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EEN BERICHT VAN DE EDITORS 
In 2021 zitten we allemaal met dezelfde vraag: wat nu? Hoe zal het volgende 
tijdvak in de geschiedenis eruitzien?

Europa heeft de afgelopen drie jaar met enorme uitdagingen gekampt. 
Overal op ons diverse continent hebben Europese burgers te maken gehad 
met overstromingen, bosbranden, een krimpende economie en schendingen 
van de mensenrechten. Zelfs hun bestaansmiddelen en soms ook hun leven 
liepen gevaar. Elk van ons heeft een wereldwijde pandemie doorgemaakt 
die ons heeft laten zien hoe kwetsbaar onze economieën en gezondheidsdi-
ensten kunnen zijn en hoe belangrijk het is om elkaar te beschermen en te 
ondersteunen. Onze eenheid is meer waard dan ooit.

De Conferentie over de toekomst van Europa geeft ons de mogelijkheid van 
koers te veranderen. Het is belangrijker dan ooit de ideeën van de mensen die 
centraal staan in de toekomst van Europa te verzamelen, vorm te geven en te 
verwoorden – de ideeën van de jongeren.

Voor welke beleidsmaatregelen en wetten kunnen jonge generaties pleiten 
om een veilige en bruisende toekomst te waarborgen? Daar kan dit verslag 
over de ideeën van jongeren bij helpen.

Dit verslag is het resultaat van de jongerenraadplegingen die door het 
Europees Parlement zijn georganiseerd in het kader van de Conferentie. Het 
draagt bij aan het proces van burgerraadpleging dat plaatsvindt op lokaal, na-
tionaal en Europees niveau, en online op futureu.europa.eu. Het verzamelen 
van ideeën van jongeren bereikte zijn hoogtepunt met EYE2021: de vierde 
editie van het Europees Jongerenevenement (EYE). Duizenden jongeren uit 
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de hele Europese Unie en daarbuiten kwamen hierbij samen in het Europees 
Parlement in Straatsburg om hun ideeën over de toekomst van Europa uit 
te werken en uit te wisselen.

Het laatste EYE-verslag dateert alweer van de editie van 2018. Sindsdien heb-
ben jongeren regelmatig hun stem laten horen. Zo ijverden ze voor een kli-
maatbeleid dat onze toekomst veilig kan stellen, onderwijs waarin iedereen 
eerlijke kansen krijgt, een sociaal beleid dat ondersteuning biedt waar onder-
steuning nodig is en veel meer. Het is overduidelijk dat Europa een actieve 
jonge generatie heeft die staat te springen om de toekomst vorm te geven. 
Dat is ook gebleken uit het grote aantal jongeren dat aan de laatste Europese 
verkiezingen heeft deelgenomen.

In het laatste halfjaar heeft het Europees Parlement op youthideas.eu meer 
dan 1 500 ideeën en voorstellen verzameld van jonge burgers uit heel Europa. 
Wij, het redactieteam van EYE, hebben de populairste ideeën van de jonger-
enraadplegingen geselecteerd. Deze ideeën zijn meegenomen naar EYE2021 
en de deelnemers hebben ze verder uitgewerkt tijdens specifieke workshops. 
Daaruit werden twintig ideeën gekozen en alle deelnemers aan EYE, zowel ter 
plaatse als online, hebben gestemd om de top vijf te kiezen, die bij de afsluit-
ing van het evenement werd voorgesteld. Dit document bevat de uiteindeli-
jke selectie van twintig ideeën die tijdens EYE zijn uitgewerkt. De voorstellen 
die tijdens de slotzitting van EYE2021 zijn besproken en de meeste bijval 
kregen, krijgen erin bijzondere aandacht. Nog veel meer jongerenideeën uit 
het raadplegingsproces zijn te vinden op search.youthideas.eu.

Wij denken dat deze meest gekozen ideeën een realistisch en evenwichtig 
beeld geven van wat jongeren verwachten van beleidsvorming in de toe-
komst.

Een verslag als dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder alle jongeren die aan 
de raadplegingen hebben deelgenomen en zich hebben ingezet om de ver-
anderingen waar zij naar verlangen met de wereld te delen. Het zou evenmin 
mogelijk zijn geweest om de populairste ideeën verder te ontwikkelen zonder 
de vele jongeren die aan EYE2021 hebben deelgenomen. Bedankt, allemaal!

Dit verslag is meer dan zomaar een verzameling ideeën; het is de stem van 
velen, met een concrete visie op onze toekomst samen. Het zal worden ge-
publiceerd op het conferentieplatform futureu.europa.eu in het kader van 
EYE2021. Daarnaast zal het worden voorgesteld aan de Conferentie over de 
toekomst van Europa en de leden van het Europees Parlement, om als inspi-
ratie te dienen voor het politieke debat en toekomstige beleidsvoorstellen.

Het redactieteam van EYE2021
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KLIMAATVERANDERING EN MILIEU

GEMAKKELIJKER RECYCLEN IN DE HELE EU
Grenzen mogen onze inspannin-
gen om verspilling te verminderen 
en de overgang te maken naar een 
groene en circulaire economie niet 
in de weg staan. De lidstaten bena-
deren het recyclingbeleid momen-
teel op uiteenlopende manieren, 
wat niet alleen leidt tot verschil-
lende recyclinggewoonten maar 
ook tot enorme hoeveelheden 
afval. Daarom is het belangrijk om 
een uniform recyclingsysteem te 
ontwikkelen dat op het hele conti-
nent van toepassing is. Een goede 
benadering van zo’n systeem zijn 
“innameautomaten”: burgers 
betalen een kleine vergoeding 
wanneer zij verpakte goederen 
kopen, maar dat bedrag krijgen ze 
terug wanneer zij de verpakking in 
deze automaten storten.

Om dit in de hele EU te doen sla-
gen, is het van cruciaal belang 
dat de productie en het mate-
riaalgebruik worden geharmoni-
seerd. Bovendien zal eenvoudiger 
samengestelde verpakking ervoor 
zorgen dat elk onderdeel overal 
doeltreffend kan worden gerecy-
cled. Dit systeem moet worden in-
gevoerd met een ruime overgang-
speriode, zodat de productie kan 
worden aangepast en er tijd is om 
mensen voor te lichten over nieu-
we methoden en verwachtingen. 
Via verplichte etiketten kunnen 
klanten ook mondiger worden ge-
maakt en geïnformeerd worden 
over dit nieuwe systeem en over 
waar zij hun afval kunnen recyclen.
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GROENE GELIJKHEID BINNEN HET BEDRIJFSLEVEN
De empowerment van kleine, milieu-
vriendelijke bedrijven is een belan-
grijke stap om een groene transitie 
tot stand te brengen. Grote, minder 
duurzame ondernemingen blijven 
dominant op de markt, waardoor 
groenere ondernemingen amper 
kunnen concurreren. Om de econ-
omie op een ecologische manier 
te laten groeien, moeten de EU-
instellingen alle stimulansen om 
fossiele brandstoffen te gebruiken 
onmiddellijk wegnemen. Deze mid-
delen kunnen dan worden gebruikt 
om milieuvriendelijke initiatiev-
en te ontwikkelen binnen kleine 

ondernemingen. Zo kunnen we de 
toegang tot krediet flexibeler mak-
en voor kleinere bedrijven die aan-
dacht besteden aan groene trends en 
methoden.

Daarnaast is het belangrijk dat de 
Europese Unie de oprichting van 
lokale markten aanmoedigt en sub-
sidieert. Daar zouden kleine on-
dernemers lokale producten kunnen 
verkopen aan consumenten uit de 
buurt, waardoor grote supermark-
ten een kleinere rol gaan spelen en 
lokale consumptie aantrekkelijker 
wordt voor gezinnen en klanten.
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GEZONDHEID

HOLISTISCHE BENADERING VAN GEZONDHEID
We moeten de gezondheidszorg 
op institutioneel niveau holis-
tischer benaderen. Met een nieuw 
EU-gezondheidspact zouden we 
mensen informeren over het belang 
van een evenwichtige voeding en li-
chaamsbeweging, en zouden we op 
scholen deskundigen op het gebied 
van geestelijke gezondheid in dienst 
nemen. COVID-19 heeft ons laten 
inzien dat we mensen moeten leren 
en in staat moeten stellen om beter 
voor hun geestelijke en lichamelijke 
gezondheid te zorgen.

Nieuwe wetgeving moet het volgen-
de omvatten:

• ondersteuning bij de opleiding en 
empowerment van deskundigen op 

het vlak van geestelijke gezondheid 
op scholen;

• lessen over gezonde voeding en 
het belang van lichaamsbeweging, 
die door scholen kunnen worden 
aangeboden;

• veilige ruimten voor de geestelijke 
gezondheid in steden en dorpen, 
waar mensen een toevlucht kunnen 
zoeken in drukke zones als zij een 
paniekaanval of andere symptomen 
van een psychische aandoening 
ondervinden;

• een informatiecampagne om burg-
ers te verwijzen naar betrouwbare 
informatie over gezond eten en 
zorg voor geestelijk welzijn.
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BEDRIJVEN TER VERANTWOORDING ROEPEN
De klimaatverandering heeft ver-
woestende gevolgen voor onze 
gezondheid en die van onze pla-
neet; en het probleem wordt drin-
gender. Overstromingen, droogte, 
giftig afval en luchtverontreinig-
ing in steden schaden de gezond-
heid van de Europese bevolking. 

Met het oog op ons welzijn moet-
en we bedrijven ter verantwoor-
ding roepen voor de schade die 
zij toebrengen aan onze mer-
en, oceanen, lucht en grond. 
Bedrijven moeten worden be-
straft voor milieuschade en de 
gevolgen daarvan voor de volks-
gezondheid. Vaak zijn het de bev-
olking en publieke fondsen die de 
rekening betalen voor algemene 

gezondheidszorg en het alge-
meen welzijn. We moeten onmid-
dellijk met een strategie komen 
om bedrijfsafval en vervuiling in 
steden te meten. We kunnen de 
toename van chronische ziekten 
en allergieën beschouwen als indi-
catoren voor lokale vervuiling en 
schade aan de volksgezondheid.

Daarnaast moeten werkgevers het 
gebruik van duurzame vervoer-
smiddelen, zoals openbare 
spoorwegen en fietsen, bevor-
deren door middel van subsidies 
of gepaste stallingen. Deze keuz-
es komen niet alleen de planeet, 
maar ook onze fysieke gezondheid 
ten goede.
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EEN STERKERE ECONOMIE, 

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN BANEN 

KWALITEITSVOLLE START VAN HET BEROEPSLEVEN
Het terugdringen van de jeugdwerk-
loosheid moet een topprioriteit van 
de EU zijn, vooral in een economie 
die herstelt van een pandemie. De 
Unie moet meer financiële middelen 
toewijzen aan initiatieven die nieu-
we banen voor jongeren verge-
makkelijken en jongeren helpen om 
de arbeidsmarkt te betreden.

We moeten:

• specifieke fondsen oprichten om 
een einde te maken aan onbetaalde 
stages, los van opleiding of sociale 
status;

• een platform opzetten, in samenw-
erking met jongerenorganisaties en 
werkgevers (bedrijven, instellingen 
en ngo’s), om jongeren te helpen 
betaalde stages te vinden in over-
eenstemming met hun voorkeuren, 
en dat in verschillende sectoren; 

• een netwerk van bemiddelaars op-
zetten binnen de scholen van de 
lidstaten, om mogelijke “voortijdige 
schoolverlaters” te bereiken en hen 
te informeren over hun mogelijk-
heden. Dit is vooral belangrijk voor 
onderontwikkelde landen.



11

Youth Ideas-verslag 

FISCALE EN POLITIEKE INTEGRATIE BINNEN DE EU
Met het oog op een betere integratie 
in de Unie is het nu tijd om één be-
lastingstelsel in de hele EU toe te pas-
sen, om gelijkheid tussen de lidstat-
en te bereiken. 

Deze fiscale integratie zou vele voor-
delen bieden:

• De middelen tussen welvarende en 
onderontwikkelde lidstaten zouden 
eerlijker worden verdeeld. 

• We zouden een grotere begroting 
hebben en gemeenschappelijke 

wetgeving op het gebied van fiscaal 
beleid. 

• De bureaucratie zou tot een mini-
mum worden beperkt.

• We zouden investeringen kunnen 
ontwikkelen voor andere voorstel-
len, zoals een gemeenschappelijk 
loonbeleid, gezamenlijke maatrege-
len tegen werkloosheid en een uni-
forme pensioenleeftijd.
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DIGITALE TRANSFORMATIE

VOORLICHTING OVER VEILIG GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA
Voorlichting over veilig gebruik van 
sociale media móét in 2021 een pri-
oriteit zijn, aangezien platforms ons 
privé- en beroepsleven overheers-
en. Digitaal geletterde mensen zu-
llen niet alleen beter zijn toegerust 
om cyberdreigingen het hoofd te 
bieden, maar zullen ook socialeme-
diaplatforms op een respectvolle en 
tolerante manier gebruiken.

Niemand mag in de digitale wereld 
aan zijn lot worden overgelaten. We 
moeten alle generaties voorlicht-
en om zorgvuldig om te gaan met 
hun digitale aanwezigheid. In het 
bijzonder wat kinderen betreft, kun-
nen we:

• digitale geletterdheid integreren 
in de leerplannen;

• internationale digitale dagen 
houden, waarop kinderen prak-
tische en theoretische lessen krij-
gen;

• interactieve spelletjes als leermid-
delen gebruiken;

• een socialemediaplatform naboot-
sen, waar kinderen kunnen leren 
over het gevaar van cyberaanval-
len en hoe ze kunnen vermijden 
de gevolgen daarvan in het echte 
leven te ondervinden.
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ROBUUSTERE EU-WETGEVING ROND CYBERBEVEILIGING
In onze steeds meer digitaal 
wordendewereld moeten we onze 
cyberbeveiliging verbeteren door 
de internationale wetgevingskaders 
daarvoor te versterken. Er is in de 
hele EU geldende wetgeving nodig 
om de privacy en digitale rechten 
van burgers beter te beschermen. 

De EU moet een comité van deskun-
digen oprichten dat alle lidstaten 
vertegenwoordigt en bepaalt wat 

cybercriminaliteit is en welke wet-
geving we moeten aannemen. Zo’n 
instelling moet worden afgeschermd 
tegen mogelijke lobbygroepen en 
grote ondernemingen.

De wetgeving moet ook garanderen 
dat onlineplatforms gebruikersna-
men controleren ter bestrijding van 
onlineanonimiteit, wat kan leiden tot 
onlinemisbruik, onjuiste informatie 
en cyberaanvallen.
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DE RECHTSSTAAT
De EU is een op waarden geba-
seerde unie. Wij willen bindende 
mechanismen om de waarden te 
handhaven die zijn opgenomen 
in artikel 2 van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese 
Unie, zoals de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de rechten van 
minderheden. De unanimiteit die 
vereist is volgens artikel 7 van de 
Verdragen moet worden vervan-
gen door een gekwalificeerde 
meerderheid. Bovendien moet-
en de Europese Commissie én het 
Parlement in het proces een stem-
ming houden, die meetelt in de 
berekening van de gekwalificeerde 
meerderheid. Zodra de artikel 
7-processen van start zijn gegaan, 
moeten er duidelijke termijnen zijn. 

Het Hof van Justitie moet de enige 
bevoegde rechtbank blijven om 
uitspraak te doen over het EU-recht, 
met inbegrip van kwesties op het 
gebied van de rechtsstaat.

We moeten het conditionaliteits-
mechanisme voor de rechtsstaat, dat 
verbonden is aan de EU-begroting 
en het NextGenerationEU-fonds, 
ten volle uitvoeren. De Commissie 
moet nu relevante richtsnoeren 
vaststellen. 

Daarnaast moet de EU beoordelen 
of de lidstaten de fundamentele 
waarden van de EU eerbiedigen, 
naar het voorbeeld van de pre-
toetredingsprocessen voor kan-
didaat-lidstaten.

WAARDEN EN RECHTEN,  

DE RECHTSSTAAT, VEILIGHEID
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GELIJKE RECHTEN VOOR LHBTQI+’ERS
De EU moet waardigheid, rechtvaar-
digheid en respect als gedeelde 
waarden erkennen en omarmen. 
We moeten ervoor zorgen dat lh-
btqi+-gemeenschappen in de hele 
EU gelijke rechten genieten. De EU 
kan en móét aanvallen op de lhbt-
qi+-gemeenschap als haatmisdrijven 
definiëren.

Echte veranderingen beginnen met 
collectieve houdingen; initiatieven 
die van bovenaf worden genomen, 
kunnen contraproductief zijn als 
ze op zichzelf staan en geen steun 
krijgen van onderaf. De EU moet 

bottom-upinitiatieven ondersteu-
nen door meer aandacht te vestigen 
op lhbtqi+-kwesties en regionale en 
nationale actiegroepen te versterk-
en. Deze steun moet bestaan uit een 
actieplan, evenementen, nieuwe lh-
btqi+-publicaties en gefinancierde 
groepsinitiatieven. Onze gemeen-
schappen moeten beter worden 
geïnformeerd over de rechten die lh-
btqi+’ers momenteel niet hebben en 
over de hindernissen waarmee zij te 
kampen hebben. Empathie en begrip 
tonen is de eerste stap om anderen te 
empoweren.
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MIGRATIE

STEUN VOOR JONGE GEVLUCHTE ONDERZOEKERS
De EU moet een programma finan-
cieren om gevluchte studenten en 
onderzoekers toegang te geven tot 
EU-universiteiten. Zo’n programma 
moet in het kader van dit program-
ma moet worden vastgesteld welke 
Europese universiteiten geïnteress-
eerd zijn in het ontvangen van gev-
luchte onderzoekers en moet worden 
samengewerkt met de UNHCR om 
dergelijke vluchtelingen op te spor-
en en contact met hen op te nemen. 
Universiteiten kunnen bepaalde eis-
en stellen aan wetenschappers, zoals 
specifieke kenniscriteria, maar mogen 
op geen enkele manier discrimineren 
op grond van herkomst. Kandidaten 
moeten steun krijgen van de EU, in de 
vorm van financiering aan ngo’s die op 
hun beurt de kandidaten tijdens de 
hele sollicitatieprocedure ondersteu-
nen. Nadat ze zijn toegelaten, moeten 

gevluchte onderzoekers indien nodig 
toegang krijgen tot voorbereidende 
opleidingen.

Een centraal Europees fonds zou de 
beste manier zijn om universiteiten die 
gevluchte studenten toelaten te spon-
soren, zodat zij in basisbehoeften zoals 
huisvesting, voedsel en taalcursussen 
kunnen voorzien. Een dergelijk pro-
gramma zou de EU helpen het hoofd 
te bieden aan de uitdagingen van de 
vergrijzing; de EU-waarden van soli-
dariteit en menselijke waardigheid ver-
sterken; vluchtelingen de kans geven 
vaardigheden te verwerven in ruil voor 
een bijdrage aan de gastlanden, zo-
dat gastlanden er nieuwe, geschoolde 
arbeidskrachten bij krijgen; en, wat 
belangrijk is, leiden tot minder populis-
tische retoriek en minder wantrouwen 
tegenover migranten.
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BETERE ONDERSTEUNING VAN ASIELZOEKERS
Asielzoekers langdurig in kampen in de 
lidstaten opvangen is onmenselijk en 
onhoudbaar. Het moet een prioriteit 
zijn om deze situatie te verbeteren. De 
EU moet de gecentraliseerde finan-
ciering opvoeren, zodat de lidstaten 
worden gestimuleerd om migranten te 
accepteren. De financiering moet die-
nen om de aanvaarding van migranten 
door landen te bevorderen en bureau-
cratische en integratieprocessen te 
stroomlijnen. Ze moet dienen om:

• onmiddellijk vertalers en immi-
gratieadvocaten aan te werven in 
de landen rond de Middellandse 
Zee en zo de behandelingstermij-
nen voor asielaanvragen te verko-
rten;

• te voorzien in de basisbehoeften 
van migranten in de landen van 
eerste opvang; de kosten van voed-
sel, onderdak, geneesmiddelen en 
de behoeften van baby’s te dekken;

• de integratie in de landen van 
bestemming te ondersteunen en zo 
de wil om migranten te aanvaarden 
te vergroten;

• technische ondersteuning en advies 
te verstrekken in de hele EU.

Ook moeten landen hulp krijgen 
om leerlingplaatsen voor asielzoe-
kers op te zetten en de integratie te 
versnellen. Op die manier kunnen 
asielzoekers een positieve bijdrage 
leveren aan hun gastland en ver-
mindert het wantrouwen van de 
gastgemeenschappen tegenover 
migranten. Dit kan worden aange-
vuld met een bredere erkenning van 
eerdere kwalificaties van migranten. 
Tot slot kunnen de asielzoekers van 
wie de asielaanvraag behandeld is, 
aan een specifieke lidstaat worden 
toegewezen op basis van hun vaar-
digheden en de behoeften van die 
lidstaat.
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ONDERWIJS, JEUGDZAKEN, CULTUUR EN SPORT

NIET-FORMEEL ONDERWIJS IN SCHOLEN
De EU moet meer middelen ter 
beschikking stellen om alle jonge 
Europeanen de kans te geven aan 
niet-formeel onderwijs deel te ne-
men. De mechanismen daarvoor 
bestaan al: de koppeling van onder-
wijs, studies en opleidingen (Bridging 
Education, Study and Training – BEST) 
zou gemakkelijk passen binnen het 
Erasmus+-programma, naast ini-
tiatieven zoals eTwinning en per-
soneelsuitwisseling. Wat we nu nodig 
hebben, is de politieke wil.

Niet-formeel onderwijs kan vele ver-
schillende vormen aannemen, zoals 
vrijwilligerswerk, jongerenuitwisse-
lingen en sportprogramma’s. Jonge 
Europeanen moeten praktische 
vaardigheden leren om veelzijdige, 

verantwoordelijke en gewetensvolle 
burgers te worden. Bovendien is niet-
formeel onderwijs een uitstekende 
manier om completer onderwijs aan 
te bieden.

Daarnaast zou in het kader van een 
Europees programma voor niet-
formeel onderwijs een verbinding-
splatform kunnen worden opgezet. 
Het doel daarvan zou zijn om de 
kloof te dichten tussen leerkrachten 
en dienstverleners met expertise in 
onderwerpen die ertoe doen in het 
hedendaagse leven. Zo’n platform 
zou ook informatie bevatten over in-
novatieve, interactieve en plezierige 
leermethoden en mogelijkheden om 
te netwerken.
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BETERE LEERPLANNEN
Laten we de leerplannen van scholen 
opnieuw bekijken! Europese scholen 
moeten een nuttiger en praktischer 
onderwijs bieden en onderwerpen 
opnemen die van pas komen in de 
hedendaagse wereld, zoals bewust-
making rond geestelijke gezondheid, 
seksuele voorlichting, digitale en fi-
nanciële geletterdheid, milieuonder-
wijs en interculturele vaardigheden. 
Scholen moeten voortdurend op-
nieuw beoordelen wat hun leerlin-
gen nodig hebben om een generatie 
voort te brengen die klaar is om in het 
beroepsleven te stappen.

Bovendien worden interculturele 
vaardigheden en kennis over de 
kansen en voordelen die Europa 
biedt almaar belangrijker in een 
steeds meer geglobaliseerde wereld. 

Als scholen deze twee zaken helpen 
versterken, kunnen we een meer dy-
namische, gevarieerde en geënga-
geerde samenleving bouwen waarin 
we één Europa vormen, door ge-
meenschappelijke doelstellingen na 
te streven en de wereld actief tegem-
oet te treden. Zo kunnen we doeltr-
effend reageren op uitdagingen van 
politieke en persoonlijke aard.

Jongeren en Europa als geheel zoud-
en voordeel halen uit zulke nieuwe 
schoolvakken. Als jonge Europeanen 
in contact komen met onderwer-
pen met moderne en praktische 
toepassingen, zal dat leiden tot een 
open, inclusieve en verdraagzame 
bevolking. Het zal meer empathie 
opleveren en Europeanen dichter bij 
elkaar brengen.
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DE EU EN DE WERELD

EEN FEDERAAL EUROPA
De klimaatverandering, COVID-19 
en internationale veiligheidskwest-
ies vormen grote uitdagingen voor 
de Europese Unie, haar lidstaten en 
haar burgers. Om deze problemen 
aan te pakken, moeten we ons in-
zetten voor een federale staat. 

Op die manier kunnen we wereld-
wijd meer gewicht in de schaal leg-
gen, in economisch, politiek, militair 
en cultureel opzicht. Een federaal 
Europa is zeker geen gemakkelijke 
taak, maar wel een veelbelovend 
langetermijnproject. Als we de 

kosten voor de nationale regerin-
gen verlagen, kunnen we investeren 
in gezondheidsbeleid en klimaat-
verandering. 

Bovendien kan een federaal Europa 
mensen van alle achtergronden en 
ideologieën samenbrengen en de 
Europese identiteit versterken door 
interne hiaten op te vullen. Dat zou 
van de Europese Staat een sterke en 
veerkrachtige speler maken. Zo kun-
nen we met één stem spreken en de 
Europese waarden en vrede op het 
internationale toneel bevorderen.
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EEN STERKER GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS BELEID
Een doeltreffender gemeenschappeli-
jk buitenlands beleid zou de Europese 
Unie een sterkere positie kunnen 
geven bij onderhandelingen met de 
rest van de wereld. Bovendien zou 
daarmee de behoefte aan verschillen-
de bilaterale overeenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen kunnen 
verdwijnen. Als sterke, multilaterale en 
niet-dominante macht kan onze Unie 
mondiale uitdagingen aanpakken en 
sneller en doeltreffender reageren op 
internationale veiligheidsdreigingen, 
zowel in Europa als wereldwijd.

Door een gemeenschappelijk buiten-
lands beleid vast te stellen, kunnen we:

• waarden bevorderen, bijvoorbeeld 
door handel die gedwongen arbeid 
ondersteunt daadwerkelijk te ver-
bieden; 

• de Europese identiteit versterken en 
het vertrouwen van de burgers in 
deze nieuwe macht opbouwen;

• de weerstand tegen ondemocra-
tische machten en bedreigingen 
voor de veiligheid vergroten en 
erop reageren;

• ervoor zorgen dat onze stem wordt 
gehoord in internationale onder-
handelingen en de wereldpolitiek.
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EUROPESE DEMOCRATIE

EÉN STANDAARD EU-PASPOORT
Laten we het volle potentieel van het 
EU-burgerschap gebruiken! Als eerste 
stap kunnen we één standaard EU-
paspoort – dat ook dienstdoet als 
identiteitskaart – voor alle EU-burgers 
maken, dat geldig is voor aankomst en 
verblijf in alle lidstaten.

Ten tweede moeten we Europa 
“ervaren” om ons Europeaan te voelen. 
Om dat te bereiken, is het belangri-
jk het voor burgers gemakkelijker te 
maken om in verschillende lidstaten 
te wonen en zich tussen de lidstat-
en te verplaatsen. Daarom moeten in 
alle EU-landen dezelfde verhuis- en 

registratieprocedures van toepassing 
zijn. Het moet even gemakkelijk zijn 
om binnen de EU te verhuizen als bin-
nen een lidstaat.

Bij het ontwerpen van zulke beleids-
maatregelen en -processen moeten 
we ervoor zorgen dat iedereen gelijk 
wordt behandeld. Daarom moeten we 
in de hele EU geldende regels vasts-
tellen voor verhuizingen naar en de 
registratie in verschillende lidstaten. 
EU-burgers moeten bijvoorbeeld kun-
nen stemmen bij alle verkiezingen in 
het land waar zij wonen, ongeacht hun 
geboorteland.
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TRANSNATIONALE LIJSTEN VOOR EU-VERKIEZINGEN
De EU zit met een probleem: haar 
burgers zijn nog altijd te weinig ver-
tegenwoordigd, wat gevolgen heeft 
voor hun vertrouwen in de politiek 
en hun gevoel van verbondenheid 
met beleidsmakers. 

Alleen als de verkiezingen voor het 
Europees Parlement ophouden 27 
gelijktijdige verkiezingen te zijn en 
echt Europees worden, kunnen we 
hier verandering in brengen. We 
moeten transnationale lijsten ge-
bruiken, waarbij kiezers een lijst van 
nationale kandidaten krijgen en een 
aanvullende lijst met kandidaten uit 
alle lidstaten. Op die manier kunnen 
kiezers niet alleen stemmen voor de 
kandidaten uit hun eigen lidstaat, 
maar ook voor de kandidaten van een 
ander land, waardoor politici op twee 
manieren kunnen worden verkozen. 
Zo kunnen we ervoor zorgen dat de 
kandidaten nog steeds alle regio’s 

vertegenwoordigen en tegelijkertijd 
de verkiezingen echt transnationaal 
maken. Dit zou politici dwingen rek-
ening te houden met de meningen 
van alle Europeanen.

Hetzelfde moet gelden voor de kan-
didaten voor het voorzitterschap 
van de Commissie. De winnende 
partijen zouden de voorzitter van 
de Commissie niet onderling mo-
gen verkiezen in een achterkamert-
je. We moeten het zogenaamde 
“Spitzenkandidaten”-systeem 
versterken, waarbij elke partij vóór 
de verkiezingscampagne haar kan-
didaat voor het voorzitterschap bek-
endmaakt. Door actief deel te nemen 
aan de verkiezingscampagne en re-
chtstreeks in contact te treden met 
de burgers zou de toekomstige voor-
zitter dichter bij de Europese bevolk-
ing staan.
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OVERIG

IN MEERTALIGHEID VERENIGD
Laten we verenigd zijn in meertalig-
heid!

De EU moet in meer financier-
ing voorzien om meertaligheid te 
ondersteunen. Als eerste stap moet 
het taalonderwijs op scholen 
worden hervormd. Veel student-
en kunnen talen studeren die in 
grotere EU-landen worden gespro-
ken, maar slechts weinigen krijgen 
de kans kleinere EU-talen te leren, 
ook al worden die talen gesproken 
in landen die veel dichter bij hen 
liggen. Veel tweetalige leerlingen 
kunnen ook hun moedertaal niet 
studeren op school. Bovendien zijn 
er veel talen van nationale, etnis-
che en taalkundige minderheden 
die hun niet worden aangeboden. 
Dit brengt hun recht op het gebruik 

van hun moedertaal in gevaar. Meer 
financiering moet het makkelijker 
maken om taalcursussen te volgen 
en leraren op te leiden die meer-
taligheid in het onderwijsstelsel 
kunnen bevorderen.

Als volgende stap kunnen we meer 
jongerenuitwisselingen organiser-
en, zoals studiereizen die gericht zijn 
op het leren van een vreemde taal. 
Ook kunnen we de manier waarop 
de EU-instellingen officieel com-
municeren herzien. Sommige even-
ementen en programma’s gericht 
op jonge Europeanen maken al ge-
bruik van meerdere talen. Meer EU-
financiering kan ervoor zorgen dat 
jonge Europeanen toegang hebben 
tot nog meer evenementen en pro-
gramma’s om talen te leren.
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MEER AANDACHT VOOR TRANSPARANTIE 
IN DE EU-POLITIEK
Alle Europese beleidsmaatregel-
en moeten op transparante wijze 
worden geëvalueerd. Sommige 
bereiken mogelijk hun doelstellingen 
of doelgroepen niet. Er kan bijvoor-
beeld vergeten worden rekening 
te houden met de specifieke situ-
atie van burgers die in plattelands-
gebieden of economisch zwakkere 
landen wonen. Om lessen te trekken 
uit onze eerdere fouten en in de 
toekomst beter beleid te ontwik-
kelen, moeten burgers kunnen be-
grijpen waarom individuele beleids-
maatregelen worden ontwikkeld 
en hervormd. Dankzij transparante 
en begrijpelijke evaluaties zullen zij 
weloverwogen beslissingen kunnen 

nemen bij verkiezingen.

Ten tweede moet het werk van lobby-
isten in de EU transparanter worden. 
Lobbyisten moeten aan strengere 
regels voldoen om ervoor te zorgen 
dat politici naar hun kiezers luisteren. 
De afgelopen jaren zijn enkele eerste 
inspanningen geleverd om de regels 
rond lobbyisme te versterken. Dit is 
een stap in de goede richting. Door 
bijvoorbeeld transparantieregis-
ters vaker en in meer sectoren te ge-
bruiken, zouden we een nog grotere 
transparantie kunnen bereiken. Zulke 
maatregelen zullen bovendien het 
vertrouwen van de burgers in de 
Unie en haar beleid vergroten.
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