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Conferentie over de toekomst van Europa 
Europees burgerpanel 4: 

“De EU in de wereld / Migratie” 
 
DOOR HET PANEL GOEDGEKEURDE AANBEVELINGEN (TER BEHANDELING IN DE 
PLENAIRE VERGADERING) 
 
 
Werkgebied 1 Zelfredzaamheid en stabiliteit  
 
Deelgebied 1.1 Autonomie van de EU  
 
 

1. Wij bevelen aan om strategische producten van Europese makelij (zoals 
landbouwproducten, halfgeleiders, medische producten, innovatieve digitale 
en milieutechnologieën) beter te promoten en financieel te ondersteunen om 
ze beschikbaar en betaalbaar te houden voor Europese consumenten en de 
afhankelijkheid van buiten Europa zoveel mogelijk te verminderen. Deze steun 
zou kunnen bestaan uit structureel en regionaal beleid, steun om industrieën 
en toeleveringsketens binnen de EU te houden, belastingvoordelen, subsidies, 
een actief mkb-beleid en onderwijsprogramma’s om de bijbehorende 
kwalificaties en banen in Europa te behouden. Een actief industriebeleid moet 
echter selectief zijn en gericht zijn op innovatieve producten of producten die 
van belang zijn om basisbehoeften en -diensten veilig te stellen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat Europa zich op belangrijke gebieden te afhankelijk 
heeft gemaakt van landen buiten Europa, hetgeen potentieel tot diplomatieke 
conflicten kan leiden en kan resulteren in tekorten in basisproducten of 
strategisch relevante producten of diensten. Aangezien de productiekosten in 
de EU vaak hoger zijn dan in andere delen van de wereld, zullen een actievere 
promotie en ondersteuning van deze producten de Europeanen in staat stellen 
en stimuleren om concurrerende Europese producten te kopen. Hierdoor zal 
ook het Europese concurrentievermogen versterkt worden en worden 
toekomstgerichte industrieën en banen voor Europa behouden. Een sterkere 
regionalisering van de productie zal ook de vervoerskosten en milieuschade 
verminderen. 
 
 

2. Wij bevelen de EU aan de afhankelijkheid van de invoer van olie en gas te 
verminderen. Dit moet gebeuren door actief steun te verlenen aan projecten 
op het gebied van openbaar vervoer en energie-efficiëntie, een Europees 
hogesnelheidsspoorweg- en goederenvervoersnet, de uitbreiding van schone 
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en hernieuwbare energie (met name op het gebied van zonne- en 
windenergie) en alternatieve technologieën (zoals waterstof of 
energiewinning uit afval). De EU moet ook de culturele verandering van de 
eigen auto naar openbaar vervoer, het delen van e-auto’s en fietsen 
bevorderen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat het een win-winsituatie oplevert, zowel voor de 
autonomie van Europa (vermindering van de externe afhankelijkheid), als voor 
ambitieuze klimaat- en CO2-reductiedoelstellingen. Het zal Europa ook in staat 
stellen een sterke speler te worden op het gebied van toekomstgerichte 
technologieën, zijn economie te versterken en banen te scheppen. 
 
 

3. Wij bevelen aan op EU-niveau een wet vast te stellen die ervoor zorgt dat alle 
productie- en leveringsprocessen in de EU en de ingevoerde goederen voldoen 
aan Europese kwaliteits-, ethische, duurzaamheids- en alle toepasselijke 
mensenrechtennormen, door certificering van producten die aan deze wet 
voldoen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat hierdoor zowel consumenten als handelaren 
gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot informatie over de producten die zij 
kopen/verhandelen. Dit wordt bereikt door het certificeringssysteem te 
controleren; certificering draagt ook bij tot het verkleinen van de kloof tussen 
goedkope en dure producten die op de markt verkrijgbaar zijn. De goedkope 
producten zullen niet voldoen aan de voorgeschreven norm en kunnen dus niet 
van goede kwaliteit zijn. Kwalificatie voor deze certificering zou bijdragen aan 
milieubescherming, besparing op hulpbronnen en bevordering van 
verantwoorde consumptie. 
 
 

4. Wij bevelen aan een Europees programma uit te voeren dat steun biedt aan 
kleine lokale producenten in strategische sectoren in alle lidstaten. Deze 
producenten zouden professioneel worden opgeleid, financieel worden 
ondersteund met subsidies en worden aangemoedigd om (wanneer 
grondstoffen in de EU beschikbaar zijn), ten koste van de invoer, meer 
goederen te produceren die aan de eisen voldoen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat, door in de EU gevestigde producenten in strategische 
sectoren te ondersteunen, de EU economische autonomie in deze sectoren kan 
bereiken. Dit kan niet anders dan bijdragen aan versterking van het gehele 
productieproces en leiden tot bevordering van de innovatie. Dit zou leiden tot 



 

Panel 4 sessie 3 - 4 

Europees burgerpanel 4: “De EU in de wereld / Migratie” 

een duurzamere productie van grondstoffen in de EU, lagere vervoerskosten en 
bijdragen aan milieubescherming. 
 
 

5. Wij bevelen aan de eerbiediging van de mensenrechten op Europees niveau te 
verbeteren door: bewustmaking in landen die niet in de vereiste mate voldoen 
aan het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens) of het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden; strikte controle, gecoördineerd door de EU en het 
scorebord voor justitie, op de mate waarin de mensenrechten door de 
lidstaten worden geëerbiedigd en een krachtige handhaving van de naleving 
door middel van verschillende soorten sancties. 
 
Wij bevelen dit aan aangezien de lidstaten reeds overeenstemming hebben 
bereikt over de mensenrechten door het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens te ratificeren, en thans in elke afzonderlijke staat de 
acceptatie moet worden vergroot, zodat de mensenrechten in deze lidstaten 
daadwerkelijk bekend zijn en in acht worden genomen. 
 
 

6. Wij bevelen een herziening aan en een intensieve communicatiecampagne op 
grensoverschrijdend Europees niveau op te zetten om ervoor te zorgen dat 
Eures (Europese netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening), het EU-
immigratieportaal en het EU-instrument voor het opstellen van een 
vaardigheidsprofiel voor onderdanen van derde landen meer bekendheid 
krijgen bij de Europese burgers en vaker worden gebruikt door EU-bedrijven 
om te adverteren en hun vacatures te publiceren. 
 
We bevelen aan geen nieuw onlineplatform op te richten waar vacatures voor 
Europese jongeren worden geadverteerd. Op Europees niveau zijn er zijn al 
meer dan genoeg soortgelijke initiatieven beschikbaar. Wij zijn van mening dat 
het verbeteren van wat al bestaat van cruciaal belang is om de bestaande 
beroepsbevolking en werkgelegenheidskansen op Europees niveau te 
bevorderen. 
 

Deelgebied 1.2 Grenzen 
 
 

7. Wij bevelen aan een systeem voor arbeidsmigratie naar de EU in het leven te 
roepen dat gebaseerd is op de werkelijke behoeften van de Europese 
arbeidsmarkten. Er moet een uniform systeem komen voor de erkenning van 
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beroeps- en academische diploma’s van buiten en binnen de EU. Er moeten 
ook aanbiedingen voor beroepskwalificaties zijn, evenals aanbiedingen voor 
culturele en taalkundige integratie voor gekwalificeerde migranten. 
Asielzoekers met relevante kwalificaties moeten toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt. Er moet een geïntegreerd agentschap komen waarvan het 
Europese netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening de basis kan 
vormen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat Europa behoefte heeft aan gekwalificeerd personeel 
op bepaalde gebieden die niet volledig intern kunnen worden gedekt. Er zijn 
onvoldoende manieren om legaal een werkvergunning aan te vragen in de EU. 
Een systeem voor heel Europa voor de erkenning van beroeps- en academische 
diploma’s zal het gemakkelijker maken in deze behoeften te voorzien en zal een 
vereenvoudigde arbeidsmigratie binnen en van buiten de EU mogelijk maken. 
Openstaande vacatures kunnen doeltreffender worden opgevuld en 
ongecontroleerde migratie kan beter worden beheerd. Door het systeem van 
arbeidsmigratie open te stellen voor asielzoekers kan hun integratie in de 
Europese economieën en samenlevingen worden versneld. 
 
 

8. We bevelen aan dat de Europese Unie haar wetgeving uitbreidt en meer macht 
en onafhankelijkheid aan Frontex toekent. Hierdoor kan het Agentschap in alle 
lidstaten interveniëren, zodat het alle buitengrenzen van de EU kan 
beschermen. De EU moet echter procesaudits organiseren met betrekking tot 
de organisatie van Frontex, aangezien volledige transparantie bij de werking 
van Frontex nodig is om alle vormen van misbruik te voorkomen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat wij het onaanvaardbaar vinden dat Frontex de 
toegang tot de grenzen kan worden ontzegd, met name in situaties waarin de 
mensenrechten worden geschonden. We willen ervoor zorgen dat Frontex de 
Europese wetgeving ten uitvoer legt. Frontex zelf moet ook worden 
gecontroleerd om corruptie of andere misstanden binnen de organisatie te 
voorkomen.  
 
 

9. Wij bevelen aan dat de Europese Unie, met name met betrekking tot 
economische migranten, de mogelijkheid creëert om burgers (op bewezen 
vaardigheden, achtergrond enz.) in het land van vertrek te screenen; dit is om 
te bepalen wie in aanmerking komt om in de EU te komen werken, naargelang 
de economische behoeften/vacatures van het gastland. Deze screeningcriteria 
moeten openbaar zijn en voor iedereen ter inzage. Dit kan worden 
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gerealiseerd door een (online) Europees agentschap voor immigratie op te 
richten. 
 
We bevelen dit aan om te voorkomen dat mensen illegaal grenzen moeten 
overschrijden. De stroom mensen die de EU binnenkomt, zou onder controle 
gebracht worden, wat vervolgens leidt tot minder druk aan de grenzen. 
Tegelijkertijd vergemakkelijkt dit het vervullen van vacatures in de gastlanden. 
 
 

10. We bevelen aan dat de Europese Unie zorgt voor een onthaalbeleid en -
faciliteiten die aan elke grens hetzelfde zijn, waarbij de mensenrechten 
gerespecteerd worden en de veiligheid en gezondheid van alle vluchtelingen 
(bv. zwangere vrouwen en kinderen) gewaarborgd wordt. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we de eerlijke en gelijke behandeling van migranten 
aan alle grenzen bijzonder op prijs stellen. We willen voorkomen dat migranten 
te lang aan de grenzen blijven en dat de lidstaten overspoeld raken door de 
instroom van migranten. Alle lidstaten moeten goed toegerust zijn om hen te 
verwelkomen. 
 

Werkgebied 2: De EU als internationale partner 
 
Deelgebied 2.1 Handel en relaties in een ethisch perspectief 
 
 

11. Wij bevelen aan dat de EU beperkingen oplegt aan de invoer van producten 
uit landen die kinderarbeid toestaan. Dit moet gebeuren aan de hand van een 
zwarte lijst van ondernemingen welke periodiek wordt aangepast aan de 
actuele omstandigheden. Voorts bevelen wij aan ervoor te zorgen dat 
kinderen die de arbeidsmarkt verlaten een geleidelijke toegang tot scholing 
krijgen, en de bekendheid van de consument met kinderarbeid door middel 
van informatie via officiële EU-kanalen, zoals campagnes en verhalen, te 
bevorderen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we beseffen dat er een verband is tussen het gebrek 
aan toegang tot onderwijs en de aanwezigheid van kinderarbeid. Met deze 
aanbeveling willen we de consumenten bewuster maken en de vraag naar door 
kinderen gemaakte producten verminderen, zodat de praktijk uiteindelijk kan 
worden afgeschaft. 
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12. Wij bevelen de EU aan partnerschappen aan te gaan met ontwikkelingslanden, 
hun infrastructuur te ondersteunen en kennis te delen in ruil voor wederzijds 
voordelige handelsovereenkomsten die hen helpen bij de overschakeling naar 
groene energiebronnen. 
 
Wij bevelen dit aan om de overschakeling naar hernieuwbare energiebronnen 
in ontwikkelingslanden te vergemakkelijken door middel van 
handelspartnerschappen en diplomatieke overeenkomsten. Hierdoor zouden 
goede langdurige betrekkingen tussen de EU en de ontwikkelingslanden tot 
stand komen en worden bijgedragen aan de strijd tegen klimaatverandering. 
 
 

13. Wij bevelen aan dat de EU een verplichte ecoscore invoert die op de voorzijde 
van alle producten moet worden weergegeven die door de gewone consument 
kunnen worden gekocht. De ecoscore zou worden berekend aan de hand van 
de emissies bij productie en vervoer, alsook van eventuele schadelijke inhoud, 
op basis van een lijst van gevaarlijke producten. De ecoscore moet worden 
beheerd en gemonitord door een EU-autoriteit. 
 
Wij bevelen dit aan om de consument in de EU bewuster te maken van de 
ecologische voetafdruk van de door hem gekochte producten. De ecoscore zou 
een in de hele Unie toepasselijke schalingsmethode zijn, om gemakkelijk aan te 
tonen hoe milieuvriendelijk een product is. Bij de ecoscore behoort een QR-code 
op de achterkant van een product, met nadere informatie over de ecologische 
voetafdruk ervan.  
 
Deelgebied 2.2 Internationale acties tegen klimaatverandering 
 
 

14. Wij bevelen de Europese Unie aan een strategie vast te stellen om de 
energieproductie autonomer te maken. Een Europees orgaan dat de 
bestaande Europese energie-instellingen integreert, moet de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie coördineren, naargelang de behoeften, capaciteit en 
middelen van de lidstaten, met inachtneming van hun soevereiniteit. De 
instellingen zouden het delen van kennis tussen hen bevorderen om deze 
strategie ten uitvoer te leggen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat de huidige afhankelijkheid ons kwetsbaar maakt in 
situaties van politieke spanningen met landen waaruit we importeren. We zien 
dit met de huidige elektriciteitscrisis. Bij deze coördinatie moet echter rekening 
worden gehouden met de soevereiniteit van elk land. 
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15. Wij bevelen strengere milieunormen aan voor de uitvoer van afval binnen en 
buiten de EU en strengere controles en sancties om illegale uitvoer een halt 
toe te roepen. De EU moet de lidstaten stimuleren om hun eigen afval te 
recyclen en te gebruiken voor energieproductie. 
 
Wij bevelen dit aan om een einde te maken aan milieuschade die optreedt 
wanneer sommige landen zich op kosten van andere van hun afval ontdoen, met 
name wanneer hierbij milieunormen worden omzeild. 
 
 

16. Wij bevelen de EU aan om de huidige ecologische transitie sterker aan te 
moedigen door de afschaffing van vervuilende verpakkingen als doelstelling 
vast te stellen. Dit zou de bevordering van minder verpakking of meer 
milieuvriendelijke verpakking inhouden. Om ervoor te zorgen dat kleinere 
ondernemingen zich kunnen aanpassen, moet worden voorzien in hulp en 
aanpassingen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met 
name grondstoffen van buiten de EU, moeten verminderen. We moeten ook de 
schade die Europeanen aan onze planeet en het klimaat berokkenen, beperken. 
Meer steun voor kleine ondernemingen is van cruciaal belang om ervoor te 
zorgen dat zij zich kunnen aanpassen zonder hun prijzen te verhogen. 
 
 

17. Wij bevelen de landen van de Europese Unie aan om samen de kwestie van 
kernenergie serieuzer te bekijken. Er moet meer worden samengewerkt bij de 
beoordeling van het gebruik van kernenergie en de rol ervan in de door Europa 
te realiseren transitie naar groene energie. 
 
Wij bevelen dit aan omdat het nucleaire vraagstuk niet door één land kan 
worden opgelost. Er zijn momenteel meer dan honderd reactoren in de helft van 
de lidstaten, en er zijn nog meer in aanbouw. Aangezien we een 
gemeenschappelijk elektriciteitsnet delen, komt de koolstofarme elektriciteit 
die ze produceren ten goede aan alle Europeanen en vergroot zij de 
energieautonomie van ons continent. Voorts zou vrijkomend kernafval of een 
ongeval gevolgen hebben voor verschillende landen. Ongeacht de keuze om al 
dan niet gebruik te maken van kernenergie, moeten de Europeanen deze 
kwestie gezamenlijk bespreken en meer convergerende strategieën 
ontwikkelen, met inachtneming van de nationale soevereiniteit. 
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Deelgebied 2.3 Bevordering van de Europese waarden 
 
 

18. De EU moet dichter bij de burgers staan. Wij bevelen aan dat de EU banden 
betrekkingen aangaat en aanhaalt met burgers en lokale instellingen, zoals 
lokale overheden, scholen en gemeenten. Dit moet worden gedaan om de 
transparantie te verbeteren, de burgers te bereiken en beter met hen te 
communiceren over concrete EU-initiatieven en algemene EU-informatie. 
 
Wij bevelen dit aan omdat de actuele EU-informatie niet voor alle groepen in de 
samenleving toegankelijk genoeg is en de gewone burgers niet bereikt. Het is 
vaak saai, moeilijk te begrijpen en niet gebruiksvriendelijk. Hier moet 
verandering in komen om ervoor te zorgen dat burgers een duidelijk beeld 
krijgen van de rol en het optreden van de EU. Om belangstelling te wekken, moet 
EU-informatie gemakkelijker te vinden zijn, stimulerend, boeiend en in gewone 
taal gesteld zijn. Onze suggesties zijn: Schoolbezoeken van EU-politici, radio, 
podcasts, direct mail, pers, buscampagnes, sociale media, lokale 
burgervergaderingen en de oprichting van een speciale taskforce om de 
communicatie van de EU te verbeteren. Deze maatregelen zullen de burgers in 
staat stellen EU-informatie te verkrijgen die niet door de nationale media wordt 
gefilterd. 
 
 

19. Wij bevelen een grotere betrokkenheid van de burgers bij de EU-politiek aan. 
Wij stellen evenementen voor waarbij burgers direct betrokken zijn, 
vergelijkbaar met de Conferentie over de toekomst van Europa. Deze 
evenementen moeten op nationaal, lokaal en Europees niveau worden 
georganiseerd. De EU moet voorzien in een coherente strategie en 
gecentraliseerde aanwijzingen voor deze evenementen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat dergelijke evenementen in het kader van de 
participatieve democratie juiste informatie over de EU zullen opleveren en de 
kwaliteit van het EU-beleid zullen verbeteren. De evenementen moeten worden 
georganiseerd om de kernwaarden van de EU, democratie en burgerparticipatie, 
te bevorderen. Met deze evenementen kunnen politici de burgers laten zien dat 
zij het belangrijk vinden dat burgers op de hoogte zijn van actuele 
gebeurtenissen en betrokken zijn bij de vormgeving ervan. Gecentraliseerde 
richtsnoeren zullen de nationale en lokale conferenties een coherente en 
uniforme vorm geven. 
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Werkgebied 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld 
 
Deelgebied 3.1 Veiligheid en defensie 
 
 

20. Wij bevelen aan de toekomstige verenigde strijdkrachten van de Europese 
Unie voornamelijk voor zelfverdedigingsdoeleinden te gebruiken. Agressief 
militair optreden van welke aard dan ook is uitgesloten. Binnen Europa zou dit 
het vermogen inhouden om steun te verlenen in tijden van crisis, zoals in het 
geval van natuurrampen. Buiten de Europese grenzen zou dit de capaciteit 
verschaffen om in uitzonderlijke omstandigheden en uitsluitend op grond van 
een wettelijk mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en dus 
in overeenstemming met het internationaal recht, strijdkrachten in bepaalde 
gebieden in te zetten. 
 
Indien deze aanbeveling zou worden uitgevoerd, zou de Europese Unie als een 
geloofwaardige, verantwoordelijke, sterke en vreedzame partner op het 
internationale toneel kunnen worden beschouwd. De grotere capaciteit om 
zowel intern als extern te reageren op kritieke situaties zal naar verwachting dus 
zijn fundamentele waarden beschermen. 
 
 
Deelgebied 3.2 Besluitvorming en buitenlands beleid van de EU 
 
 

21. Wij bevelen aan in alle kwesties waarover met eenparigheid van stemmen 
besloten wordt, voortaan met gekwalificeerde meerderheid te besluiten. De 
enige uitzonderingen hierop zijn de toelating van een nieuw lid tot de EU en 
wijzigingen van de grondbeginselen van de EU, zoals vastgelegd in artikel 2 van 
het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. 
 
Dit zal de positie van de EU in de wereld consolideren doordat zij één front vormt 
ten opzichte van derde landen, en haar in staat stellen sneller te reageren in het 
algemeen en in crisissituaties in het bijzonder. 
 
 

22. Wij bevelen aan dat de Europese Unie haar vermogen versterkt om sancties 
op te leggen aan lidstaten, regeringen, entiteiten, groepen of organisaties en 
personen die zich niet houden aan haar fundamentele beginselen, 
overeenkomsten en wetten. Het is absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
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de reeds bestaande sancties snel worden uitgevoerd en gehandhaafd. Sancties 
tegen derde landen moeten in verhouding staan tot de actie die tot die 
maatregel heeft geleid, doeltreffend zijn en tijdig worden toegepast. 
 
Wil de EU geloofwaardig en betrouwbaar zijn, dan moet zij sancties opleggen 
aan degenen die in strijd handelen met haar beginselen. Deze sancties moeten 
snel en actief worden gehandhaafd en gecontroleerd. 
 
 
Deelgebied 3.3 Buurlanden en uitbreiding 
 
 

23. Wij bevelen de Europese Unie aan een specifiek budget toe te wijzen voor de 
ontwikkeling van onderwijsprogramma’s over de werking van de EU en haar 
waarden. Vervolgens zullen de programma’s worden voorgesteld aan de 
lidstaten die deze wensen te integreren in hun leerplannen (basisscholen, 
middelbare scholen en universiteiten). Daarnaast zou via het Erasmus-
programma een specifieke cursus over de EU en de werking ervan kunnen 
worden aangeboden aan studenten die in een ander Europees land willen 
studeren. Studenten die voor deze cursus kiezen, krijgen voorrang bij de 
toewijzing van deze Erasmusprogramma’s. 
 
Wij bevelen dit aan om het gevoel deel uit te maken van de EU, te versterken. 
Dit zal burgers in staat stellen zich beter te identificeren met de EU en haar 
waarden uit te dragen. Bovendien zal het ook de transparantie ten aanzien van 
de werking van de EU en de voordelen van deelname daaraan, en de bestrijding 
van anti-Europese bewegingen verbeteren. Dit zou een ontmoedigend effect 
moeten hebben op lidstaten die de EU willen verlaten. 
 
 

24. Wij bevelen aan dat de EU meer gebruikmaakt van haar politieke en 
economische gewicht in de diplomatieke betrekkingen met buurlanden, om te 
voorkomen dat bepaalde lidstaten bilaterale economische, politieke en sociale 
druk ondervinden. 
 
Wij bevelen dit aan om drie redenen. Ten eerste zal dit het gevoel van eenheid 
binnen de EU versterken. Ten tweede zal een unilaterale respons een duidelijk, 
krachtig en sneller signaal afgeven dat andere landen ervan moet weerhouden 
EU-lidstaten te intimideren of een repressief beleid te voeren. Ten derde zal dit 
de veiligheid van de Unie versterken en ervoor zorgen dat geen enkele lidstaat 
zich buitengesloten of genegeerd voelt. Bilaterale reacties verdelen de EU en 
van een dergelijk zwak punt maken derde landen tegen ons gebruik. 
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25. Wij bevelen de Europese Unie aan haar mediastrategie te verbeteren. 
Enerzijds moet de EU haar zichtbaarheid op sociale media vergroten en de 
inhoud ervan actief promoten. Anderzijds moet de EU conferenties zoals de 
Conferentie over de toekomst van Europa blijven organiseren, op jaarbasis en 
met fysieke aanwezigheid. Daarnaast bevelen wij aan dat de EU innovatie 
verder blijft aanmoedigen met de bevordering van een toegankelijk Europees 
socialemediaplatform. 
 
Wij bevelen dit aan, aangezien door middel van een actiever en doeltreffender 
communicatiemiddel niet alleen jongeren kunnen worden bereikt, maar bij de 
Europese burgers ook meer belangstelling en betrokkenheid kan worden 
gewekt. Evenementen zoals de Conferentie over de toekomst van Europa 
moeten burgers in staat stellen meer bij het besluitvormingsproces te worden 
betrokken, en ervoor zorgen dat hun stem wordt gehoord. 
 
 

26. Wij bevelen de lidstaten aan het eens te worden over een sterke visie en een 
gemeenschappelijke strategie om de identiteit en de eenheid van de EU te 
harmoniseren en te consolideren alvorens andere landen tot de EU te laten 
toetreden. 
 
Het is volgens ons namelijk van essentieel belang om de EU sterker te maken en 
de betrekkingen tussen de lidstaten te bestendigen voordat de toetreding van 
andere landen kan worden overwogen. Hoe meer lidstaten de EU telt, hoe 
ingewikkelder het besluitvormingsproces binnen de EU wordt. Een herziening 
van deze besluitvormingsprocessen, waarover met eenparigheid van stemmen 
wordt gestemd, is dan ook noodzakelijk. 
 
 

Werkgebied 4: Migratie vanuit een menselijk standpunt  
 
Deelgebied 4.1 Oorzaken van migratie verhelpen 
 
 

27. Wij bevelen de Europese Unie aan actief deel te nemen aan de economische 
ontwikkeling van landen buiten de Europese Unie van waaruit een grote 
uitstroom van migranten bestaat. Met de hulp van relevante instanties (zoals 
lokale ngo’s, lokale politici, veldwerkers, deskundigen enz.) moet de EU 
manieren zoeken om op vreedzame wijze doeltreffend en actief op te treden 
in landen met een grote migratie-uitstroom. Hiertoe moeten de EU en deze 
landen het eerst eens worden over de precieze voorwaarden voor 
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samenwerking met de lokale overheden. Het optreden van de EU moet 
tastbare resultaten opleveren en een meetbare impact hebben. Een duidelijke 
omschrijving van deze tastbare resultaten en impact is belangrijk, opdat de EU-
burgers het beleid voor ontwikkelingshulp van de Unie kunnen begrijpen. Ook 
de acties van de EU op het gebied van ontwikkelingshulp moeten zichtbaarder 
worden gemaakt. 
 
De EU houdt zich weliswaar al bezig met internationale ontwikkeling, maar zij 
moet dit volhouden en haar beleid en acties transparanter en zichtbaarder 
maken. 
 
 

28. Wij pleiten voor een gemeenschappelijk Europees arbeidskader om de 
arbeidsvoorwaarden in de hele Unie te harmoniseren (minimumloon, 
werktijden enz.). De EU moet streven naar de invoering van 
gemeenschappelijke basisnormen inzake arbeid om te verhinderen dat 
mensen hun land van herkomst verlaten in de hoop elders betere 
werkvoorwaarden te vinden. Als aanvulling op deze normen moet de EU de rol 
van vakbonden op internationaal niveau versterken. Op die manier zou de EU 
erkennen dat economische migratie binnen de EU (migratie van EU-burgers) 
een groot probleem is. 
 
Veel mensen migreren binnen de EU om economische redenen, aangezien de 
arbeidsvoorwaarden van lidstaat tot lidstaat verschillen. Als gevolg hiervan 
verliezen sommige landen talent en arbeidskrachten. Deze braindrain moet 
worden verhinderd. Wij zijn weliswaar voorstander van het vrije verkeer van 
burgers, maar zijn van mening dat een aantal EU-burgers zich om economische 
redenen gedwongen ziet om naar een andere EU-lidstaat te verhuizen. Daarom 
is het belangrijk een gemeenschappelijk arbeidskader vast te stellen. 
 
 
Deelgebied 4.2 Aandacht voor de mens  
 
 

29. Wij pleiten voor een gezamenlijk, collectief migratiebeleid in de EU op basis 
van het solidariteitsbeginsel. Migratie moet vanuit een menselijke hoek 
worden benaderd. De lidstaten van de Unie moeten eenzelfde procedure 
volgen, die stoelt op goede praktijken die in alle landen van de Unie vruchten 
hebben afgeworpen. Deze procedure moet proactief worden uitgevoerd door 
zowel de nationale autoriteiten als de EU-administratie. 
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Het vluchtelingenprobleem treft alle landen in de EU. Momenteel verschillen de 
praktijken in de lidstaten te veel. Dat heeft negatieve gevolgen voor zowel de 
vluchtelingen zelf als de burgers van de Unie. Er is behoefte aan een coherente 
en consistente aanpak. 
 
 

30. Wij bevelen de EU aan meer inspanningen te leveren om de burgers van de 
lidstaten te informeren en kennis bij te brengen over onderwerpen die 
verband houden met migratie. Kinderen moeten zo vroeg mogelijk, vanaf het 
begin van de basisschool, onderricht krijgen over onderwerpen zoals migratie 
en integratie. Daarnaast moet er gebruik worden gemaakt van de activiteiten 
van ngo’s en jongerenorganisaties en van grootschalige brede 
mediacampagnes. Hierbij moet een brede waaier aan communicatiekanalen 
worden ingezet, van brochures tot televisie en sociale media. 
 
Het is belangrijk om de burgers te tonen dat migratie ook talrijke positieve 
aspecten heeft. Migranten vullen bijvoorbeeld de actieve bevolking aan. Wij 
willen benadrukken hoe belangrijk het is dat het onderwerp migratie op 
veelzijdige wijze wordt behandeld, zodat mensen meer inzicht krijgen in de 
oorzaken en gevolgen van migratie en het stigma dat migranten opgeplakt 
krijgen, wordt opgeheven. 
 
 
Deelgebied 4.3 Integratie 
 

31. Wij bevelen aan Richtlijn 2013/33/EU betreffende minimumnormen voor de 
opvang van asielzoekers in de lidstaten te vervangen door een verplichte EU-
verordening, die in alle lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast. Het 
verbeteren van opvangfaciliteiten en huisvesting is een van de prioriteiten. Wij 
pleiten voor de oprichting van een specifiek EU-orgaan om toezicht te houden 
op de uitvoering van de verordening. 
 
De bestaande richtlijn wordt niet in alle lidstaten op dezelfde wijze toegepast. 
Toestanden zoals het vluchtelingenkamp Moria zijn ontoelaatbaar. Daarom 
moet de verordening verplicht worden uitgevoerd en moeten er sancties 
worden opgelegd indien dit niet gebeurt. Het toezichthoudende orgaan moet 
sterk en betrouwbaar zijn. 
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32. Wij bevelen aan dat de EU alle asielzoekers en vluchtelingen tijdens hun 
verblijfsaanvraagprocedure taal- en integratiecursussen laat volgen. Deze 
cursussen moeten verplicht en kosteloos zijn en persoonlijke assistentie voor 
hun eerste integratie omvatten. Asielzoekers en vluchtelingen moeten binnen 
twee weken na de indiening van hun verblijfsaanvraag met de cursussen 
beginnen. Er moeten ook stimulansen en sanctiemechanismen komen. 
 
Door de taal te leren en inzicht te krijgen in de cultuur, geschiedenis en 
gebruiken van het land van aankomst, zetten migranten een belangrijke stap in 
de richting van integratie. De lange wachttijd die gepaard gaat met de eerste 
integratieprocedure heeft een negatieve impact op de assimilatie van migranten 
in de samenleving. Sanctiemechanismen kunnen nuttig zijn om de bereidheid 
van migranten tot integratie te beoordelen. 
 
 
Werkgebied 5: Verantwoordelijkheid en solidariteit in de hele EU 
 
Deelgebied 5.1 Migratiespreiding  
 
 

33. Wij bevelen aan het Dublinsysteem te vervangen door een juridisch bindend 
verdrag waarmee een eerlijke, evenwichtige en evenredige spreiding van 
asielzoekers in de EU wordt gewaarborgd, op basis van solidariteit en 
rechtvaardigheid. Momenteel zijn vluchtelingen verplicht hun asielaanvraag in 
te dienen in de eerste EU-lidstaat die ze binnenkomen. Dit systeem moet zo 
snel mogelijk veranderen. Het voorstel van de Europese Commissie voor een 
nieuw migratie- en asielpact vanaf 2020 is een goed begin, aangezien het 
voorziet in quota voor de verdeling van vluchtelingen over de EU-lidstaten, en 
moet worden omgezet in effectieve wetgeving. 
 
Het huidige Dublinsysteem houdt geen rekening met de beginselen van 
solidariteit en rechtvaardigheid. Het creëert een grote belasting voor de 
lidstaten aan de grenzen, waar de meeste asielzoekers immers voor het eerst 
voet zetten op het grondgebied van de EU. Alle lidstaten moeten een deel van 
de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingenstromen naar de EU op zich 
nemen. De EU is een gemeenschap met gedeelde waarden en moet 
dienovereenkomstig handelen. 
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34. Wij bevelen de EU aan haar lidstaten te ondersteunen bij de verwerking van 
asielverzoeken, zodat dit sneller gebeurt en met inachtneming van 
gemeenschappelijke normen. Daarnaast moet er worden voorzien in 
humanitaire opvang voor vluchtelingen. Om de landen van aankomst te 
ontlasten, pleiten wij voor een snelle en efficiënte herplaatsing van 
vluchtelingen na hun eerste aankomst in de EU, zodat hun asielaanvraag elders 
in de EU kan worden behandeld. Hiervoor is financiële steun van de EU en 
organisatorische steun via het Asielagentschap van de EU nodig. Personen van 
wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten op een efficiënte wijze naar hun 
land van herkomst worden teruggestuurd. Voorwaarde is evenwel dat hun 
land van herkomst als veilig wordt beschouwd. 
 
Asielprocedures duren momenteel te lang en kunnen van lidstaat tot lidstaat 
verschillen. Snellere asielprocedures verminderen de tijd die vluchtelingen in 
afwachting van een definitief besluit over hun asielaanvraag moeten 
doorbrengen in tijdelijke opvangfaciliteiten. Asielzoekers die worden 
toegelaten, kunnen zo ook sneller worden geïntegreerd in het land waar ze zich 
mogen vestigen. 
 
 

35. Wij pleiten voor aanzienlijke financiële, logistieke en operationele steun van 
de EU voor het beheer van de eerste opvang, met als uitkomst de mogelijke 
integratie of repatriëring van irreguliere migranten. Deze steun moet naar de 
lidstaten aan de grenzen van de EU gaan, die de last van de instroom van 
migranten dragen. 
 
Wegens hun geografische ligging draagt een aantal landen de grootste last van 
de toestroom van migranten. Daarom pleiten wij voor aanzienlijke steun. 
 
 

36. Wij bevelen aan het mandaat van het Asielagentschap van de EU uit te breiden 
en het Agentschap de taak te geven de verdeling van asielzoekers over de EU-
lidstaten te coördineren en te beheren. Voor een eerlijke verdeling moet er 
rekening worden gehouden met de behoeften van de asielzoekers enerzijds, 
en met de logistieke en economische capaciteiten en de behoeften van de EU-
lidstaten op het gebied van de arbeidskrachten anderzijds. 
 
Een gecentraliseerde coördinatie en een gecentraliseerd beheer van de 
verdeling van asielzoekers, die zowel de lidstaten als hun burgers als eerlijk 
beschouwen, kunnen chaotische situaties en sociale spanningen voorkomen en 
dragen op die manier bij tot meer solidariteit tussen de EU-lidstaten. 
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Deelgebied 5.2 Gemeenschappelijke asielbenadering 
 
 

37. Wij bevelen aan een overkoepelende EU-instelling op te richten die alle 
asielaanvragen in de hele Europese Unie verwerkt en beoordeelt, op basis van 
uniforme normen. Het alternatief bestaat erin deze taken toe te wijzen aan 
het Asielagentschap van de EU. Deze instelling moet ook instaan voor een 
eerlijke spreiding van vluchtelingen. De instelling moet ook bepalen welke 
landen van herkomst veilig zijn en welke niet, en moet ervoor zorgen dat 
afgewezen asielzoekers worden teruggestuurd. 
 
De verantwoordelijkheden in het kader van het huidige asielbeleid zijn niet 
duidelijk afgebakend, en de EU-landen hanteren niet dezelfde normen. Dit leidt 
tot een incoherente verwerking van asielprocedures. Bovendien beschikt het 
Asielagentschap van de EU momenteel alleen over “soft power”: het kan de 
lidstaten alleen advies geven over asielkwesties. 
 
 

38. Wij bevelen aan om in alle EU-lidstaten onverwijld speciale asielcentra voor 
niet-begeleide minderjarigen op te richten. Zo hebben deze minderjarigen zo 
snel mogelijk een dak boven hun hoofd en kunnen ze verzorging krijgen die is 
afgestemd op hun specifieke behoeften. 
 
Wij bevelen dit aan om de onderstaande redenen. 
1) Veel minderjarigen komen uit conflictgebieden en zijn waarschijnlijk 
getraumatiseerd. 
2) De kinderen hebben niet allemaal dezelfde behoeften: deze zijn afhankelijk 
van hun leeftijd, gezondheidstoestand enz. 
3) De uitvoering van deze aanbeveling zou garanderen dat kwetsbare en 
getraumatiseerde minderjarigen zo snel mogelijk de nodige zorg krijgen. 
4) De minderjarigen zijn toekomstige Europese burgers en als zij op passende 
wijze worden behandeld, zullen zij in die hoedanigheid een positieve bijdrage 
leveren aan de toekomst van Europa. 
 
 

39. Wij pleiten voor het opzetten van een gemeenschappelijk en transparant 
systeem waarmee asielaanvragen snel worden behandeld. Dit systeem moet 
voorzien in minimumnormen en moet in alle lidstaten op dezelfde manier 
worden toegepast. 
 
Wij bevelen dit aan om de onderstaande redenen. 
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1) Als deze aanbeveling ten uitvoer wordt gelegd, zouden asielaanvragen op een 
snellere en transparantere manier worden behandeld. 
2) Trage asielprocedures leiden tot onwettigheid en strafbaarheid. 
3) De minimumnormen waarnaar wij in onze aanbeveling verwijzen, moeten 
onder meer de eerbiediging van de mensenrechten, gezondheid en 
onderwijsbehoeften van asielzoekers omvatten. 
4) De uitvoering van deze aanbeveling zou asielzoekers toegang verlenen tot de 
arbeidsmarkt en onafhankelijkheid verschaffen, zodat zij positief kunnen 
bijdragen aan de Europese samenleving. Asielzoekers met een geregulariseerde 
werkstatus worden minder gemakkelijk het slachtoffer van misbruik op het 
werk. Dit komt hun integratie automatisch ten goede. 
5) Lange verblijven in asielcentra hebben negatieve gevolgen voor de geestelijke 
gezondheid en het welzijn van de bewoners van deze centra. 
 
 

40. Wij bevelen ten zeerste aan alle overeenkomsten en wetgeving op het gebied 
van asiel en immigratie in Europa volledig te herzien. Voorts pleiten wij voor 
een aanpak die “voor heel Europa” geldt. 
 
Wij bevelen dit aan om de onderstaande redenen. 
1) Sinds 2015 zijn alle huidige overeenkomsten onwerkbaar, onpraktisch en 
ongeschikt voor het beoogde doel. 
2) De EU moet het eerste “agentschap” zijn dat alle andere agentschappen en 
ngo’s beheert die zich rechtstreeks bezighouden met asielkwesties.  
3) Op het vlak van het asielbeleid staan sommige lidstaten er helemaal alleen 
voor. Andere lidstaten beoefenen een asielbeleid “à la carte” en ondermijnen 
zo de eenheid van de EU. 
4) Nieuwe, specifieke wetgeving zou alle asielzoekers een betere toekomst 
kunnen bieden en tot meer samenhorigheid leiden in Europa. 
5) Lacunes in de huidige wetgeving veroorzaken in heel Europa conflicten en 
verdeeldheid en leiden tot toenemende onverdraagzaamheid van de kant van 
Europese burgers ten aanzien van migranten. 
6) Sterkere, relevante wetgeving zou leiden tot minder criminaliteit en minder 
misbruik van het huidige asielstelsel. 
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Bijlage: ANDERE AANBEVELINGEN DIE DOOR HET PANEL IN OVERWEGING ZIJN 
GENOMEN EN NIET ZIJN GOEDGEKEURD 
 
 
Werkgebied 1 Zelfredzaamheid en stabiliteit 
 
Deelgebied 1.1 Autonomie van de EU 
 
 
Indien de ontwikkelingslanden hierom verzoeken, bevelen wij aan om 
interventieprogramma’s voor economische ontwikkeling uit te werken op 
basis van partnerschappen die zijn afgestemd op de behoeften van elk land 
en/of op basis van handelsovereenkomsten. Hiertoe moet eerst het 
economische potentieel van de landen in kwestie worden beoordeeld, en 
vervolgens moeten deze landen economische ondersteuning ontvangen en 
moet er worden gezorgd voor de nodige professionele opleiding. 

Een dergelijke benadering leidt tot meer industriële onafhankelijkheid, creëert 
werkgelegenheid, waardoor de algehele migratiesituatie verbetert, en kan ook 
bijdragen tot betere handelsovereenkomsten met ontwikkelingslanden. 
 
 

Werkgebied 2: De EU als internationale partner 
 
Deelgebied 2.1 Handel en relaties in een ethisch perspectief 
 
 
Wij bevelen aan dat de EU regels invoert die bedrijven ertoe verplichten hun 
toeleveringsketen te controleren en regelmatig een volledig controleverslag in 
te dienen, en bepalingen vaststelt voor de beloning of beperking van invoer in 
overeenstemming met ethische criteria. Afhankelijk van hun grootte moeten 
bedrijven een intern en/of extern controleverslag indienen. 
 
Het ethische aspect van handel met de EU moet worden uitgebreid. Dit kan 
gebeuren door toezicht te houden op de activiteiten van bedrijven in 
internationale toeleveringsketens, en door bedrijven ertoe aan te zetten zich te 
gedragen in overeenstemming met ethische criteria, bijvoorbeeld betreffende 
gevaarlijke producten, arbeidsrechten en -voorwaarden, kinderarbeid en 
milieubescherming. Deze aanbeveling geldt niet voor producten die 
rechtstreeks online door de consument worden gekocht. 
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Werkgebied 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld 
 
Deelgebied 3.1 Veiligheid en defensie 
 
 
Wij bevelen aan de huidige Europese veiligheidsarchitectuur opnieuw uit te 
denken als een efficiëntere en doeltreffender supranationale structuur met 
meer capaciteiten, en met als eindresultaat de oprichting van een gezamenlijk 
leger van de Europese Unie. Hiertoe moeten de nationale strijdkrachten 
geleidelijk worden samengevoegd en omgebouwd. Het is de bedoeling dat 
deze samensmelting van militaire capaciteiten uit de hele Europese Unie ook 
de Europese eenmaking op lange termijn bevordert. De oprichting van een 
gezamenlijk leger van de Europese Unie vereist ook een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met de EU-leden en niet-Europese leden van de 
NAVO. 
 
Indien deze aanbeveling wordt uitgevoerd, verwachten wij dat de militaire 
structuren binnen de Europese Unie kostenefficiënter zullen worden en beter in 
staat zullen zijn om waar nodig te reageren en op te treden. Een dergelijke 
geïntegreerde aanpak zou tot gevolg hebben dat de Europese Unie beter in staat 
is om in kritieke situaties op doortastende en gecoördineerde wijze op te treden. 
 
 
Werkgebied 4: Migratie vanuit een menselijk standpunt  
 
Deelgebied 4.1 Oorzaken van migratie verhelpen 
 
 
Wij bevelen de EU aan een protocol op te stellen voor actie met betrekking tot 
de vluchtelingencrisis die zal voortvloeien uit de klimaatcrisis. In het kader van 
dit protocol moet de EU de definitie van vluchtelingen en asielzoekers 
uitbreiden tot mensen die door de klimaatverandering worden getroffen. 
Aangezien het land van herkomst van veel migranten onbewoonbaar zal 
geworden zijn en zij bijgevolg niet naar hun vaderland zullen kunnen 
terugkeren, moet het protocol er eveneens voor zorgen dat er nieuwe 
gebruiksmogelijkheden worden gevonden voor gebieden die door de 
klimaatverandering worden getroffen, met als doel de mensen die deze 
gebieden hebben verlaten, te ondersteunen. Overstroomde zones zouden 
bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor de aanleg van windmolenparken. 
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Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de klimaatcrisis. Daarom hebben we ook 
een verantwoordelijkheid ten opzichte van degenen die hierdoor het zwaarst 
worden getroffen. We beschikken niet over voorspellingen of concrete gegevens 
over de klimaatvluchtelingen van de toekomst, maar het lijdt geen twijfel dat de 
klimaatverandering gevolgen zal hebben voor het leven van miljoenen mensen. 

 
 

Deelgebied 4.2 Aandacht voor de mens 
 
 
Wij pleiten voor legale, humanitaire wegen en transportmiddelen voor 
vluchtelingen, en bevelen aan deze wegen en transportmiddelen onverwijld te 
verbeteren en te financieren. Er moet een speciaal netwerk van veilige 
Europese wegen worden opgezet, dat moet worden gereguleerd door een 
specifiek hiervoor opgericht orgaan. Dit agentschap moet worden opgericht 
volgens de wetgevingsprocedure en moet eigen, bijzondere bevoegdheden 
krijgen, die vastgelegd zijn in zijn reglement van orde. 
 
Mensenhandel en -smokkel zijn ernstige problemen die moeten worden 
aangepakt. Onze aanbeveling zou zeker leiden tot een verbetering op dit vlak. 
 
 
Deelgebied 4.3 Integratie 
 
 
Wij bevelen aan een Europese richtlijn in te voeren die ervoor moet zorgen dat 
woongebieden in alle lidstaten maximum 30 % inwoners uit derde landen 
mogen tellen. Dit doel moet tegen 2030 worden bereikt en de Europese 
lidstaten moeten steun krijgen voor de uitvoering ervan. 
 
Wij bevelen dit aan omdat een betere geografische spreiding van migranten zal 
leiden tot meer tolerantie jegens migranten van de kant van de lokale bevolking, 
en bijgevolg tot een betere integratie. Dit percentage is ingegeven door een 
nieuw politiek akkoord uit Denemarken. 
 
 


