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Basisinformatie: de EU in de wereld, migratie 

Het panel "de EU in de wereld/migratie" bespreekt de rol van de EU in de wereld, met 

inbegrip van doelstellingen en strategieën voor het veiligheids-, defensie- en handelsbeleid 
van de EU, humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking, het buitenlands beleid, alsook 
het Europees nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid. Het panel houdt zich ook bezig met de 
manier waarop de EU moet omgaan met migratie. 
 

In dit document vindt u achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen van het 
panel. Meer bepaald schetst het wat de EU reeds doet op deze gebieden en wat de 
gebruikers van het meertalige digitale platform (https://futureu.europa.eu) als belangrijkste 
zorgen en wensen voor de toekomst hebben uitgesproken. Tot slot bevat het document ook 
links naar meer informatie over tal van onderwerpen. 

 

Uw opdracht 

In dit panel zullen wij u uitnodigen om een reeks aanbevelingen te bespreken en te 
formuleren voor de instellingen van de Unie, die zij ter harte moeten nemen voor de 
toekomst van Europa op het gebied van de EU in de wereld en migratie. Daarin kunt u 
bijvoorbeeld aangeven welke algemene richting moet worden gevolgd of hoe een specifiek 
probleem kan worden opgelost. 

In de loop van drie sessies zult u rechtstreeks overleg plegen en samenwerken met andere 
burgers uit heel Europa, en samen met hen de aanbevelingen opstellen. Tijdens de derde 
en laatste sessie stemt u collectief over de aanbevelingen, die in de plenaire vergadering 
van de conferentie zullen worden gepresenteerd en met de andere deelnemers zullen 
worden besproken. 

 

 

https://futureu.europa.eu/
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De EU in de wereld: verantwoordelijk mondiaal leiderschap versterken 

De COVID-19-pandemie is een krachtig signaal dat aangeeft dat Europa mondiale 

uitdagingen alleen aan kan gaan via wereldwijde samenwerking. Alleen samen kunnen we 

het hoofd bieden aan cruciale vraagstukken zoals vrede en veiligheid, klimaatverandering, 

duurzame ontwikkeling en wereldwijd herstel. 

 

Wat doet de EU? 

De EU pleit voor multilateralisme en een op regels gebaseerde mondiale orde Ze streeft in 

haar externe optreden naar een gecoördineerde aanpak - van handel en internationale 

partnerschappen tot het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid - zodat Europa zijn stem 

op het wereldtoneel luid en eensgezind kan laten horen. We werken ook nauw samen met 

buurlanden, bijvoorbeeld door een complete strategie voor onze betrekkingen met Afrika te 

lanceren en het Europese perspectief voor de landen van de Westelijke Balkan te 

bekrachtigen. Verantwoordelijke mondiale betrokkenheid betekent ook dat de EU investeert 

in partnerschappen en allianties met derde landen en multilaterale en regionale organisaties. 

Daarbij zijn met name gemeenschappelijke waarden belangrijk, maar ook 

gemeenschappelijke mondiale doelstellingen zoals een gemeenschappelijke wereldwijde 

respons op de COVID-19-pandemie en de mondiale klimaatambities. 

 

Wat heeft het debat op het meertalig digitaal platform tot nu toe opgeleverd? 

De ideeën tot nog toe hebben betrekking op allerlei aspecten van buitenlands beleid, onder 

meer handel, het gebruik van soft power en defensie. In het algemeen pleiten de 

respondenten voor een sterkere aanwezigheid van de EU op het internationale toneel, zowel 

in de betrekkingen met de landen om haar heen als bijvoorbeeld met Afrikaanse en Latijns-

Amerikaanse landen. De deelnemers aan het platform vinden dat de EU haar "soft power" 

en "hard power" doortastender moet gebruiken. Het platform heeft in totaal 1756 bijdragen 

over dit onderwerp opgeleverd: 541 ideeën, 1083 opmerkingen en 119 evenementen. De 

verschillende ideeën kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema's: 

 

 Algemene doelstellingen voor het buitenlandbeleid van de EU 

 Handel 

 Defensie 

 Besluitvorming 

 Uitbreiding 

 Nabuurschap en betrekkingen met andere landen 

 
Algemene doelstellingen voor het buitenlandbeleid van de EU 

Respondenten vinden dat de rol van de EU verandert nu steeds meer mensen bezorgd 

raken over de klimaatnoodtoestand, verschuivingen in de economische en geopolitieke 

machtsverhoudingen, grote uitdagingen voor het multilateralisme, en de wereldwijde strijd 

tegen COVID-19 (zie bijv. dit evenement; zie bijv. dit idee). Daarom menen veel 

respondenten dat de EU haar "soft power" en "hard power" doortastender moet gebruiken 

(zie bijv. dit idee en dit idee). 

Met betrekking tot het buitenlandbeleid van de EU wijzen veel deelnemers op de rol die de 

EU zou moeten spelen op het gebied van de mensenrechten en democratische waarden in 

de wereld. Zij roepen op tot een krachtigere houding en tot actie tegen landen die 

herhaaldelijk internationale mensenrechtenverdragen schenden (zie bijv. dit idee). Zo wordt 

de EU aangespoord om een leidende rol te spelen in het vredesproces tussen Israël en 

Palestina (zie bijv. dit idee). Ook wordt opgeroepen tot een streng gemeenschappelijk 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=nl&order=recent&per_page=100
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Europees wapenuitvoersysteem, zodat wapens die in de EU worden gemaakt geen 

conflicten in de hand werken of tot mensenrechtenschendingen leiden (zie het idee). 

 

Handel 

In een aantal bijdragen wordt gevraagd om het handelsbeleid te versterken en 

handelsovereenkomsten te hervormen in overeenstemming met de waarden van de EU, 

zodat bijvoorbeeld mensenrechten of milieunormen worden gerespecteerd (zie bijv. dit idee). 

Een breed gesteund idee is om het handels- en investeringsbeleid van de EU te hervormen 

en een nieuwe impuls te geven aan het multilateralisme in de wereld, met daarin een 

centrale rol voor het scheppen van fatsoenlijke banen en de bescherming van fundamentele 

en mensenrechten (waaronder werknemers- en vakbondsrechten) (zie bijv. dit idee). 

 

Defensie 

Het beter laten gelden van de "hard power" van de EU wordt als cruciaal beschouwd (zie 

bijv. dit evenement). Daarom pleiten respondenten voor de oprichting van een 

gemeenschappelijk Europees leger (zie bijv. dit idee). Ook wordt in de bijdragen geopperd 

om meer gespecialiseerde krijgsmachten of instellingen op EU-niveau te creëren, zoals een 

Europese militaire academie (zie bijv. dit idee). 

 

Besluitvorming 

Volgens sommige respondenten is het cruciaal dat de EU in de internationale politiek één 

sterk en verenigd blok vormt, om haar rol te behouden en verder te versterken. In 

verschillende bijdragen wordt gesproken over de behoefte aan een gemeenschappelijk 

buitenlands beleid. In een van de breedst gesteunde ideeën wordt geschreven dat een 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid nodig is om de veiligheid van de 

Europeanen te garanderen en om buiten Europa de democratie, de mensenrechten, de 

rechtsstaat en milieubescherming te versterken (zie het idee). 

Een tweede subthema betreft de oproep tot betere samenwerking tussen de lidstaten. 

Respondenten wijzen erop dat het voor onze geloofwaardigheid van belang is dat de 

lidstaten elkaar internationaal niet beconcurreren. Daarom stellen ze voor om de 

ambassades van de EU-lidstaten te vervangen door één EU-ambassade, die alle EU-

lidstaten vertegenwoordigt en verenigt. Dit zou onder meer inhouden dat de EU één enkel 

lidmaatschap bij elke internationale instelling krijgt, bijvoorbeeld bij de NAVO (zie bijv. dit 

idee). Een ander idee is de invoering van een gemeenschappelijk EU-paspoort voor alle 

Europeanen (zie bijv. dit idee). 

Met betrekking tot besluitvorming wordt in de bijdragen gevraagd om de unanimiteitsregel te 

heroverwegen. Eén enkele lidstaat kan het gemeenschappelijk buitenlands beleid nu 

blokkeren, wordt in sommige ideeën betoogd (zie bijv. dit idee en dit evenement). Dat is 

problematisch omdat de EU zo geen geloofwaardige, resolute en krachtige vuist kan maken 

op het internationale toneel, zoals reeds onder het vorige thema werd aangegeven. Daarom 

moet de EU volgens dat idee stappen zetten richting een systeem van stemming met 

absolute meerderheid. Een van de breedst gesteunde ideeën bevat een gedetailleerde 

beschrijving van dit systeem voor de regeringen van de lidstaten, gekoppeld aan een 

gewone meerderheid in het Europees Parlement. Op deze manier zou de EU internationaal 

kunnen optreden en een volwaardig, geloofwaardig buitenlands beleid kunnen ontwikkelen 

(zie het idee). Net als bij de discussies over Europese democratie wordt onder dit onderwerp 

ook een stelsel van gekwalificeerde meerderheid voorgesteld als alternatief voor de huidige 

unanimiteitsregel (zie bijv. dit idee). 

In een laatste subthema worden de bevoegdheden van het Europees Parlement besproken. 

De respondenten vinden dat het Europees Parlement van meet af aan voorvechter is 

geweest van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en steeds 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=nl&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
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heeft geprobeerd om het toepassingsgebied ervan uit te breiden, maar dat het nog steeds 

slechts een bijrol speelt bij de ontwikkeling ervan. Het is daarom cruciaal om aan het 

Europees Parlement meer bevoegdheden op het gebied van buitenlands beleid toe te 

kennen (zie bijv. dit idee). 

 

Uitbreiding 

Volgens sommige bijdragen moeten oostelijke buurlanden in de EU worden opgenomen om 

de democratie in deze landen te beschermen (zie bijv. dit idee), maar ook om de 

economische stabiliteit binnen de EU in stand te houden (zie bijv. dit idee). Deze ideeën 

komen ook tot uiting in een van de meest gesteunde ideeën binnen dit onderwerp: daarin 

wordt opgeroepen tot verdere uitbreiding van de EU met de landen van de Westelijke Balkan 

om de vrede en stabiliteit in de regio te waarborgen (zie het idee). In dit verband wordt 

gevraagd om Kosovo volledig te erkennen (zie bijv. dit idee). 

 

Nabuurschap en betrekkingen met andere landen 

Een subthema van ideeën betreft de diplomatieke vertegenwoordiging van de EU. In grote 

lijnen worden de Europese instellingen ertoe opgeroepen om hun belangen in de wereld 

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

Hoewel de meeste ideeën pleiten voor een meer eensgezinde en geïntegreerde EU die haar 

rol als wereldmacht op het gebied van recht en justitie verder versterkt en met verschillende 

multilaterale instellingen op mondiaal en regionaal niveau samenwerkt (zie bijv. dit idee en 

dit idee), willen sommige respondenten juist dat de EU zich focust op haar rol als 

economische speler, zoals oorspronkelijk was voorzien. Zij vinden dat de EU niet de rol van 

geopolitieke speler op zich moet nemen, maar haar primaire functie van een 

gemeenschappelijke economische markt moet behouden. Hun redenering is dat de EU geen 

soevereine staat is en daarom geen politieke rol op het wereldtoneel kan spelen (zie bijv. dit 

idee). 

De bijdragen onder dit thema gaan met name over de politieke betrekkingen met Rusland en 

China (zie bijv. dit evenement). De respondenten vinden dat het buitenlandbeleid van de EU 

fundamenteel moet worden overdacht en heroverwogen en verder moet worden hervormd: 

de EU zou zich assertiever moeten opstellen, in lijn met wat onder eerdere thema's is 

besproken. Op het platform wordt gediscussieerd over het standpunt dat de EU zich in de 

diplomatieke betrekkingen met China eensgezinder en krachtiger moet opstellen gezien de 

sterk uiteenlopende waardesystemen van de twee, en dat ze een strategie voor 

buitenlandse investeringen moet ontwikkelen om de invloed van China in de wereld – en met 

name in ontwikkelingslanden – tegen te gaan (zie het idee). 

Met de Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen zouden er volgens de respondenten 

versterkte partnerschappen moeten komen en zouden de handelsbetrekkingen moeten 

worden herzien (zie bijv. dit evenement). De meeste respondenten pleiten voor een sterker 

partnerschap tussen de EU en de Afrikaanse Unie om het regionale multilateralisme te 

versterken (zie bijv. dit idee). Anderen pleiten voor sterkere bilaterale partnerschappen 

tussen afzonderlijke lidstaten en Afrikaanse landen om migratie en andere 

veiligheidsdreigingen voor de EU aan te pakken. Dit kan echter alleen maar werken als die 

betrekkingen afstand nemen van het economische en politieke erfgoed van het koloniale 

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

idee). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=nl&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=nl&order=recent&page=6&per_page=50
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Voor meer informatie: 

 Een sterker Europa in de wereld 
 De gezamenlijke EU-aanpak van de coronacrisis 
 Externe betrekkingen van de Unie 
 Hoe biedt de EU hulp?Civiele bescherming in de EU 
 Europa in de wereld: de waarde van vrije en eerlijke handel 
 Een open, duurzaam en assertief EU-handelsbeleid 
 Europese Dienst voor extern optreden 
 Dienst Instrumenten buitenlands beleid 

 

Migratie: migratiebeheer via een voorspelbaar, evenwichtig en betrouwbaar systeem 

Migratie aanpakken vergt een modern migratie- en asielstelsel, grensbeheer, samenwerking 

met partnerlanden en bestrijding van migrantensmokkel. Het houdt ook de bescherming in 

van hen die op de vlucht zijn voor geweld en de integratie van nieuwkomers in onze 

samenleving. 

 

Wat doet de EU? 

Wil de EU gemeenschappelijke oplossingen kunnen bieden, dan is er een evenwichtige en 

inclusieve aanpak nodig. 

De Commissie heeft in het kader van een alomvattende aanpak van migratie een aantal 

wetgevingsvoorstellen gedaan als onderdeel van haar "nieuw migratie- en asielpact". Er 

wordt gestreefd naar een betere samenwerking met de landen van herkomst en doorreis, 

doeltreffende procedures, veilige legale migratiemogelijkheden, succesvolle integratie van 

migranten die recht hebben op verblijf in de EU, en de terugkeer van hen die dat recht niet 

hebben. Verder wil de EU de buitengrenzen versterken, het grensbeheer verbeteren, onder 

meer door middel van nieuwe informatiesystemen, en migrantensmokkel bestrijden. 

Wat heeft het debat op het meertalig digitaal platform tot nu toe opgeleverd? 

 

Sinds de lancering van het platform heeft het onderwerp "Migratie" in totaal 1 157 bijdragen 

opgeleverd: 306 ideeën, 827 opmerkingen en 24 evenementen. Uit de bijdragen voor dit 

onderwerp komen drie algemene trends naar voren. Een groep respondenten wil meer 

maatregelen om migratie te beheersen en te verminderen, terwijl anderen vragen om meer 

solidariteit en betere integratieprocedures. Daar tussenin bevindt zich een groep 

respondenten die internationale mobiliteit willen bevorderen, maar alleen tussen economisch 

ontwikkelde democratieën. De volgende thema's komen aan bod: 

 

 Ongereguleerde migratie uit niet EU-landen als bedreiging 

 Humanistische houding ten aanzien van migratie 

 Legale migratie 

 Aanpak van de diepere oorzaken van migratie 

 Grenscontrole 

 Integratie 

 Verwerving van het EU-burgerschap vergemakkelijken en ondersteunen 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_nl
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_nl
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/nl/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_nl
https://ec.europa.eu/fpi/index_en
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Ongereguleerde migratie uit niet EU-landen als bedreiging 

In de commentaren delen deelnemers onomwonden hun meningen en ideeën over migratie. 
Daaruit komt het gevoel naar voren dat migratie uit niet-EU-landen een bedreiging vormt 
voor de beschaving, identiteit, waarden en cultuur van de EU (zie bijv. dit idee). Migratie uit 
niet-EU-landen zou volgens sommigen bijdragen tot terrorisme en de vorming van getto's en 
no-go-zones in de EU (zie het idee). Die respondenten vragen om maatregelen die migratie 
uit niet-EU-landen moeten beperken, een strenger repatriëringsbeleid en strategieën die de 
mobiliteit van migranten belemmeren, zoals strengere grenscontroles (zie bijv. dit idee). 

 
Humanistische houding ten aanzien van migratie 

Respondenten met een tegengestelde mening pleiten voor oplossingen om illegale migratie 
tegen te gaan en voor een EU-immigratiebeleid, met eenvoudigere en toegankelijkere 
asielprocedures in de landen van herkomst, legale en veilige migratieroutes en een harde 
aanpak van mensenhandel om de dood van vluchtelingen aan de EU-grenzen te voorkomen 
(zie bijv. dit idee). Tot slot willen sommige respondenten een wettelijk kader om de uitzetting 
van geïntegreerde personen en gezinnen naar onveilige landen van herkomst een halt toe te 
roepen (zie het idee). 

 
Legale migratie 

Wat legale migratie betreft, pleiten de voorstanders van een strengere aanpak voor een 
gemeenschappelijk EU-beleid van selectieve migratie, met quota, strengere 
selectieprocedures en strikte toelatingsprocedures (zie bijv. dit idee). Een Europees, op 
punten gebaseerd immigratiesysteem wordt soms noodzakelijk geacht om migratiestromen 
efficiënter te regelen (zie het idee). 
Respondenten die meer openstaan voor migratie vragen ook een uniforme en efficiëntere 
aanpak, maar meer in lijn met de mensenrechten en de (sociale) Europese waarden. Zo 
wordt meer specifiek gediscussieerd over een eenvormige en efficiënte EU-asielprocedure 
(zie het idee), waarbij er ook op wordt gewezen dat de Overeenkomst van Dublin moet 
worden hervormd om een ongelijke spreiding van asielzoekers en migranten te voorkomen 
(zie bijv. dit idee). Burgers pleiten eveneens voor een EU-arbeidsmigratiebeleid of EU-
wervingsstrategieën voor studenten en gekwalificeerde werknemers uit derdewereldlanden. 
In dat verband benadrukt een burger dat de EU meer bevoegdheden op migratiegebied 
moet krijgen, zodat ze kan zorgen voor een migratiebeheer in overeenstemming met de 
beginselen en waarden van de Unie (zie het idee). 
Een aantal respondenten staat achter het idee om selectieve immigratie te bevorderen. Ze 
zien migratie meestal positief vanwege de economische voordelen ervan. Ze stellen dan ook 
voor dat de EU zich richt op specifieke landen om hun talenten aan te trekken (zie het idee), 
of om de mobiliteitscriteria voor economisch meer ontwikkelde democratieën te versoepelen, 
zowel in het Westen als in Azië, met name in de context van vrijhandelsovereenkomsten (zie 
het idee). 
In sommige bijdragen wordt ook ingegaan op kwesties van ongelijkheid die van invloed zijn 
op de bestaande asielprocedures. Zo wijzen ze erop dat het aandeel mannelijke 
asielzoekers veel groter is dan het aandeel vrouwelijke asielzoekers of gezinnen (zie het 
idee). Anderen maken melding van de moeilijkheden waarmee LHBTI-asielzoekers worden 
geconfronteerd, en pleiten voor meer bescherming en een betere ondersteuning op 
vertaalgebied voor deze groep (zie het idee). 
 

Aanpak van de diepere oorzaken van migratie 

Met de toekomst van Europa in het achterhoofd benadrukken de respondenten dat de 
diepere oorzaken van migratie moeten worden aangepakt om een antwoord te bieden op de 
migratieproblematiek in de EU. 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=nl&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=nl
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In dat verband worden voorstellen gedaan voor evenwaardige handelsbetrekkingen, 
investeringen in meer plannen voor ontwikkelingshulp en academische vorming, en 
beroepsontwikkeling van mensen in derdewereldlanden (zie het idee). 
In een aantal specifieke bijdragen wordt de EU flink aangepakt omdat ze een rol heeft 
gespeeld bij regionale destabilisatie, bijvoorbeeld door Europese militaire betrokkenheid of 
door de gesubsidieerde uitvoer van landbouwproducten naar ontwikkelingslanden te 
destabiliseren (zie het idee). 
 
Grenscontrole 

Het thema grenscontrole weerspiegelt opnieuw de twee tegengestelde standpunten op 
migratiegebied. 
In het algemeen is er steun voor meer georganiseerde en gecoördineerde inspanningen op 
het gebied van grenscontrole, met de vraag om uitgebreidere grenscontroles, met inbegrip 
van push-backbevoegdheid (zie bijv. dit idee), een grotere ondersteuning van Frontex, met 
een betere taakomschrijving (zie het idee), en een juridisch bindende aanpak voor 
opsporings- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee (zie het idee). 

In andere bijdragen wordt om meer solidariteit en eerbiediging van de mensenrechten 
gevraagd. De ideeën in dit verband hebben onder meer betrekking op een gecentraliseerd 
EU-spreidingssysteem op basis van solidariteit, financiering ter verbetering van de 
infrastructuur voor opvang aan de grenzen (huisvesting en voedsel) of een supranationaal 
agentschap voor het beheer van Europese vluchtelingenkampen, dat door verschillende 
landen wordt beheerd en met EU-middelen wordt gefinancierd (zie bijv. dit idee). 
 

Integratie 

Een ander thema onder "Migratie" betreft de integratie. Er wordt gepleit voor een gemonitord 
vervolgtraject voor migranten om ervoor te zorgen dat ze volledig integreren in de EU-
lidstaat. Volgens één van de ideeën schuilt er veel potentieel in het erkennen en verder 
activeren van migranten en leden van gastgemeenschappen als aanjagers van verandering 
(zie het idee). Onderwijs wordt beschouwd als cruciaal voor integratie, waarbij taal en 
Europese waarden een centrale rol spelen. In dit verband zijn de respondenten van mening 
dat er toereikend gefinancierde programma's nodig zijn om de integratie van schoolgaande 
migrantenkinderen in het openbaar onderwijs te ondersteunen (zie het idee). De 
respondenten zijn van oordeel dat een geografische spreiding van migranten van essentieel 
belang is om integratie tot stand te brengen (zie bijv. dit idee) en de vorming van getto's te 
voorkomen (zie het idee). Er zijn voorlichtingscampagnes en -programma’s nodig om de EU-
burgers ervan bewust te maken dat racisme moet worden bestreden, om te komen tot een 
werkelijk inclusieve samenleving. In lijn met de meningen over racisme en uitsluiting van de 
arbeidsmarkt wordt gepleit voor een gelijke en eerlijke behandeling van legaal verblijvende 
onderdanen van derde landen (zie het idee). 
 

Verwerving van het EU-burgerschap vergemakkelijken en ondersteunen 

Sommige deelnemers stellen het gebrek aan rechten van vaste ingezetenen in de EU aan 
de kaak. Zij merken op dat de Unie geen stemrecht toekent aan vaste ingezetenen die al 
lang in de EU wonen, noch andere voordelen verleent die het voor hen aantrekkelijker 
zouden kunnen maken om het EU-burgerschap aan te vragen (zie het idee). 
 
Sommige respondenten vinden deze kwestie bijzonder urgent als het gaat om Britse burgers 

die al vóór de brexit in de EU woonden. Volgens een idee dat controverse uitlokt, moet een 

versnelde procedure worden ingevoerd om in de hele EU geldende rechten toe te kennen 

aan Britse burgers die al vóór de brexit in de EU woonden (zie het idee). 

 

 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=nl
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Voor meer informatie: 

 Nieuw migratie- en asielpact 
 Migratie 
 Asiel en migratie in de EU: feiten en cijfers 
 Asiel en migratie - Migratiebeleid van de EU 
 Versterken van de EU-buitengrenzen 
 IT-systemen ter ondersteuning van het asiel- en migratiebeleid 

 
 

Lees meer over alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU: 

 Website Europees Parlement 
 Website Raad van de EU 
 Website Europese Commissie 

 

Dit document is opgesteld door het gemeenschappelijk secretariaat van de 
Conferentie over de toekomst van Europa.  

Ga naar het digitale platform van de Conferentie over de toekomst van Europa 
(www.futureu.europa.eu) om meer te weten te komen en de posts te lezen van 
burgers die hun ideeën en gedachten reeds kenbaar hebben gemaakt. Voor meer 
informatie over de tot dusver ingediende ideeën kunt u ook het eerste 
tussentijdse verslag van het platform raadplegen.  

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/migration
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/migration/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/
https://ec.europa.eu/info/index_nl
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting

