van de 
EU  

Zaal 1: 

Duits I. 1     Der Euro ist nicht stark genug als internationale Leitwährung im Vergleich zum Dollar (oder zukünftig neuen Kryptowährungen)      

O. 1     Möglicht alle europäischen Mitgliedsstaaten sollten am Euro teilnehmen, die Beitrittskriterien müssen aber erfüllt werden     

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

O. 2:     Gewinne auf Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt 
werden 

J.     Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und den Gebrauch des Euros stärken 

 

I. 2    Die Produktionskosten in Europa sind hoch und wir können nicht allen Menschen zumuten, teurere Produkte zu kaufen, die in Europa produziert 
werden 

O. 1     Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

J.     Die fortschreitende Automatisierung wird helfen, einfache Tätigkeiten in Europa von den Lohnkosten zu entkoppeln. Außerdem führen wegfallende 
Transportkosten zu insgesamt geringeren Kosten. 

O. 2     Lebensmittel aus regionalem Anbau sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 

J.     Die Abhängigkeit von Lebensmittleimporten wird dadurch verringert und gleichzeitig gesunde Ernährung unterstützt. 
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I. 3     China und andere Länder halten sich nicht an internationale WTO Vereinbarungen 

O. 1     Die Einhaltung der WTO Standards sollte durch unabhängige Einrichtungern zertifiziert und sanktioniert werden. Dazu gehören auch ökologische 
Standards, Arbeitsbedingungen, u.ä. 

J.     Der internationale Wettbewerb würde dadurch insgesamt fairer und wir hätten mehr Kontrolle über Importe 

I. 4     Wir leben nicht genügsam genug und zu hedonistisch, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um unsere Abhängigkeit von Importen aus 
anderen Ländern zu reduzieren 

O. 1     Firmen sollten verpflichtet werden, ihre Produkte immer zurückzunehmen 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 2     Firmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte Garantie für 10 Jahre und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre zu gewährleisten 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

J.     Damit kann die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendte Rohstoffe, Produktion, etc.) besser nachvollzogen werden 

I. 5     Wir berücksichtigen Nachhaltigkeit und Menschenrechtssituation in Ländern, aus den wir Rohstoffe und Produkte beziehen, nicht  ausreichend 
und wählen daher unsere Handelspartner nicht nach unseren Standards aus 

O. 1     Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten bei internationale Handeslabkommen immer berücksichtigt werden 

J.     Dadurch würden diese Kriterien viel mehr Standard werden, als sie es heute schon sind, und Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Europa könnten 
besser erreicht werden 

O. 2     Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die Standards verletzen 

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

O. 1     Es sollten mehr Technologie- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern geschlossen werden, die nicht bereits zu den ganz großen Partnern 
gehören (z.B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika) 
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J.     Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern 

O. 2     Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten undunterstützen; europäische ethische Werte sollten im Unterricht 
vermittelt werden 

J.     Dies würde die Orientierung an Nachhaltigkeit statt reinem Konsum fördern 

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

O. 1     Die Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden und wir müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen 

J.    Wir würden damit die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren 
Energien würden auch zu den Klimazielen beitragen. Größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen würde nationale Budgets entlasten und den Euro 
stärken. 

O. 2     Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollte die Abhängigkeit vom Auto reduziert werden 

J.     Dadurch könnte die Abhängigkeit von Öl und seltenen Erden verringert werden 

O. 3     Europa sollte seinen Abfall besser recyceln und zur Energieerzeugung nutzen 

J.     Dies würde die Energie-Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen 

Zaal 15: 

Roemeens I. 1     Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate in afara uniunii din cauza costului ridicat de productie din UE  

O. 1     noi propunem sa se acorde subventii producatorilor care activeaza in domeniile cele mai predispuse la aceasta tendinta. 

J.     acest lucru e important pentru ca firmele din domeniul privat care activeaza in productia legata de materiile prime care se supun acestei tendinte 
ar gasi activitatea in UE mai atractiva si nu ar mai parasi Uniunea. 

O. 2    noi propunem ca materiile/produsele/bunurile care sunt exportate din UE si apoi reimportate in UE sa fie taxate cu taxe foarte mari pentru 
descurajarea fabricarii de bunuri cu materii din Uniune, in afara UE. 

J.     acest lucru ar ajuta la incurajarea productiei in UE si la crearea de locuri de munca, evitandu-se, in acelasi timp, transportul excesiv, care devine astfel 
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nenecesar, lucru benefic si mediului 

 O. 3     noi propunem impozitare ridicata a materiilor care ies din Uniunea Europeana pentru a fi utilizate in alte tari 

J.      acest lucru este important pentru a stopa interesele financiare 

O. 4    in urma feedback-ului primit de la grupul 1, credem ca o posibila solutie ar fi si impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport 

J.     acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv 

 

I. 2      unele materii prime sunt exportate in afara UE, desi este nevoie de ele in Uniune 

O. 1    noi propunem ca activitatile de productie desfasurate de anumite companii sa se intoarca in tarile autohtone si, implicit, o mare parte din productie 
sa se reintoarca in UE (poate incurajand acest lucru printr-un sistem de stimulente pentru companiile care se intorc) 

J.     credem ca productia locala ar trebui incurajata prin suport alocat producatorilor locali 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, consideram ca este o solutie buna sa reducem exporturile de materii prime critice, limitand aceasta actiune 
doar la acestea, nu la toate categoriile de materiale in general 

J.     chiar daca UE are materii prime a caror procesare se face la un pret mai mare in uniune decat in afara UE, procesarea lor ar trebui sa ramana in 
uniune. Nicio materie prima critica nu ar trebui sa fie exportata pentru a fi procesata. 

    

I. 3      lipsa standardelor riguroase de calitate pentru produsele importate in uniune duce la produse mai ieftine dar de proasta calitate care fac 
competitie produselor autohtone 

O. 1    noi propunem ca, in primul rand, sa se creeze un sistem de standarde inalte pentru produsele UE care sa devina etalon pentru toate bunurile 
importate 

J.     acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate sa fie de calitate 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, credem ca 10 ani de garanție/ 20 de ani de disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta 
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J.     acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar trebui sa fie facute intr-un mod care sa asigure calitatea 

 

I. 4      investitii prea putine intre statele membre comparativ cu investitiile venite de la puterile externe catre uniunea europena 

O. 1    noi propunem ca statele din UE si, implicit investitorii care vin din ele, sa aiba conditii mai favorabile de contractare fata de investitorii din afara 
Uniunii care incearca sa investeasca in uniune 

J.     Credem ca, in acest fel, uniunea si-ar solidifica autonomia financiara. 

   

I. 5      Nivelul pretului produselor sau bunurilor nu poate fi controlat la nivelul UE in momentul in care importam bunuri si servicii de la actori care au 
monopol in piata/puteri externe 

O. 1    noi propunem sa existe o actiune unitara la nivelul UE in ceea ce priveste negocierile pentru importuri sau exporturi 

J.     credem ca acest lucru ar ajuta ca raporturile economice ale uniunii cu state terte sa fie mai rapide si mai echilibrate, ajutand la o negociere mai 
puternica, intre UE si alt actor, nu doar intre o singura tara si alt actor 

 

I. 6      Declaratia drepturilor omului si principiile din ea nu sunt respectate de toate stalele membre in ceea ce priveste drepturile promovate odata cu 
progresul social 

O. 1    legat de acest subiect, credem ca pentru a demonstra unitate, legislatia europeana in domenii cheie care au inceput sa fie din ce in ce mai prezente 
in statele membre in ultimii ani (avort, drepturi lgbtq, etc) ar trebui sa fie superioara legislatiei nationale. 

J.     acest lucru ar putea ajuta pentru existenta unitatii in abordare si legislatie cu privire la aceste subiecte. 

 

I. 7      Reprezinta o problema faptul ca UE face comert cu tari in care nu se respecta drepurile omului, piata muncii si directivele de mediu. 

O. 1    UE ar trebui sa aiba Un program de responsabilizare a companiilor pentru a le incuraja sa respecte legislatia in ceea ce priveste lantul de aprovizionare 
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si a le descuraja sa mai externalizeze servicii in tari care poate exploateaza muncitorii sau nu lucreaza sustenabil 

J.     Credem ca un program de responsabilizare ar fi o solutie buna pentru ca astfel sanctiunile nu ar mai fi necesare daca toate standardele si regulile 
cu privire la drepturile omului, piata muncii si obiectivele de mediu ar fi respectate de la inceput 

      

I. 8      tarile din lumea a 3-a nu au industrii proprii, fiind doar o piata de munca ieftina 

O. 1    credem ca ar trebui ca aceste tari sa fie ajutate prin programe europene de interventie pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. 

J.    este important ca acestor tari sa le fie oferit un punct de pornire pentru a putea deveni independente, la un moment dat/ acest lucru poate duce si 
la imbunatatirea, in timp, a situatiei migratiei. 

 

I. 9      Migratia tinerilor in interiorul UE- tinerii au probleme in gasirea unui loc de munca in tarile lor si pleaca in alte tari ale UE pentru a gasi ceva mai 
bun 

O. 1    credem ca ar trebui creata o platforma cu oportunitati de munca la nivelul UE accesibila tuturor 

J.    platforma poate ajuta foarte mult tinerii care abia asteapta sa plece din tara lor dupa ce isi termina studiile/ le poate face cunoscute oportunitati 
mai bune. 
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Grenzen Zaal 1: 

Duits I. 1 Reguläre und irreguläre Einwanderung müsste klar und eindeutig definiert werden auf Gesamt-EU-Ebene      

 

I. 2 Antrag zur legalen Migration kann nur innerhab der EU Grenzen gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht oft missbraucht wird 

 

I. 3 Frontex hat nicht genügend Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle EU Mitgliedsländer ausreichend zu unterstützen 

O. 1 Frontex sollte eine größere Zuständigkeit für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, die Zuständigkeit sollte nicht in erster Linie bei den 
Nationalstaaten liegen. Frontex Mitarbeiter könnten zusammen mit Grenzschützern in den Mitgliedsländern ausgebildet werden, Frontex könnte auch mit 
Europol zusammenarbeiten. 

J. Die Situation an den europäischen Außengrenzen könnte so effektiver und gerechter gemanagt werden, gleicheitig könnten illegale Migranten besser 
identifizert werden. 

 

I. 4 Zu viele Flüchtlinge kommen in Situationen, wo humanitäre Standards nicht gewahrt sind. 

O. 1Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden 

J. Die Menschen, die noch keinen engültigen Bescheid zu ihrem Antrag haben, müssten bei einer Beschleunigung der Verfahren nicht so lange in Auffanglagern 
bleiben 

 

I. 5 Wie  können illegale und menschrechtsverletzende Aktivitäten der Schleuser unterbunden werden? 

O. 1 Es sollte eine bessere und intensivere Kommunikation mit  Migranten geben in den Herkunfts- und Durchreiseländern, in denen die Schleuer aktiv sind. 

J. Die potentiellen Migranten hätten dann ein besseres Bild von der Situation, die sie in Europa erwartet, und würden vielleicht nicht auf jedes Angebot von 
Schleusern eingehen. Es sollten auch die Gefahren auf dem Migrationsweg besser kommuniziert werden. 
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I. 6 Das Dublin System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in Europa 

O. 1 Das Dublin System sollte überarbeitet werden und Migranten sollten gerechter über die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden je nach 
Aufnahmefähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer 

J. Die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Aufnahmefähigkeit einzelner Länder, in denen besonders viele Migranten ankommen, würde so nicht überfordert 
werden 

 

I. 7 Es gibt nicht ausreichend Möglichkeiiten, auf legalem Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen 

O. 1Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das sich an den Bedürfnissen in Europa orientert; das System in Kanda sollte ein Vorbild sein. Es sollte in 
Europa auch berufliche Qualifizierungsangebote und kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten geben. 

J. Europa würde so Beschäftigungslücken füllen und gleichzeitg die Migration besser steuern können 

O. 2 Der private Sektor sollte mehr Anreize bekommen, um Produktion in Europa zu halten und damit auch für Migranten vermehrt Arbeitsplätze anzubieten. 

J. Dies wäre eine Grundlage für besser gesteuerte Migration, würde aber auch die Autonomie Europas unterstützen. 

 

I. 8 Es gibt kein realistisches Bild von den Konsequenzen der versuchten Migration nach Europa in den Herkunftsländern 

O. 1 Es sollte eine bessere Kommunikation mit potentiellen Migranten geben in den Herkunftsländern, aus denen die meisten Migranten kommen. Dies 
könnte z.B. über Flugblätter oder Fernsehen passieren. 

J. Potentielle Wirtschftsmigranten hätten dann ein besseres und realistischeres Bild von der Situation, die sie auf dem Migrationsweg und in Europa erwartet, 
und könnte eine fundiertere Entscheidung treffen, ob sie den Weg nach Europa antreten wollen 

Zaal 6: 
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Nederlands I. 1      Aan de landsgrenzen zijn er veiligheidsconflicten door regulatieproblemen en gebrek aan informatieverstrekking aan migranten, zowel in hun 
land van herkomst als aan de grens zelf. Daarnaast worden mensen die vandaag aan een grens komen niet overal op humane wijze behandeld. 

O. 1    De EU kan burgers die op zoek zijn naar een beter leven (geen oorlogsvluchtelingen) reeds in het land van herkomst informeren over de realiteit van 
het nieuwe land. Ook zou de EU moeten investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 

J.    "Door scholen, ziekenhuizen, ... te bouwen en hulp in de landbouw (zuiver drinkwater voorzien, het planten van bomen...) te bieden wordt het eigen 
land interessanter, komen minder mensen naar de grenzen en dalen automatisch de veiligheidsconflicten." 

O. 2    Specifiek voor economische vluchtelingen: in het land van herkomst moet er voldoende mogelijkheid zijn tot screening van mensen (vaardigheden, 
achtergond enz.) om te bepalen wie in aanmerking kan komen om te komen werken in de EU. Deze criteria moeten openbaar zijn en door iedereen 
raadpleegbaar. Dit kan gebeuren door het creëren van een (online) Europees bureau voor immigratie. 

J.    Op deze manier moeten mensen niet illegaal de grens over, maar is er een gecontroleerde stroom van mensen die de EU binnenkomt en wordt de 
druk verlaagd aan de grens. Bovendien kan door dit bureau rekening gehouden worden met het wensland van de vluchteling (in de mate van het mogelijke). 

 

I. 2      Er zijn weinig legale of humane manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, terwijl ze hierop wel recht hebben. 

O. 1    De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke landsgrens hetzelfde is met respect voor de mensenrechten en met garantie van de veiligheid en 
gezondheid van de vluchtelingen (vb. zwangere vrouwen en kinderen). Dit eventueel in samenwerking met Frontex. Als dit niet kan moet de EU het land 
straffen of een deel van het land tijdelijk innemen zodat mensen veilig kunnen doorreizen: een soort van witte zone ceëren om door te reizen (niet om te 
blijven). 

J.    Om te voorkomen dat er ongelijkheden in grensaanpak bestaan zoals nu het geval is, waarbij mensenrechten overtreden worden. 

 

I. 3      Vandaag hebben de lidstaten zelf te veel macht waardoor Frontex onvoldoende de kans krijgt om zijn werk te doen. De lidstaten verhinderen 
Frontex om op te treden. Frontex kan geen humanitaire hulp bieden wanneer de lidstaat dat niet accepteert of er niet om vraagt (vb. Polen). 

O. 1    De EU moet de wetgeving uitbreiden en Frontex meer macht en onafhankelijkheid geven, MAAR ZEKER ook meer controles opleggen en transparantie 
eisen in de werking van Frontex (om misstanden te vermijden). 

J.    Om op deze manier ervoor te zorgen dat de rechten van de mens gerespecteerd worden aan de grenzen ongeacht welke partijen aan de macht zijn 
(vb. landen met extreem rechtse partijen aan de macht). Frontex moet zelf ook gecontroleerd worden om corruptie en misstanden binnen de organisatie te 
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voorkomen. 

 

I. 4      NGO reddingsschepen geven gemengde signalen aan de vluchteling. Ze creëren valse hoop bij de migranten. Door op hun eentje op te treden, 
geven ze blijk van een gebrek aan eenheid in visie en beleid. Migranten worden gered door NGO's en dan nadien worden migranten toch nog gearresteerd. 

O. 1    De EU zou NGO's overbodig moeten maken door hen te verhinderen dat ze gaan optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet 
humanitair optreden. De NGO's moeten opereren vanuit de EU en niet voor eigen rekening. 

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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De EU als internationale partner 

De handel 
en 
relaties in 
een 
ethisch 
perspectie
f  

Zaal 8: 

Deens I. 1      nuværende praksis indebærer risiko for uetisk opkøb, inklusiv råstoffer (for eksempel dårlige arbejdsforhold og børnearbejde) 

O. 1    samarbejde med privat sektor, samt leverandører i de pågældende lande, så problemet løses ved kilden 

J.     

O. 2    sikre børns sociale forhold, inklusiv skolegang, for eksempel via gratis skolegang, i lande med børnearbejde 

J.    forbedre børns sociale forhold 

   

I. 2      EUs forbrugere er ikke klar over den negative virkning af deres forbrug (feks miljømæssige konsekvenser og arbejdsforhold) af 
importerede varer fra tredjelande 

O. 1    certifiseringsordninger der kan informere forbrugere om miljø og arbejdsbetingelser (etiske produktionsmetoder/ ECO score) 

J.    certifiseringer støtter forbrugerinformation når de er enkle og synlige 

O. 2    overvåge udvekslinger mellem lande og sikre at de etiske værdier bliver respekteret 

J.     

 

I. 3      EUs mulighed for forhandling i handelsaftaler er nedadgående   

O. 1    udvikle stærkere forhold med de sig udviklende økonomier, samt andre lande 

J.    På sigt udvikle samarbejde ved at handle direkte med lande 
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O. 2    basere handelsaftaler med Kina på internationale aftaler og traktater 

J.     

 

I. 4      sikre forsyning af produkter (i perioder hvor der mangler) 

O. 1    for eksempel via kvote på produkter når der er knaphed 

J.     

O. 2    for eksempel sikre essentiel elektronik og produkter indenfor sundhed / vacciner 

J.     

O. 3    sikre egen produktion i EU af essentielle produkter i tider med knaphed  

J.     

I. 5      Øget risiko når EU handler med ikke-EU lande hvor der er korruption 

O. 1    give kontroller, skatter og sanktioner mod korruption  

J.     

O. 2    når der handles med lande med korruption er det centralt at alle parter har grundig forståelse af aftalens rammer 

J.     

O. 3    handelsaftaler skal respekteres når der handles med lande med korruption, så pengene bliver fordelt i henhold til aftalen 

J.     

I. 6      EU handler aktivt med lande der ikke respekterer miljøaftaler 
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O. 1    højere beskatning på de lande som ikke overholder de miljømæssige standarder 

J.     

O. 2    sikre at miljømæssige aftaler er respekteret af udviklingslande, og at både aftalerne og landende støttes af EU 

J.     

O. 3        bevidstgøre forbrugere i EU 

J.     

 

 

Internatio
nale acties 
tegen 
klimaatve
randering 

Zaal 7: 

Frans I. 1      Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l'UE fait en matière de climat 

O. 1    Créer et renforcer les intermédiaires entre l'UE et les institutions locales 

J.    Pour rendre l'action européenne plus concrète et permettre aux acteurs locaux de mieux utiliser les financements européens 

O. 2    Communiquer plus directement avec les citoyens européens au moyen d'un canal dédié (par exemple au moyen de rapports, de média 
variés) pour informer de la politique climatique de l'UE et des projets et initiatives concrets réalisés 

J.    Pour s'assurer que les citoyens ont une vision claire du rôle et de l'action de l'UE, en particulier en matière de climat 

O. 3    Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l'UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné) 

J.    Pour pouvoir prendre des décisions plus informées 

I. 2      Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l'UE et en dehors 
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O. 1    Des mesures et des contrôles plus strictes pour limiter ces exports, une collaboration accrue entre les forces de contrôle nationales pour 
lutter contre les atteintes à l'environnement 

J.    Pour éviter des déchets dans la nature qui nuisent à l'environnement, en particulier la pollution côtière 

O. 2    Encourager une meilleure réutilisation des déchets, notamment pour créer de l'énergie (biogaz) 

J.    Moins de déchets, plus d'énergie propre 

O. 3    Davantage de recyclage 

J.    Réduit la quantité de matières premières nécessaires pour produire des biens 

O. 4        Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus verts (électroménager) 

J.            Les petites entreprises ont plus de difficulté que les autres à s'adapter 

I. 3      Il y a beaucoup d'innovation en UE mais elle n'est pas suffisamment partagée, répliquée et pas mise à l'échelle suffisamment 

O. 1    Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services éco-responsables 
et échanger des connaissances 

J.    Pour pouvoir avancer de manière plus efficace vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui marche 

O. 2    Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations vertes 

J.    Pour pouvoir partager les innovations plus efficacement et de manière ouverte 

O. 3    Développer le conseil européen de l'innovation 

J.    Pour activer les synergies et renforcer la collaboration 

O. 4    Faciliter le transfert et l'échange de technologies vertes aux pays en développement (dans le cadre d'accords commerciaux ou diplomatiques) 

J.     

I. 4      Les entreprises délocalisent dans les pays où la production est la moins chère, même quand les normes environnementales y sont moins 
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respectées 

O. 1    Taxer de manière proportionnée aux conditions (environnementales et droit du travail) de la production 

J.    Pour compenser les économies réalisées en délocalisant et rendre les produits locaux plus compétitifs 

O. 2    Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui recourent à ces pratiques 

J.    Pour dissuader les entreprises  

I. 5      L'importation par l'UE de nombreux produits et matières premières a un impact environnemental lourd 

O. 1    Augmenter la part de minerais (ores) et matières premières extraits dans l'UE 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE à des pays moins verts et moins éthiques 

O. 2    Encourager le développement de méthodes d'extraction plus respectueuses de l'environnement 

J.    Pour diminuer l'impact de cette extraction, dans l'UE ou en dehors 

O. 3    Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, éthiques, et que leurs 
produits soient conformes aux normes de sûreté européennes (label CE, en créer un nouveau plus souple et mieux respecté) 

J.    Pour limiter la quantité de produits ne respectant aucune norme 

I. 6      Notre consommation en Europe crée d'importantes émissions à l'étranger 

O. 1    Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation des usages particulièrement voraces et non 
critiques tels que les crypto-monnaies et NFT 

J.    Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant plus que les serveurs sont parfois alimentés 
par de l'électricité non verte 

O. 2    Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour pousser à une consommation moins émettrice 

J.    Pour accélerer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes populaires. 
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I. 7      Nous importons une grande partie de notre énergie (notamment fossile) de l'extérieur de l'UE 

O. 1    Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolien, hydrolien, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE 

J.    L'énergie renouvelable peut souvent être produite sur place, avec un impact moindre. 

O. 2    Lancer un débat européen sur l'énergie nucléaire 

J.    Le nucléaire est une énergie bas carbone et sûre avec néanmoins des problèmes de déchets. 

O. 3    Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (Airbus de l'électricité verte) 

J.    Pour que l'Europe puisse être à la pointe de l'innovation dans le domaine, exporter des technologies et de l'électricité propre 

O. 4   Permettre un meilleur transfert de l'énergie au sein de l'union européenne (gazoduc et autres) 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE aux importations d'énergie 
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Bevorderi
ng van de 
Europese 
waarden 

Zaal 2: 

Zweeds I. 1      Kvalificerad majoritet leder till att länder som är i minoritet tvingas stödja majoriteten                                                                                                                 

O. 1    Se över värderingar och normer och säkerhetställa att alla medlemstater känner sig som en del av idén 

J.    Om alla känner sig som en del av em enhet är de villiga att agera 

 

I. 2      (tidigare nummer 9)Bristande kunskap kring vad EU-medlemskap innebär. 

O. 1    Genomföra den här sortens processer (som konferensen om europas framtid, som vi deltar i) oftare på EU-nivå 

J.    Den här sortens demokratiprocesser motverkar medborgares upplevelser att politiker inte tycker att det är viktigt att medborgare känner 
till vad som händer. Det motverkar också negativa nyheter om EU. 

   

I. 3      EUs värderingar har bristande trovärdighet som garant för mänskliga rättighter när EU inte löser problem inom EU. 

O. 1    Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en "katalog av böter och restriktioner av medlemsprivilegier" för att kunna hantera 
kränkningar av värderingar eller andra gemensamma överenskommelser. 

J.    Det  finns demokratiproblem i vissa medlemstater. Dessa behöver lösas innan Eu kan verka för demokrati i länder utanför EU. 
Medlemsländerna måste efterleva de bindande demokratiska principer Eu står för. 

O. 2    Vi som medborgare rekommenderar att EU implementerar sanktioner mot medlemstater som bryter mot mänskliga rättigheter. 
Medlemstaterna ska var eniga om sanktionen. 

J.     
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I. 4      De värderingar Eu står för och Eus agerande vid externa gränser stämmer inte överens. 

O. 1    EU bör säkra gränserna och samtidigt värna reglerad migration 

J.     

O. 2    Samarbete mellan nationella arméer och frontex? 

J.     

O. 3    EU bör främja samarbete mellan olika Eu-länders nationella arméer och personal från europeiska unionen 

J.     

O. 4    Eu bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid Eus gränser i enlighet med EUs principer och värderingar . Det vill säga att respektera mänskliga 
rättigheter oavsett vad som sker längs de yttre gränserna.’ 

J.     
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Een sterke EU in een vreedzame wereld  

Veiligheid 
en Defensie 

Zaal 3: 

Duits I. 1      Die veränderte politische Weltlage bedingt eine veränderte Sicherheitspolitik. 

O. 1    Wir empfehlen, dass eine europäische Armee als Ergänzung zu bestehenden NATO-Strategien und Strukturen gebildet wird. 

J.    Die EU soll in die Lage versetzt werden, von der NATO unabhängige und spezifische (europäische) sicherheitspolitsche Interessen zu 
verfolgen. 

  

I. 2      Europäische Streitkräfte werden nicht in einem klar klar definierten und konzertierten Verfahren gebildet und aufgestellt.  

O. 1    Wir empfehlen, die jetzige Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und vorhandene finanzielle Mittel in eine effizientere militärische 
Formation zu überführen. 

J.    Die für militärische Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen effizient und effektiv eingesetzt werden - auch um zugleich mehr 
finanzielle Mittel für zivile Aufgaben zur Verfügung stellen zu können. 

    

I. 3      Europäischen Streitkräfte existieren in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu bestehenden NATO-Strukturen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. 

O. 1    Wir empfehlen, den Aufbau zukünftiger Europäischer Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln. 

J.    Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO bzw. nicht-europäischen NATO-Staaten von großer Bedeutung. Dafür sprechen 
sowohl praktische Gründe als auch eine gemeinsame Wertebasis. 

 

I. 4      Die Schaffung Europäischer Streitkräfte dient der Verteidigung der EU-Mitgliedsstaaten. 

O. 1    Wir empfehlen, dass die Europäischen Streitkräfte ausschließlich zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen werden können und 
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aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 

J.    Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf externe Bedrohungen unterschiedlicher Art effektiv reagieren zu können. 

      

 

Besluitvor
ming en 
buitenlan
ds beleid 
van de EU  

Zaal 11: 

Portugees I. 1      Há demasiadas decisões tomadas por unanimidade e isto impede o progresso e a eficácia da União Europeia. 

O. 1    Recomendamos que a União Europeia deixe de usar a unanimidade para tantas decisões, e que apenas a mantenha para alguns temas: 
poucos, essenciais e não urgentes. 

J.    A busca de um mínimo denominador comum pode prejudicar a eficácia das decisões tomadas e atrasá-las ou bloqueá-las. 

O. 2    Para implementar a primeira orientação a EU deve fortalecer as suas estruturas democráticas, como por exemplo o papel do Parlamento 
Europeu, nestes processos. 

J.    A unanimidade leva a situações em que qualquer estado-membro pode bloquear o processo de decisão para obter benefícios individuais ou 
para beneficiar relações bilaterais com países terceiros. 

 

I. 2      Alguns estados-membros não cumprem os acordos da UE, impedindo assim o seu desenvolvimento e erodindo os seus princípios. 

O. 1    Recomendamos que a UE fortaleça a sua capacidade de sancionar estados-membros ou estados terceiros, e que se assegure de que estas 
sanções são cumpridas. 

J.    A UE tem princípios e valores bem definidos e acordos que formam a sua base e que, se não forem respeitados, diluirão a sua natureza. 
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Buurland
en en 
uitbreidin
g 

Zaal 12: 

Frans I. 1      Les prises de décision à l'unanimité au sein de l'UE sont des processus de décision longs et souvent difficiles à obtenir, qui manquent 
d'efficacité et bloquent presque systématiquement l'intégration de nouveaux Etats au sein de l'UE 

O. 1    Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que l'ensemble des décisions soit pris par vote à la majorité 
qualifiée. Une fois ce changement effectué, l'UE pourra étudier les candidatures d'intégration de nouvaux pays et les soumettre au vote à majorité 
qualifiée. 

J.    Cette proposition permettra certainement de fluidifier les décisions d'élargissement de l'UE en obtenant davantage de consensus grâce au 
vote à la majorité qualifiée, représentant l'opinion du plus grand nombre d'Etats membres 

O. 2    Nous proposons que les Etats membres définissent clairement ensemble une vision commune de l'avenir de l'Europe en terme 
d'élargissement de l'UE à d'autres pays voisins. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait non seulement de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'UE, mais également 
d'harmoniser les avis des différents Etats membres relatifs aux demandes d'intégration à l'UE. 

 

I. 2      Le fonctionnement de l'UE (droit de veto, règles d'intégration dans l'UE) n'est pas assez transparent et les citoyens ont trop peu de 
connaissances et manquent d'informations sur ces sujets, notamment car les médias n'en parlent pas suffisamment. 

O. 1    Nous proposons d'établir une éducation civique européenne au sein des Etats membres pour que les citoyens aient davantage de 
connaissances sur l'UE et son fonctionnement, et qu'ils s'approprient les valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devra être 
proposée par les institutions de l'UE , puis déclinée dans les différents Etats membres. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait de développer un véritable sentiment européen d'appartenance à l'UE et rendrait plus 
concrète l'organisation 

O. 2    Nous proposons de développer la présence de l'UE sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher un public plus jeune, et d'éviter la 
désinformation dans les médias 
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J.    Cette proposition est importante car elle permettrait d'améliorer la visibilité et la transparence de l'UE et son fonctionnement 

 

I. 3      Certains pays membres sont parfois soumis à des menaces hybrides (pressions politiques, économiques, sociales) venant de pays voisins, 
et l'absence de réaction unifiée rend l'ensemble de l'UE plus vulnérable 

O. 1    Nous proposons que l'UE utilise davantage son poids commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que 
certains pays membres ne subissent des pressions bilatérales de leur part 

J.    Cette proposition est importante car l'UE doit être plus forte, plus solidaire et plus rapide dans ses prises de position et de décision lorsque 
l'un de ses Etats membres est impliqué 
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Migratie vanuit een menselijk standpunt 

Oorzaken 
van 
migratie 
verhelpen 

Zaal 14: 

Spaans I. 1      Los países de origen de los migrantes no cuentan con el apoyo suficiente para hacer frente a los problemas que provocan la migración 

O. 1    Recomendamos a la Unión Europea apoyar financieramente a los países de origen para potenciar su desarrrollo económico y político, pero 
siempre analizando cada caso de manera individual y teniendo en cuenta la casuística de cada país. Personas expertas deberían identificar aquellos 
países en los que se podrían llevar a cabo estas actuaciones y orientar en las actuaciones que se lleven a cabo sobre el terreno. También se debería 
contar con ONGs que trabajan en terreno para ayudar a canalizar esa ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 

J.    La mayoría de la migración por motivos laborales se produce porque no se confía en la calidad de vida que se va a tener en los países de 
origen, por lo que es necesario apostar por el fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y que no exista esa necesidad de migrar. Las teorías 
de la migración son circulares y a todos les gustaría volver cuando se estabilice la situación en sus países, por lo que potenciar esto facilitaría, por un 
lado, que la gente no emigrase y, por otro, que los que ya han emigrado pudieran volver a su país de origen 

O. 2    Recomendamos establecer una relación entre el apoyo a la migración en los países de origen y las políticas de ampliación de la UE con los 
países fronterizos 

J.    Para que pueda haber una colaboración eficaz con países donde hay corredores de migrantes (como Serbia o similar) debería haber unas 
relaciones fuertes con estos países. Se trata de países que los migrantes atraviesan para llegar a la Unión Europea procedentes de otros estados y 
que a veces ejercen hacia los migrantes medidas demasiado restrictivas y que no se aproximan a los valores de derechos humanos que defiende la 
Unión Europea 

O. 3    Recomendamos tratar también como un asunto importante la migración entre los países de la propia UE 

J.    Siguiendo la aportación del otro grupo, coincidimos en que en algunos países se produce una fuga de cerebros hacia otros estados (por 
ejemplo Bulgaria) y se deberían poner medidas para frenar eso cuando sea por necesidad, pero siempre garantizando la libertad de movimiento 
entre los ciudadanos comunitarios. En este sentido, para poder tener una política eficaz de cara al exterior es importante garantizar que se cumplen 
unos estándares comunes en los 27 países de la Unión Europea 

 

I. 2      Actualmente la migración, que tiene un marcado carácter circular, no está regulada ni cuenta con un marco legislativo común en los 27 
Estados miembros en lo referente a educación y trabajo 
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O. 1    Recomendamos a la UE tener un modelo que facilite la formación y capacitación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países de 
origen, siempre garantizando que sus vidas no corren peligro en dicho país. Es importante educarles para aumentar los recursos de esos países y 
proteger a los refugiados apoyando las enseñanzas de nuevas competencias 

J.    La UE está en una posición de fortaleza y no debe hacer de menos a los otros países; debe aportarles algo. Si queremos apoyar y estimular 
la economía o la educación de un país de origen deberíamos hacerlo de manera inteligente para que los ciudadanos se puedan emancipar y los países 
puedan ser independientes y decidir si quieren o no colaborar con la Unión Europea 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea trabajar en unos exámenes de nivel comunes para todos los países dentro y fuera de la UE, favoreciendo 
de esta manera tanto a los migrantes como a los propios estados 

J.    Es importante para facilitar el acceso al mercado laboral que haya unas equivalencias en las titulaciones y las certificaciones que dan acceso 
al empleo. Ahora mismo las convalidaciones no son sencillas y deberían simplificarse, porque supone una pérdida de tiempo y hacen falta cursos que 
sirvan de enlace y adaptación entre un país y otro 

O. 3    Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar una estabilidad dentro de la Unión Europea 

J.    Hay países de Europa que tienen unas cuotas muy altas de migración, porque la situación responde a una migración económica. Sin embargo, 
en países de Europa del este no viven esta situación, por lo que una solución podría ser unificar la legislación laboral a nivel europeo. Esto incluye, 
entre otras cosas, eliminar la brecha salarial ante igual trabajo 

O. 4    Recomendamos a la Unión Europea apostar por un modelo similar a EURES pero centrado en terceros países 

J.    La mano de obra barata, el tráfico de personas con motivos laborales y la precarización de las condiciones laborales suponen un problema 
importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que buscar un mecanismo transparente que agrupe los intereses de las empresas, 
los estados y los ciudadanos sería de utilidad para mejorar esta situación 

I. 3      No existe una estrategia de respuesta ante la migración ocasionada por cuestiones climáticas 

O. 1    Recomendamos trabajar en un protocolo de actuación específico para luchar contra el cambio climático que aborde el tema desde la 
perspectiva de la migración climática 

J.    Los países de la Unión Europea (no de forma excluyente) son, en cierto modo, responsables de esas catástrofes climáticas y deberían 
implementar medidas dirigidas a reducir la contaminación y el cambio climático, contribuyendo de esta manera a evitar situaciones irreversibles que 
provoquen crisis migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea reflexionar sobre qué es una crisis migratoria y qué no y tener unos criterios previamente definidos que 
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permitan diferenciar unas de otras y actuar en consecuencia 

J.    La palabra crisis se usa en ocasiones a la ligera, lo que provoca que estas situaciones sirvan para crear miedo. También esta falta de criterio 
es utilizada por terceros países para presionar a la Unión Europea utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio 

    

I. 4      Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migrante de estratos económicos bajos (migrantes pobres) 

O. 1    Recomendamos trabajar en el fomento de la desestigmatización 

J.    Uno de los motivos para que haya países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se tiene de la migración en cada uno de los 
países, por lo que para que haya una distribución más homogénea habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Además, hay cierta 
intolerancia con los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos 

 

Menselijk
e 
overwegi
ngen 

Zaal 13: 

Pools I. 1      [T3] Brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestiach powiązanych z migracją. 

O. 1    Rekomendujemy, wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. 

J.    "Kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą zbyt zróżnicowaną politykę migracyjną. Niektóre  z nich traktują temat migracji jako 
narzędzie wywoływania strachu, inne kraje dobrze radzą sobie z integracją migrantów i podkreślają pozytywne aspekty migracji. 

 

Brakuje spójnych, wspólych działań w odniesieniu do kwestii uchodźstwa. 

 

Potrzebne są dwa rodzaje działania: 
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1. Polityka proaktywna: kształtowanie wspólnej polityki UE względem migracji. Ukazywanie pozytywnego aspektu ruchów migracyjnych (na przykład 
w odniesieniu do europejskiego rynku pracy). 

 

2. Preaktywne podejście do kwestii migracji: czyli zaopiekowanie się kwestią uchodźstwa. Kraje, które mają takie wyzwanie nie powinny zostawać 
same. Sami uchodźcy potrzebują realnej pomocy i wspólnych, jednomyślnych działań w tym zakresie. Działania przed podejęciem przez ludzi decyzji 
o przemieszczeniu się. 

 

Inicjatywa integracji potrzebna jest już na granicach państw, do których docierają uchodźcy. 

 

Polityka migracyjna jest bardzo skomplikowanym i dużym zagadnieniem, należy dokłądnie rozpatrzeć wszystkie jej poziomy. 

 

Konieczność zniwelowania różnic między krajami członkowskimi, żeby migranci zarobkowi lub uchodźcy nie wybierali tylko niektórych krajów jako 
docelowych miejsc do życia. Wszystkie kraje powinny być podobnie atrakcyjne pod tym względem, tak żeby dochodziło do równomiernego rozłożenia 
nowoprzybyłych. 

 

Opcjonalnie: Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie? Zmuszanie kraju członkowskiego do narzuconego 
działania może generować konflikt. Jak pogodzić interesy wszystkich państw członkowskich? Potrzebne jest poszukiwanie kompromisu. 

 

Konieczność uwzględnienia tego jakie mamy możliwości przyjęcia nowych osób do lokalnej infrastruktury: szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. 
Kraje powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, żeby móc prowadzić takie działania." 

O. 2    Rekomendujemy wdrożenie w pańśtwach członkowskich UE, działań edukacyjnych i podwyższających świadomość społeczną w zakresie 
tematu migracji. 

J.    "W wielu krajach członkowskich brakuje społecznej świadomości chociażby w kontekście tego jaka jest różnica pomiędzy migrantem a 
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uchodźcą. 

 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że migracja ma również pozytywne oblicze, na przykład dla gospodarki.  " 

    

I. 2      [T1] Przemyt ludzi jako zorganizowany biznes doprowadzający do sytuacji zagrożenia życia i niejednokrotnie śmierci. 

O. 1    "Rekomendujemy utworzenie w UE wspólnej i skoordynowana polityki informacyjnej, skierowanej do krajów pochodzenia osób, które mogą 
stać się ofiarami przemytników. 

J.    "Potrzebne są szerokie działania informacyjne dla osób dotkniętych kryzysem uchodźstwa - informacje: co ich czeka, gdzie dotrą, jak mogą 
sobie tam poradzić i jakie wsparcie otrzymać w kraju, do którego trafią. 

 

Działania dyplomatyczne. Bardziej proaktywne działania Unii Europejskiej. 

 

Dialog z krajami Afryki i krajami bliskiego wschodu. 

 

Osoby dotknięte kryzysem uchodźczym nie mają świadomości co je czeka w czasie przemytu. Często uchodźcy docierają do innego kraju niż ten, do 
którego chcieli dotrzeć. 

 

Uchodźcy są zmuszeni do nielegalnego przebywania na terenie danego kraju. Zmusza się ich tym samym do łamania prawa. Jednocześnie są zagrożeni 
powrotem do kraju, z którego uciekli podejmując ogromny wysiłek i ryzyko." 

O. 2    Rekomendujemy rewizję Konwencji Dublińskiej. Działania bardziej na poziomie europejskim, a nie na poziomie krajów członkowskich. 

J.    Czy ustalenia, którymi już tyeraz posiadamy są wdrażane w życie? Musimy je zaktualizować względem obecnej sytuacji. 
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O. 3    "Rekomendujemy utworzenie  legalnych, humanitarnych dróg i środków transportu dla uchodźców z obszarów objętych kryzysem w sposób 
zorganizowany. 

Jednocześnie potrzebne jest tworzenie kryteriów pozwalających na weryfikowanie, że ich przyjazd do Uni Europejskiej jest uzasadniony. Lista 
priorytetowych działań. 

J.    Brak takich legalnych korytarzy transportowych prowokuje przemyt. Unia Europejska powinna zarządzać kryzysem, żeby ograniczyć przemyt. 

O. 4    "Rekomedujemy przyspieszenie procedur azylowych. Zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jeśli jest rzeczywista 
potrzeba odesłania osoby. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, do którego osoba odsyłana ma wrócić. Upewnienie się czy chce być odesłana, czy to jest dla niej bezpieczne, 
do jakich warunków wraca? Upewnienie się, czy istnieje jakakolwiek szansa integracji, żeby nie odsyłać osób, którzy nie chcą wracać do kraju 
pochodzenia. 

J.    Procedury azylowe są za długie. Czasami w takich rodzinach oczekujących na azyl rodzą się nowe dzieci, już poza granicami kraju 
pochodzenia. Ludzie są odsyłani powrotnie do miejsc, które nie są bezpieczne dla nich. 

O. 5    Rekomendujemy położenie większego nacisku na aktywne zwalczanie przemytu ludzi. Wzmacnianie bezpieczeństwa i wywiadu 
międzynarodowego w tym zakresie działań. Większe fundusze na takie instytucje jak Europol i inne agencje. Potrzeba dedykowanych instytucji 
zajmujących się zagadnieniem przemycania ludzi przez granice. 

J.    Takie instytucje mogłyby kontrolować i likwidować nowe korytarze przemytu. Działania prewencyjne jako priorytet. Czy działania już 
istniejące są wystarczające?  Przemyt ludzi odbywa się cały czas na dużą skalę, cały czas powstają nowe korytarze przemytu. Obecne działania wydają 
się nieefektywne. 

I. 3      [T2] Obozy dla uchodźców to pozorowane, nieskuteczne działanie względem potrzeb osób dotkniętych koniecznością uciekania ze 
swojego kraju z powodu kryzysu. 

O. 1    Rekomendujemy podjęcie działań na poziomie globalnym, a nie tylko UE. Współpraca z krajami całego świata. Sieć sprawnie działających 
ośrodków, w których ludzie mają dobre warunki, w których przebywają przez krótki okres czasu i w których dostają konkretną pomoc, żeby się szybko 
zintegrować i móc rozpocząć nowe życie. 

J.    "Szybsze procedury integracyjne byłyby korzystne, aby osoby mogły dostać oficjalny status. 
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Obozy dla uchodźców są okropnymi miejscami. 

 

Dopóki osoby uciekające z krajów zagrożonych kryzysem nie mają oficjalnego statusu nie mogę się one prawidłowo zintegrować czy chociażby nauczyć 
języka danego kraju. 

 

Dopiero kiedy damy szansę na prawdziwą integrację, możemy powiedzieć czy osoba się integruje czy nie i wtedy dopiero zdecydować o jej 
ewentualnym odesłaniu do kraju pochodzenia."    
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Integratie Zaal 4: 

Duits I. 1      "Problem 1: Die räumliche Segregation von Migranten erschwert die beidseitige Anpassung. Dieses Problem betrifft vor allem 
Flüchtlinge." 

O. 1    "Lösung a) Eine enge individuelle Begleitung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern sichergestellt werden. " 

J.    "Begründung: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
zu leisten, v.a. indem sie eine Arbeit bekommen. " 

O. 2    "Lösung b) Die Migranten müssen schnell ein Sprachkursangebot erhalten. " 

J.    "Begründung: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für den Aufbau von persönlichen 
Beziehungen." 

O. 3    "Lösung c) Es darf keine ""Ghettos"" mehr geben; die Migranten sollten verteilt leben. Insbesondere Schulen sollten besser gemischt sein. 
Die Erfahrungen mit der misslungenen Integration der Roma sollten ausgewertet werden; daraus sollte man lernen." 

J.    "Begründung: 

Das Zusammenleben in gemeinsamen Stadtvierteln erleichert die beidseitige Integration." 

O. 4    "Lösung d) Flüchtlinge sollten unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Dafür soll eine 
entsprechende Platform geschaffen werden, mit der die Fachkraftprofile der Flüchtlinge und der regionale Fachkraftbedarf erfasst und gematcht 
werden." 

J.    "Begründung: Die Migranten leben verteilter über die ganze EU; es entstehen keine Ghettos. Auch die aufnehmenden Gemeinden 
profitieren. Menschenhandel wird so eingeschränkt." 

 

I. 2      "Problem 2: Es gibt zu wenig Möglichkeiten zur regulären Migration. 

O. 1    "Lösung a) Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Allerdings muss die Qualität der Prüfverfahren  gewährleistet bleiben. 
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Daher sollten die Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt bekommen.  Die EU sollte von den effizienten Screeningverfahren der USA lernen. 
" 

J.    "Begründung: Die Asylanträger verlassen schneller die Lager. Asylanträger, die aufgenommen werden, und können schneller integriert 
werden. " 

O. 2    "Lösung b) Es sollten in der EU folgende einheitliche Voraussetzungen für die legale Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder 
Englisch auf dem Niveau B 1 oder B 2 bei Einreise oder Pflicht für Sprachkurse nach Einreise + berufliche Qualifikationen, die nachweislich in der EU 
gebraucht werden (die Qualifikationen müssen überprüft werden) + eine persönliche Stellungnahme zum Ziel und zur angestrebter Dauer der 
Migration" 

J.    "Begründung: Erreichbare formalisierte Voraussetzungen führen dazu, dass illegale Migration abnimmt. Die Einheitlichkeit der 
Voraussetzungen verhindert Wettbewerb zwischen den EU Mitgliedsstaaten" 

 

I. 3      "Problem3 : Die verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur als Widerstand gegen die 
Aufnahmekultur verstanden wird." 

O. 1    "Lösung a) Es sollten Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung geschaffen werden." 

J.    "Begründung: Zu einer Änderung der Haltung kommt es nur infolge konkreter Erfahrungen. 

 

O. 2    "Lösung b) Erfolgsgeschichten von gut integrierten Migranten müssen verbreitet werden, idealerweise nicht durch Kampagnen, sondern 
durch persönliche Berichte auf Veranstaltungen. " 

J.    "Begründung: Es braucht Veranstaltungsformate, die die Menschen berühren. Das ist eine Voraussetzung für eine Haltungsänderung. 

O. 3    "Lösung c) 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man explizit auch Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber Migranten erreichen kann." 

J.    "Begründung: 

Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen meist nur Menschen, die ohnehin Interesse an Begegnungen mit Menschen mit 
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Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

I. 4      "Problem 4: Irreguläre Migranten werden stigmatisiert." 

O. 1    "Lösung a) Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. " 

J.    "Begründung: 

Vorurteile beruhen vor allem auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten. 

O. 2    "Lösung b) Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte Lebens- und Unterbringungsbedingungen zu beschweren. " 

J.    "Begründung: 

Die Staaten sollten gezwungen werden, bessere Konditionen bei der Aufnahme zu schaffen. 

 

I. 5      "Problem 5: Die legale Einwanderung in die EU ist zu schwierig aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern." 

O. 1     

J.     

 

I. 6      "Problem 6: Einige Länder brauchen Migranten, aber sie sind weniger attraktiv. " 

O. 1     

J.     

 

I. 7      "Problem 7: Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig." 



 

Panel 4 vergadering 2 - 78 

Europees Burgerpanel 4: “EU in de wereld/Migratie” 

O. 1      

J.     

 

Verantwoordelijkheid en solidariteit in de hele EU 

Migratiev
erspreidin
g 

Zaal 5: 

Duits I. 1      Die hohe Anzahl von Flüchtlingen verursacht Belastungen und finanzielle Kosten für Ankunftsländer wie Griechenland. Länder wie 
Griechenland haben hohe Arbeitslosenzahlen und bieten den Geflüchteten wenig/keine Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu steigender 
Kriminalität in den Ankunftsländern führen. 

O. 1    "Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollen mehr Unterstützung erhalten, um Asylanträge schnell und effizient 
bearbeiten zu können. Ankunftsländer sollten außerdem Unterstützung erhalten, geeignete Infrastruktur zur Unterbringung der Asyl-Suchenden 
bereitzustellen. 

Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und Koordination übernehmen, z.B. ein EU-Ministerium für Migration." 

J.    "Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Die Ankunftsländer zu unterstützen ist gerecht, fair und entspricht dem Solidaritätsprinzip der 
EU. 

Die Prüfung und Gewährung der Asyl-Anträge sollte in allen EU-Mitglieds-Ländern nach gleichen Standards funktionieren (Prinzip der Parität). 
Ungleiche Regeln würden zu einer weiteren Spaltung der EU führen." 

O. 2    Asyl-Anträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden können, nicht auf Ebene der Mitgliedsländer. 

J.    So würde die ungleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Ankunftsländer vermieden. 

 

I. 2      Flüchtlinge wollen oft in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z.B. Deutschland, Österreich, Niederlande, 
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Schweden). Aber diese Länder können nicht alle Migranten empfangen. Diese Länder haben schon viele Migranten aufgenommen. 

O. 1    Es sollte ein Verteilungsschlüssel zur Verteilung anerkannter und nicht anerkannter Flüchtlinge für alle EU-Mitgliedsstaaten erstellt werden 
- unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen)Kapazitäten der EU-Mitgliedsstaaten. 

J.    Es bedarf einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die Verteilung würde die Ankunftsländer wie Griechenland entlasten. 

 

I. 3      Es existieren bereits viele gute und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen bezüglich der Migrationspolitik in der EU. Aber die 
Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedsländer ist unzureichend. Es fehlt ihnen der politische Willen diese Regeln umzusetzen. EU-
Mitgliedsländer picken sich Maßnahmen heraus, die ihnen am besten gefallen oder ihren politischen Interessen entsprechen. 

O. 1    Es sollten Quotas eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-Mitgliedsland definieren - basierend auf den 
(finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer. 

J.    Dies ist wichtig, damit es Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Migrationspolitik gibt, sowie eine Gleichbehandlung aller 
Mitgliedsländer. Dabei sollen die Individualität und Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. 

O. 2    Es bedarf (finanzieller) Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, die sich nicht an die vereinbarten Regeln und Solidaritätsmechanismen zur 
Migrationspolitik halten. 

J.    Alle Mitgliedsländer sollten ihren Beitrag leisten. 

 

I. 4      Unter den EU-Mitgliedsländern herrscht unterschiedliches/ungenügendes Verständnis darüber, warum es wichtig ist Geflüchtete 
aufzunehmen. 

O. 1     

J.     

 

I. 5      Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verbleiben zum Teil illegal in der EU bzw. reisen illegal in andere EU-Länder weiter. 
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O. 1     

J.      

 

  

Zaal 10: 

 Duits I. 1      Der EU fehlt Koordination und ein von den Mitgliedsstaaten akzeptiertes System zur fairen Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen (= irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten. 

O. 1    Wir empfehlen das sich die europäischen Agenturen besser koordinieren um eine faire Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= 
irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten zu erreichen. 

J.    Eine Verteilung, die von den Bürgern der EU als fair erachtet wird, beugt chaotischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Spannungen in 
den Ländern der EU vor. Bessere Koordinierung erhöht die Effiezienz der Arbeit der Europäischen Agenturen. 

O. 2    Wir empfehlen dass die EU auf Krisenherde pro-aktiv und vorrauschauend agiert, und nicht nur auf Flüchtlingsströme reagiert. 

J.    Flüchtlingsströme kanalisieren hilft Strapazen und Leid der Flüchtlinge zu verringern. 

O. 3    Wir empfehlen dass die EU mehr Anstrengungen unternimmt um die Bürger der EU über  Migration zu informieren und aufzuklären, und in 
der Aufklärungsarbeit klar nach den verschiedenen Kategorien der Migration (reguläre und irreguläre, legale und illegale, Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Migranten) unterscheidet. 

J.    Wenn EU Bürger das Thema Migration besser verstehen und die Fakten kennen, beugt das der Gefahr vor das Thema der Zuwanderung 
politisch zu instrumentalisieren und zu manipulieren. 

O. 4    Wir empfehlen das die EU ihre Anstrengungen verstärkt die Steuerung der Flüchtlingsströme zu verbessern. Zum Beispiel sollte die EU 
versuchen Flüchtlinge bereits während der Flucht über Aufnahmemöglichkeiten und Chancen in der EU zu beraten.  
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J.    Damit lässt sich vermeiden dass sich die Situation der gestrandeteten Flüchtlinge an den Ländergrenzen dramatisch zuspitzt weil Flüchtlinge 
in eine Sackgasse gelaufen sind. 

I. 2      Es gibt bisher keinen fairen finanziellen Lastenausgleich für besonders betroffene Mitgliedsstaaten der EU für die Aufnahme von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen (=irreguläre Migration). 

O. 1    Wir empfehlen das mehr Geld und operative Unterstützung für besonders von irregulärer Migration betroffenen Ländern zur Verfügung 
gestellt wird. Die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten sollte sich an objektiven Kriterien bemessen (z.B. BIP, Einwohnerzahl, etc) und 
Möglichkeiten sollten geprüft werden, als EU gemeinsam Geld an den Finanzmärkten (Kapitalmärkte) aufzunehmen, um den Lastenausgleich zu 
finanzieren (und damit z.B. auch Integrationsprojekte, Betreuuung der Flüchtlinge, etc fördern) 

J.    Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage eine größere Belastung durch den Zustrom von Migranten. 

O. 2    "Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.     

O. 3    Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.    Das ist wichtig um Spannungen und Konflikte in der Bevölkerung vorzubeugen 

I. 3      Die EU Politik sollte in Bezug auf die Einwanderungspolitik für die reguläre (legale) Migration von Arbeitern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern verbessert werden (Harmonisierung Blue Card?) 

O. 1    Wir empfehlen dass die Migrationspolitik der Mitgliedsstaaten für reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger wird. 

J.     

 

I. 4      Hervorming van het Verdrag van Dublin 

O. 1 
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J.  

 

Gemeens
chappelijk
e 
asielbena
dering 

Zaal 5: 

Duits I. 1      Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert (siehe gegenwärtige Situation an der Grenze zwischen Belarus/Polen) 

O. 1    "Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, wenn Mitgliedsländer im Rahmen von Asylverfahren 
gegen Menschenrechte oder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Zum Beispiel könnten EU-Gelder nicht an Mitgliedsländer ausgezahlt werden. 
Gleiche Regeln sollten für Nicht-EU-Länder gelten." 

J.    Politische Interessen sollten nicht auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen werden. Dies verstößt gegen die Menschenrechte. 

 

I. 2      Die derzeitige Asylpolitik ist von unklaren Zuständigkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten geprägt. Die Asylpolitik ist uneinheitlich 
reguliert. Dies führt zu uneinheitlicher Handhabung der Asylverfahren. Dadurch entsteht Unklarheit darüber, wer Anrecht auf Asyl hat und wer 
nicht. Verantwortung und Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten auf gleiche Weise geteilt. 

O. 1    Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für Asyl-Verfahren in der EU. 

J.    Es soll gleiche Bedingungen und Regeln für Flüchtlinge in allen EU-Ländern geben. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 
entsprechend handeln. 

O. 2    Wir empfehlen die Einrichtung einer EU-Institution zur Klärung von Asylfragen und die diese konsequent und rechtssicher umsetzt. Diese 
soll zentral "sichere" und "unsichere" Herkunftsländer definieren. 

J.    Es braucht: Einheitliche Regelungen und Kriterien, eine Instanz sollte übergreifend entscheiden können. 

 

I. 3      Der illegalen Immigration in die EU wird bisher nicht genügend vorgebeugt. Illegale Einwanderung kann ein Sicherheitsproblem für die 
EU-Mitgliedsstaaten sein. 
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O. 1    Flüchtlinge, die sehr wahrscheinlich ein Recht auf Asyl in der EU haben, sollten vereinfachten Zugang zu Asylverfahren erhalten, z.B. vor Ort 
in ihren Heimatländern. 

J.    Auf diese Weise können wir vermeiden/vorbeugen: illegale Migration, illegaler Menschenhandel (Flüchtlings-Schlepperei) und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten 

 

O. 2    Wir empfehlen, eine übergeordnete, auf EU-Ebene angesiedelte Institution einzurichten bzw. die Stärkung des European Asylum Support 
Office. Diese Institution soll Asyl-Anträge einheitlich in der ganzen EU überprüfen können. 

J.    Eine einheitliche Überprüfung und gemeinsame Datenbasis könnte - beispielsweise - Kriminalität vorbeugen. 

 

I. 4      Rückführung der abgelehnten Asyl-Suchenden in ihre Heimatländer. 

O. 1     

J.     

  

 Zaal 9: 

Gemeens

chappelijk

e 

asielbena

dering 

Engels I. 1       The lack of organised or planned Integration creates issues and unnecessary difficulties for asylum seekers 

O. 1    We believe that asylum seekers should be comprehensively integrated in a more uniform and organised way 

J.     To ensure a positive contribution to European society by all asylum seekers 

O. 2    We believe that the Dublin agreement is no longer practical or of use regarding integration. Planned and admission integration must be part 
of any new pact or agreement. It is no longer fit for purpose and antiquated and based on asylum seekers being left to manage their own affairs. The 
Dublin agreement should not be amended it should be completely replaced. 
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J.    This would ensure the provision of safer and more secure migration and lessen the opportunities for trafficking and reduce criminal 
involvement and would also reduce unnecessary deaths/tragedies. 

    

I. 2      Integration is happening by accident? Current legal framework is outdated and unfit for purpose 

O. 1    We recommend a new pact/legal framework that reflects the times we now live in is established. The issues on integration should be 
addressed upstream as in should be dealt with early. 

J.    It would obviously ensure new laws that meet the needs of those seeking asylum are agreed. A legal framework binding on all member 
states should assist Migrants with integration. 

 

I. 3      The education of both citizens and asylum applicants is required to implement effective migration and integration 

O. 1    We recommend that an EU wide programme should exist as soon asylum seekers arrive that informs asylum seekers of where employment 
and housing opportunities actually exist 

J.    To prevent asylum seekers from being drawn to countries where there is a lack of opporunities. A programme such as this would likely lead 
to a more efficient means of distributing skills and academic achievements of Asylum Seekers across all member states. 

O. 2    The chosen EU authority should provide accurate information to the member states to educate citizens as to the culture and ethos of the 
country of origin of those migrants seeking asylum. The media should be used to do this. 

J.    Both Citizens of the EU and asylum seekers integrating, should be educated about their respective cultures to assist integration. 

 

I. 4      The existing agreements (Dublin) is not working and a new workable agreement or pact is required. It is now dated and applies to a 
different time with different socio-economic realities. 

O. 1    We recommend that a sound legal framework should exist to allow fair and equitable distribution of asylum seekers and applications. There 
should be a more robust system with the Eu providing instructions to the member states. 

J.    This would lead to a planned integration of asylum seekers across the Eu that respects human rights. The Eu should be a world leader in this 
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respect. 

 

I. 5      Asylum camps are inhumane 

O. 1    We believe that programmes should be implemented to assist asylum seekers including being subsidised to help them assimilate or 
integrate. With a focus on basic housing and education. 

J.    Inhumane treatment and depriving the asylum seekers inevitably leads to crime 

 

I. 6      There should be an assessment/qualification process for asylum seekers entering the EU. It is very important  and should be implemented 
to prevent security issues and to protect the health of the member states and the EU and its population. 

O. 1    We recommend that each EU member states apply the assessment/qualification process equally using all shared resources. 

J.    To allow migrants without criminal convictions or with criminal convictions be assessed fairly and thoroughly 

 

I. 7      We believe that there are many organisations and NGO's etc working independently, who are operating in the field of asylum 
immigration. There is a lack of cohesion and joined up thinking around immigration and asylum currently. 

O. 1    We recommend the creation of a centralised organisation to manage all asylum immigration matters. An umbrella organisation that is 
sufficiently resourced should be set up.There should be a central organisation monitoring, co-ordinating and governing all.  

J.    1. This would ensure an agreed standard for all those operating in the field. There should be an agreed and common standard applied to all 
those working or operating in the field. 2. This would also expedite (speed up) the processes that immigrants have to go through. 3. A centralised 
group would manage funding, expenditure and budgeting in a more professional manner. 4. A single entity, umbrella organisation, would assist in 
regulating the processes and help to avoid corruption and abuses of process.  

 

I. 8      The needs of unaccompanied minors must be addressed as soon as they arrive in the EU 
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O. 1    Dedicated center or centers should be established to accommodate the needs of vulnerable unaccompanied minors and or orphans 
immediately upon arrival in the EU 

J.    The camps or asylum centers are totally inappropraite locations to care for unaccompanied minors as children have entirely different needs 

O. 2    We recommend that specific educational and health programmes should be provided to minors as soon as is practicable 

J.    To ensure these children are not left at the mercy of the camps and others. They must be made to feel like they belong 

O. 3    We recommend that Fostering services are established to assist in the care of unaccompanied minors. This should happen in an expeditious 
fashion. Supports should be made available to willing foster families. 

J.    1.  The longer children remain in camps the more disenfranchised and troubled they are likely to become.  2. They are helpless and are not 
self-sufficient. Hygeine must be a concern in this environment.   3.This would also prevent human trafficking and sex slavery among the young etc 
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Bijlage IV: Feedback van de plenaire vergadering 

De plenaire Conferentievergadering 

 

In vergadering 2, tijdens de opening van de plenaire vergadering, werden de respectievelijke 20 

vertegenwoordigers van de Panels uitgenodigd om het woord te nemen en feedback te geven aan hun 

collega-panelleden op de eerste plenaire Conferentie, waaraan vertegenwoordigers van de Europese 

Burgerpanels deelnamen van 22-23 oktober 2021. Hun presentaties werden gevolgd door een 

vragenronde.  

 

De plenaire vergadering bestaat uit in totaal 449 vertegenwoordigers: Leden van het Europees 

Parlement (108), vertegenwoordigers van de Raad van de EU (54, of twee per lidstaat), 

commissarissen (3), nationale parlementen (108), Europese Burgerpanels (80), vertegenwoordigers 

van nationale evenementen of Panels (27), de voorzitter van het Europees Jeugdforum, het Europees 

Comité van de Regio’s (18), het Europees Economisch en Sociaal Comité (18), de sociale partners (12) 

en de burgermaatschappij (8) en verkozen lokale (6) en regionale vertegenwoordigers (6). 

 

De 80 vertegenwoordigers van Europese Burgerpanels, 27 vertegenwoordigers van nationale Panels 

en evenementen en de voorzitter van het Europees Jeugdforum vormen één enkele component in de 

plenaire vergadering, de ‘burgercomponent’ genoemd. 

 

De plenaire Conferentievergadering debatteert en bespreekt de aanbevelingen van de nationale en 

Europese Burgerpanels en de input die is verzameld van het meertalige digitale platform. Negen 

thematische werkgroepen zijn opgericht op basis van de onderwerpen op het digitale platform en 

zullen input leveren om de debatten en de voorstellen van de plenaire Conferentie voor te bereiden. 

De plenaire Conferentievergadering zal, op basis van consensus (tenminste tussen de 

vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de nationale 

parlementen), haar voorstellen indienen bij de Raad van Bestuur. Indien er een duidelijk afwijkend 

standpunt is van vertegenwoordigers van burgers van landelijke evenementen en/of Europese of 

nationale Burgerpanels, dient dit in het rapport van het College van Bestuur tot uiting te komen. 

 

De plenaire vergadering van oktober was de tweede plenaire Conferentievergadering, maar ook de 

eerste met burgers die de Europese Burgerpanels vertegenwoordigden. Het was de eerste keer dat 

burgers van de nationale evenementen/panels en Europese Panels en de voorzitter van het Europees 

Jeugdforum samenkwamen om de ‘burgercomponent’ te vormen. 

 

Op vrijdag 22 oktober zijn er twee bijeenkomsten van de  burgercomponent georganiseerd om burgers 

kennis te laten maken met het reglement van de plenaire vergadering, de werkgroepen en de plenaire 

vergadering voor te bereiden en sprekers aan te wijzen. Tussendoor namen burgers deel aan hun 

eerste werkgroepbijeenkomsten met andere leden van de plenaire vergadering. Op zaterdag 23 

oktober ging de plenaire discussie van start in de vergaderzaal van Straatsburg met de presentaties 

door acht burgers van de resultaten van de eerste vergadering van de vier Europese Burgerpanels. 13 

vertegenwoordigers van de Europese Burgerpanels namen het woord in het ochtenddebat over de 

Europese Burgerpanels en zeven in de middag in het debat over het meertalige digitale platform. 

 

Tijdens hun interventie in de plenaire vergaderzaal spraken veel vertegenwoordigers van de Europese 

Burgerpanels hun dankbaarheid uit voor hun deelname aan de oefening: voor de meesten van hun 
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was het de eerste keer dat ze een politiek evenement van deze omvang bijwoonden. Evenzo 

benadrukten bijna alle Panelleden het belang van de deelname van burgers aan de Conferentie. Veel 

burgers (zowel van nationale evenementen/panels als de Europese Panels) betreurden echter het 

ontoereikende niveau van een echte dialoog tussen de vertegenwoordigers van de Panels en andere 

componenten, vooral wat betreft spontane interventies en uitwisselingen. Voorafgaand aan de 

plenaire vergadering van december hebben zij hierover een aantal voorstellen gedaan.  

 

 

 

 

 


