
 

  

 

 

 

 

Dit is een vertaling van de samenvatting van het verslag over de "Bijdrage van de burger aan de 

Conferentie over de Toekomst van Europa" van Frankrijk. Het volledige verslag is (in het Frans) 

te lezen via de volgende link: https://participation-citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-

11/20211126%20-%20COFE%20-%20Rapport%20final.pdf 
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Inleiding 

In de Conferentie over de Toekomst van Europa worden de burgers van de 27 lidstaten van de Europese 

Unie op niet eerder geziene schaal en wijze geraadpleegd. Met hun stem en inbreng bepalen eerst en vooral 

zij hoe de komende jaren en decennia er uit zouden moeten zien. Het is de bedoeling dat EU-burgers met 

concrete voorstellen voor veranderingen en tastbare maatregelen Europa in staat stellen zich te herijken en 

zich klaar te maken voor de mondiale uitdagingen waarvoor het staat. 

De Franse regering steunt de initiatieven van het voorzitterschapstrio van de Conferentie over de Toekomst 

van Europa, eerst en vooral door haar burgers aan te moedigen massaal bijdragen op het onlineplatform te 

plaatsen, en ook door overal in het land evenementen te organiseren. 

Parallel daaraan heeft de Franse regering een nationaal inspraakinitiatief gelanceerd. 

In dit nationale initiatief zijn burgers geraadpleegd aan de hand van een strikte methodiek (zie "Leidende 

beginselen en methodische aanpak"). De organisatie van deze exercitie was in handen van het ministerie 

van Europa en Buitenlandse Zaken, ondersteund door het ministerie van Betrekkingen met het Parlement 

en Burgerparticipatie, en met deskundige inbreng van het interministerieel centrum voor 

Burgerparticipatie. Het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken heeft zich laten bijstaan door een 

consortium met daarin Roland Berger, Wavestone, Public Missions en Harris Interactive. Voor de 

organisatie van de 18 conferenties verspreid over het hele Franse grondgebied was er niet in de laatste 

plaats een belangrijke rol voor de regionale prefecturen weggelegd. 

De deelnemers aan de raadpleging kregen één enkele vraag voorgelegd: "Welke veranderingen zou u als 

Frans burger willen zien voor Europa?" (zie ook bijlage IV "Opdracht"). 
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In september en oktober 2021 zijn in 18 regionale conferenties in de 13 regio's van Europees Frankrijk en 

in de 5 Franse regio's overzee, per regionale conferentie 30 tot 50 uitgelote burgers (in totaal 746) drie 

weekeinden bijeengekomen. Daarop volgde op 15, 16 en 17 oktober 2021 een nationale conferentie in de 

Sociaal-economische en milieuraad (CESE) in Parijs, waar de resultaten van de regionale panels bij elkaar 

zijn gebracht. Dit werd gedaan door 100 deelnemers van de 18 regionale conferenties die zich daarvoor 

beschikbaar hadden gesteld. 

Daarnaast heeft het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken in samenwerking met Make.org een 

onlineraadpleging gehouden onder Franse jongeren onder de titel "Parole aux Jeunes" ("Jeugd aan het 

woord"), om mede gezien het aankomend Europees Jaar van de jeugd in 2022 ook hen specifiek het woord 

te geven. Meer dan 50 000 jongeren tussen 15 en 35 jaar hebben daar hun ideeën en prioriteiten voor het 

Europa van 2035 uiteengezet. 

Het rapport dat u voor u heeft, bevat de belangrijkste resultaten van de twee door de Franse regering 

georganiseerde raadplegingen. 

Methodische aanpak 

De deelnemende burgers aan de regionale conferenties zijn geworven via loting op basis van hun 

telefoonnummer, gevolgd door een gerichte selectie van profielen voor een zo representatief mogelijke 

weerspiegeling van de diversiteit in elke individuele regio. 

Tijdens de regionale panels konden de deelnemers zich uitspreken in groepen van 6 tot 8 burgers die samen 

met een procesbegeleider rond tafel zaten, afgewisseld met plenaire presentaties van het besprokene. 

Tijdens de voorziene nadenkmomenten konden de burgers deskundigen raadplegen, die ervoor waakten 

zich strikt neutraal op te stellen. 
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De burgers werd allereerst gevraagd van gedachten te wisselen over hun perceptie van het huidige Europa. 

Vervolgens gaven zij aan hoe zij Europa in 2035 graag voor zich zien, eerst in hun groep en daarna ten 

overstaan van alle deelnemers. Uit dit alles zijn per regio tussen de 3 en 8 wensen naar voren gekomen. 

Per wens hebben de burgers vervolgens beschreven welke veranderingen er volgens hen nodig zijn voor 

dat gewenste Europa. Daarna hebben zij die uitgewerkt in concrete uit te voeren maatregelen. Al met al 

zijn er door alle regio's bij elkaar 515 veranderingen en 1 301 concrete maatregelen geformuleerd. 

Alle deelnemers kregen als voorbereiding op de afsluitende nationale conferentie per regionale conferentie 

een syntheseverslag. 

Aan de nationale conferentie namen 100 burgers deel, geloot uit de deelnemers van de 18 regionale 

conferenties. Voor een goede diversiteit in het nationale panel werden per regionale conferentie op het 

Europese vasteland 6 burgers geloot, uit de regionale conferentie op La Réunion eveneens 6, en uit die in 

de overzeese gebieden 4, daarbij in elke regionale loting zorgend voor een evenwichtige man-

vrouwverdeling en dito leeftijdsdistributie (zie bijlage II). 

Ter voorbereiding van de nationale conferentie zijn de 515 tijdens de regionale conferenties vastgestelde 

veranderingen geanalyseerd en gegroepeerd naar vergelijkbare of gerelateerde onderliggende intentie, 

resulterend in 14 clusters van veranderingen die een gemeenschappelijke wens voor Europa weerspiegelen 

(zie deel 6). De 100 deelnemers aan de nationale conferentie zijn met die 14 wensen voor Europa aan de 

slag gegaan. Hun opdracht was het werk van de regio's naar een hoger niveau te tillen en om met 

ondersteuning van zo'n twintig deskundigen de wensen, veranderingen en voorstellen voor Europa tegen 

elkaar af te zetten en zo te bepalen welke veranderingen prioriteit hebben. Uiteindelijk werden voor elke 

cluster 3 prioritaire veranderingen gekozen, waarvan telkens de eerste onder alle 100 burgers in stemming 

werd gebracht, leidend tot een definitieve rangschikking van 14 prioritaire veranderingen. De resultaten 

van de nationale conferentie zijn neergelegd in een syntheseverslag. 
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De onlineraadpleging "Parole aux Jeunes" in partnerschap met Make.org liep van mei tot en met juli 2021. 

Er waren meer dan 50 000 deelnemers en zij dienden bijna 3 000 voorstellen voor Europa in. De reacties 

van de jonge burgers zijn herleid tot 35 hoofdideeën, waarvan in de raadpleging 22 breed gedragen werden, 

maar 13 juist voor controverse zorgden (zie deel 2). 

Voorlegging resultaten en follow-up 

Dit rapport wordt op 29 november 2021 door de burgers voorgelegd aan de regering, in aanwezigheid van 

de Franse volksvertegenwoordigers die lid zijn van de voltallige vergadering van de Conferentie over de 

Toekomst van Europa. Tijdens het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zal het 

rapport worden voorgelegd aan het voorzitterschapstrio van de Conferentie. 

Om tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van de gelote deelnemers is aan het slot van de 

nationale conferentie in de CESE een burgerlijk follow-upcomité opgericht, waarmee deze burgers het 

verdere verloop volgen kunnen. Dit comité bestaat uit 15 leden en zal de bevolking informeren over het 

gevolg dat aan hun voorstellen is gegeven. Van de 15 leden komen 14 voort uit de regionale conferenties 

en 1 uit de "Parole aux Jeunes"-raadpleging. Eén lid van het follow-upcomité neemt deel aan de voltallige 

vergaderingen van de Conferentie over de Toekomst van Europa in de hoedanigheid van 

vertegenwoordiger van de Franse burgerraadpleging. Hij of zij is daar om de voorstellen in dit rapport 

onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd om met alle vertegenwoordigde Europese burgers tot een 

gemeenschappelijk standpunt te komen. 

Alle documenten van de Franse raadpleging zijn openbaar en voor iedereen raadpleegbaar op het Franse 

platform voor burgerparticipatie (taakomschrijving, regionale syntheseverslagen, nationaal 

syntheseverslag, rapport van de procesbewakers en eindverslag). 
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Belangrijkste uitkomsten 
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De panels van de regionale conferenties 
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Beginselen burgerparticipatie en methodische aanpak 
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a. Frankrijk en de participatiedemocratie 

De Franse bijdrage aan de Conferentie over de Toekomst van Europa is geankerd in de 

participatiedemocratie die gebaseerd is op drie leidende beginselen: transparantie, neutraliteit en recht 

op follow-up. 

Een dergelijke participatieve werkwijze noopt de organisator tot een strikte methodiek. Burgers moeten 

via de burgerparticipatiemethodiek onder de meest optimale omstandigheden kunnen deelnemen en hun 

mening vrijelijk en onderbouwd kenbaar kunnen maken. 

Transparantie 

Het organisatieteam van de conferentie stelt alle informatie over de raadpleging openbaar toegankelijk 

voor de burger: 

• de bredere context van de raadpleging; 

• de beginselen achter burgerparticipatie; 

• het doel van de raadpleging; 

• de uitkomsten van de raadpleging. 

De Franse Conferentie over de Toekomst van Europa is methodisch dusdanig vormgegeven dat het proces 

van begin tot eind transparant is voor de burger. Zo wordt duidelijk uiteengezet hoe de deelnemende 

burgers via loting geselecteerd zijn, volgens welke methodiek gewerkt wordt, en hoe de stem van de burger 

een plaats krijgt. Ook is de deelnemers na afloop van elke regionale conferentie per e-mail een 

syntheseverslag daarvan toegestuurd. En aan het einde van de rit worden alle werk- en slotdocumenten 

openbaar gemaakt op het Franse platform voor burgerparticipatie1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutraliteit 

Bij de procesbegeleiding en het navolgende optekenen van de uitkomsten dienen de organisatieteams van 

de raadplegingen zich strikt neutraal op te stellen. De betrokken partijen - gespreksleiders, 

procesbegeleiders en deskundigen - moeten hun mening voor zich houden en mogen niet proberen het 

debat een bepaalde richting op te sturen. 

In alle stadia van de raadpleging stond neutraliteit voorop. Allereerst zijn de deelnemers op onpartijdige, 

objectieve en transparante wijze geselecteerd. Verder is gebruik gemaakt van een strikte methodiek met 

onder meer "omgekeerde expertise" en kenden de debatten geen thematische aansturing. En als aangegeven 

was er uitdrukkelijke aandacht voor de opstelling en houding van de gespreksleiders, procesbegeleiders en 

deskundigen. Ook hadden de initiatiefnemer, de Franse overheid, en de betrokken partijen geen invloed op 

het volledig vrije debat, waarin de organisatieteams nauwlettend erop toezagen dat alle bijdragen van alle 

deelnemers goed uit de verf kwamen en geen burgervoorstellen gefilterd werden. 

Bovendien zag een college van 3 procesbewakers, benoemd door de voorzitter van de Franse Nationale 

Vergadering, de voorzitter van het Europees Parlement en de Franse regering, erop toe dat eenieder zich 

uiten kon en dat alle meningen aan boord werden genomen. 

Recht op follow-up 

Alle burgers hebben, ongeacht of zij hebben deelgenomen aan de raadpleging, het recht te worden 

geïnformeerd over wat er gedaan is met hun voorstellen en de daaruit voortvloeiende adviezen, en waarom. 

Een recht op follow-up dus. 
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Het interministerieel centrum voor Burgerparticipatie en het interministerieel directoraat 

Overheidshervorming (Direction interministérielle de la transformation publique - DITP) definiëren dit als 

het beleidsvoornemen van de Franse overheid om helder en duidelijk naar de burger terug te koppelen wat 

de raadplegingen in de praktijk hebben opgeleverd. Concreet betekent dit dat de Franse overheid 

gedetailleerd aan de burger uitlegt hoe er rekening met hun bijdragen wordt gehouden en welke invloed 

deze zullen hebben op de besluitvorming en de uitvoeringspraktijk van de overheid. 

De Franse regering pakt wat betreft de Conferentie over de Toekomst van Europa deze follow-up ambitieus 

aan, zoals aangekondigd na afloop van de nationale conferentie en beschreven in het volgende deel van dit 

rapport (zie "Methodische aanpak"). 
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b. Methodische aanpak 

De drie bovengenoemde burgerparticipatiebeginselen vinden hun uitdrukking in de strikte zevenledige 

methodiek die bij de raadpleging is gehanteerd. 

1. Landelijke spreiding en nabijheid 

De Franse component van de Conferentie over de Toekomst van Europa is vormgegeven als 18 regionale 

conferenties in de 13 regio's van Europees Frankrijk en de 5 Franse overzeese regio's, gevolgd door een 

nationale conferentie in Parijs. Het was de bedoeling om met deze panels op regionaal niveau de burger 

zo dicht mogelijk bij huis om zijn mening te vragen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat nu zichtbaar 

is waar de verschillende landsdelen het over onderwerpen eens zijn of van mening verschillen. 

2. Diversiteit en loting 

Er is voor gekozen om per regionale conferentie 50 burgers te selecteren. Uitzondering daarop waren de 

conferenties overzee op Martinique, Mayotte, Guadeloupe en Frans-Guyana, waar telkens 30 tot 40 burgers 

deelnamen, en de conferentie in de regio Grand Est, waaraan ook nog 5 burgers uit de drie aangrenzende 

Duitse deelstaten meededen. Via willekeurige trekking van telefoonnummers is er een groep burgers 

geloot die vervolgens is uitgenodigd om aan de regionale conferenties deel te nemen. 

Daarvoor moesten zij wel ouder zijn dan 18 jaar en Frans staatsburger of rechtmatig permanent ingezetene. 

Elk regionaal burgerpanel moest representatief zijn voor de diversiteit onder de bevolking van de regio 

in kwestie en ook een verscheidenheid aan standpunten over Europa vertegenwoordigen. De manier 

waarop de selectie precies plaatsvond, is gedetailleerd uiteengezet in bijlage II. 

3. Een transparant proces 

Een college van drie procesbewakers, benoemd door de staatssecretaris voor Europese Zaken, de 

voorzitter van de Nationale Vergadering, en de voorzitter van het Europees Parlement, heeft het hele proces 

toegezien op de neutraliteit en de regelmatigheid ervan. Meer in het bijzonder hebben zij gecontroleerd of 

de loting eerlijk verliep, aanbevelingen gedaan wat betreft de in te zetten deskundigen, alsmede ter plaatse 

toezicht gehouden op het goede verloop van de debatten. Aan het einde van het proces maken de 

procesbewakers hun oordeel over het verloop van de raadpleging online beschikbaar op het Franse 

platform voor burgerparticipatie. 

Op het platform worden tevens de volgende documenten gepubliceerd: de syntheseverslagen van de 

achttien regionale conferenties, een overzichtsdocument met alle door de regionale conferenties 

ingebrachte veranderingen, het syntheseverslag van de nationale conferentie, en het aan de Franse regering 

voorgelegde eindverslag. 
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4. Een open, ongestuurd debat 

De burgers die aan deze nationale raadpleging deelnamen, kregen één enkele vraag voorgelegd: "Welke 

veranderingen zou u als Frans burger willen zien voor Europa?". 

Dankzij de manier waarop het debat praktisch en methodisch was vormgegeven, konden de burgers zelf 

bepalen hoe en welke gewenste veranderingen zij ter tafel brachten, zonder sturing door een specifiek 

onderwerp of normatief kader. 

Het was dus qua de te behandelen onderwerpen de bedoeling de burgers van de regionale conferenties 

volledig de vrije hand te geven. Het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken heeft daarom besloten 

de Franse bijdrage voor de Conferentie over de Toekomst van Europa zodanig te structureren dat deze een 

aanvulling vormt op het overkoepelende Europese proces, dat negen thema's omvat: klimaatverandering 

en milieu; gezondheid; een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid; de EU in de 

wereld; waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid; digitale transformatie; Europese democratie; migratie; 

onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport; overige ideeën2. 

Niet de initiatiefnemer maar de deelnemende burgers bepaalden dus over welke onderwerpen zij tijdens 

de regionale conferenties zouden spreken. 

5. Omgekeerde expertise 

Om de deelnemers zo min mogelijk bij de formulering van hun wensen voor Europa te beïnvloeden, is 

ervoor gekozen tevoren geen informatie of deskundige input te verstrekken (bijvoorbeeld over de 

huidige stand van het EU-project, de bevoegdheden van de EU, of de werking van de instellingen), maar 

te beginnen bij de vragen van de burgers zelf. Dit onderdeel van de methodiek is gebaseerd op het beginsel 

van "omgekeerde expertise", wat inhoudt dat de authentieke ervaringen en meningen van de deelnemende 

burgers aan de basis van de gezamenlijke denkoefening liggen, en dat pas in tweede instantie deskundigen 

worden ingeschakeld om het debat te stofferen en hun werkhypothesen te onderbouwen. 

Hiervoor zijn in de 18 regio's telkens gemiddeld drie deskundigen ingezet, met name afkomstig uit de 

academische wereld en van de Europe Direct-informatiecentra in de betrokken landsdelen. Zij waren 

telkens aanwezig op de zaterdag en de zondag om, uitsluitend op verzoek, vragen van burgers te 

beantwoorden. Daarnaast konden de deelnemende burgers op afstand factcheckers raadplegen voor een 

snel antwoord op hun feitelijke vragen. 

Tijdens de afsluitende nationale conferentie bij de CESE waren er 19 topdeskundigen uit de academische 

wereld, denktanks en diplomatieke instanties aanwezig. Deze deskundigen hadden dat weekeinde allemaal 

een werkgroep onder hun hoede, wat die groepen de mogelijkheid gaf de door de regionale conferenties 

ingebrachte veranderingen uit te diepen. 

  

                                                

2 Futureu.europa.eu/processes?locale=nl 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=nl
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6. Collegialiteit en flexibele governance 

Het hele proces is mede vormgegeven door het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, ondersteund 

door de participatiestrategie van het interministerieel centrum voor Burgerparticipatie van het DITP en het 

ministerie van Betrekkingen met het Parlement en Burgerparticipatie. De uitvoering was in handen van 

een consortium bestaande uit de organisaties Roland Berger, Wavestone, Public Missions en Harris 

Interactive. Zij deden de sturing van het proces, organiseerden de conferenties, lootten de burgers, en 

schreven de rapporten en syntheseverslagen. Voor de organisatie van de regionale conferenties ter plaatse 

werkten zij samen met de regionale prefecturen. 

Overkoepelend was er een projectteam onder voorzitterschap van het ministerie van Europa en 

Buitenlandse Zaken, waarin het interministerieel centrum voor Burgerparticipatie, het ministerie van 

Betrekkingen met het Parlement en Burgerparticipatie en de leden van het consortium zitting hadden. 

7. Follow-up en aansluiting op het Europese proces 

Tijdens de nationale conferentie werden verscheidene middelen aangegeven waarmee de Franse 

instellingen gevolg zullen geven aan de nationale burgerraadpleging voor de Conferentie over de 

Toekomst van Europa: 

- transparante en voor iedereen toegankelijke publicatie van alle informatie over de raadpleging, 

van onderhavig document, alsook van de syntheseverslagen van de regionale conferenties en het 

syntheseverslag van de nationale conferentie op het nieuwe platform voor burgerparticipatie dat is 

opgezet ter gelegenheid van de eindrapportage aan de regering; 

- officiële overhandiging van het eindverslag over de Franse bijdrage aan de Conferentie over de 

Toekomst van Europa in november 2021 aan de regering; 

- instelling van een follow-upcomité bestaande uit burgers dat erop toeziet dat het aan de 

raadpleging gegeven vervolg overeenstemt met de gedane voorstellen. Veertien van de vijftien 

daarin zitting hebbende burgers waren deelnemer aan een van de regionale conferenties en één had 

deelgenomen aan de raadpleging "Parole aux Jeunes"; 

- officiële overhandiging van de Franse bijdrage aan de Conferentie over de Toekomst van 

Europa aan de Europese instellingen in januari 2022. 
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De voorstellen van de Franse burgers worden ingebracht in de gezamenlijke beraadslagingen van de 

lidstaten en de Europese instellingen. Als land dat in de eerste helft van 2022 het voorzitterschap van de 

Raad van de Europese Unie bekleedt, is het aan Frankrijk om de stem van zijn burgers te laten klinken en 

tegelijkertijd te trachten de EU op één lijn te krijgen. 
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Deel 1: de uitkomsten van de regionale Conferenties over 

de Toekomst van Europa 

In elk van de 18 regionale conferenties hebben burgers individueel, en vervolgens in groepen, hun wensen 

voor het Europa van 2035 uitgesproken. Dit leidde in elke regio tot tussen de 3 en 8 clusters van wensen, 

bij elkaar 101 Europese wensen voor Frankrijk als geheel. Vervolgens hebben de deelnemers 

beschreven welke veranderingen er nodig zijn voor dat gewenste Europa, nader uitgewerkt in concrete 

maatregelen. Al met al zijn er 515 veranderingen en 1 301 concrete maatregelen geformuleerd. 

In de weken tussen de regionale conferenties en de nationale conferentie heeft het projectteam de 

515 gewenste veranderingen middels een lexicologische analyse geclusterd naar vergelijkbare of 

gerelateerde onderliggende intentie zodat op de afsluitende nationale conferentie werkgroepen met een 

gebundelde wens voor Europa konden worden samengesteld. Aldus zijn de in de regio's gewenste 

veranderingen gegroepeerd in 14 verschillende wensen voor Europa. 
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a. Rangschikking van de 14 wensen voor Europa 

Aan het eind van elke regionale conferentie hebben de deelnemende burgers gestemd over de door de 

werkgroepen gewenste veranderingen. 

Met de voorafgaand aan de afsluitende nationale conferentie uitgevoerde clustering als uitgangspunt kon 

vervolgens op basis van die stemming worden bepaald welke wensen voor Europa het meest geliefd waren 

bij de burgers. Zo werden de wensen "Een Europa waar onderwijs op de eerste plaats komt" en "Een 

Europa dichter bij en toegankelijker voor de burger" breed gedeeld, met steun van gemiddeld 56 % van 

de deelnemers aan de regionale conferenties. 

 

Rangschikking van de wensen voor Europa naar aantal stemmen 

 

 

 

b. De 14 uit de nationale conferentie voortgekomen prioritaire veranderingen 
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Tijdens de afsluitende nationale conferentie waren de 100 deelnemende burgers verdeeld over 

14 werkgroepen die zich elk over 1 wensencluster bogen. Aan het eind van de besprekingen heeft iedere 

werkgroep uit haar wensencluster een prioritaire verandering gekozen die uiterlijk in 2035 gerealiseerd 

moet zijn. Deze 14 prioritaire veranderingen zijn vervolgens op de laatste dag van de conferentie ter 

stemming voorgelegd aan de 100 deelnemers. De uitslag van deze stemming is hieronder naar aantal 

stemmen voor iedere verandering weergegeven, van hoog naar laag. 

De 100 deelnemers aan de nationale conferentie gaven de meeste stemmen aan "Grotere energiezuinigheid 

door overbodig gebruik te stoppen en zo minder te verbruiken". 

 

 

Voor elke prioritaire verandering hebben de burgers van de betrokken werkgroep deze van een definitie 

voorzien, concrete maatregelen voorgesteld ter uitvoering ervan, alsmede de criteria aangegeven aan de 

hand waarvan in 2035 de uitvoering succesvol kan worden genoemd.  
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Verandering 1 - Grotere energiezuinigheid door overbodig gebruik te stoppen 

en zo minder te verbruiken 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa dat zich inzet voor klimaat en milieu 

 

Wat betekent deze verandering? 

Sleutelwoorden: ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, vermindering van het energieverbruik 

Met deze verandering wordt beoogd aan te moedigen tot een lager energieverbruik in Europa en tot de 

ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Dat de burgers dit onderwerp op de eerste plaats hebben 

gezet, geeft aan dat zij willen dat Europa en zijn inwoners de klimaat- en milieuproblematiek resoluut 

aanpakken. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Voor deze verandering zijn er ambitieuze onderzoeksprogramma's op het vlak van hernieuwbare 

energiebronnen nodig en moeten Europese investeringsfondsen directe deelnemingen in ondernemingen 

in deze sector verwerven. 

Voor de burgers zou deze verandering met succes bekroond worden door bindende doelstellingen ten 

aanzien van het energieverbruik en kernindicatoren voor energiezuinigheid, bijvoorbeeld vermindering 

van het Europese wagenpark of van de vleesconsumptie. Een andere grote ambitie is elke sector aan 

verbruiksquota te binden, waarbij evenwel rekening wordt gehouden met schommelingen in het verbruik 

van bedrijven en het vertrouwelijk karakter van hun gegevens. 
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Verandering 2 - De gemeenschappelijke defensie en veiligheid van de Europese 

Unie versterken 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa dat sterk in de wereld staat  

 

 

Wat betekent deze verandering? 

Sleutelwoorden: Europees leger, strategische autonomie 

Deze verandering komt voort uit de unanieme wens van de burgers tot autonomie op het gebied van 

defensie en veiligheid in Europa, zodat het niet afhankelijk is van buitenlandse machten. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Voor de burgers zou het succes van deze verandering eerst en vooral tot uitdrukking komen in de 

benoeming van een Europees commissaris voor Defensie en Veiligheid. 

Op defensiegebied moet Europa dankzij de oprichting van een permanent leger dat overal ter wereld 

responsief en proactief kan optreden, zijn grenzen kunnen beschermen en al dan niet op verzoek van derde 

landen kunnen ingrijpen. 

Wat veiligheid betreft, moet Europa naar mening van de burgers zijn voorzieningszekerheid veiligstellen 

en in prioritaire sectoren zoals ruimtevaart, cyberveiligheid, medische zorg en milieu zijn strategisch 

onderzoek beschermen. En met betere bescherming van de buitengrenzen moet ook illegale immigratie 

en mensenhandel kunnen worden tegengegaan. 
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Verandering 3 - De gezamenlijke economische prestaties bevorderen met een 

autonome, concurrerende en door de EU versterkte industriële sector 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa dat haar belangen verdedigt 

 

Wat betekent deze verandering? 

Sleutelwoorden: voorkeur voor Europees, bescherming van knowhow, ontwikkeling van Europese 

kampioenen 

Met deze verandering worden drie doelstellingen beoogd: binnen de EU wordt sterker ingezet op 

"Europees", worden essentiële goederen en knowhow goed beschermd, en worden er "Europese 

kampioenen" ontwikkeld. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

In de eerste plaats invoering van een aanbestedingsbeleid waarin de voorkeur wordt gegeven aan 

Europese goederen, diensten en leveranciers, en verder heffing van een koolstofbelasting op invoer. 

De bescherming van EU-knowhow behelst nauwer toezicht op externe overnames en investeringen, 

alsmede de ontwikkeling van steun voor het terughalen van productie naar Europa. 

Voor de ontwikkeling van "Europese kampioenen" moet in strategische sectoren de vorming van Europese 

industriële allianties worden aangemoedigd en moeten overheidsinvesteringen in durfkapitaal worden 

gestimuleerd. 

De burgers achten deze verandering geslaagd wanneer in cruciale sectoren Europese industriële allianties 

tot stand zijn gebracht, meer productie is teruggehaald en de handelsbalans is verbeterd. 
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Verandering 4 - Burgerinspraak op verschillende niveaus: participatie, besluit-

vorming en monitoring 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een democratischer Europa 

 

Wat betekent deze verandering? 

Sleutelwoorden: hogere verkiezingsopkomsten, Europese tevredenheidsbarometer, veelvuldig gebruik 

burgerraadplegingen 

Met deze verandering beogen de burgers de Europeaan een "volledige burgerervaring" te bieden door deze 

nauwer te betrekken bij alle stadia van de besluitvorming. De burgers willen hun stem laten horen en 

invloed kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid dat van invloed is op hun dagelijks leven. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Het gaat er de burgers eerst en vooral om dat er blijvende, beklijvende initiatieven voor burgerparticipatie 

worden ontwikkeld. Dat zou op meerdere manieren kunnen worden gerealiseerd: oprichting van een 

permanente advieskamer, vastlegging van de burgermacht in de Europese verdragen, en oprichting van 

een keurmerk voor wetten waarin burgers inspraak hebben gehad. 

Het succes van deze verandering kan worden gemeten met indicatoren als verkiezingsopkomst, 

belangstelling en vertrouwen in de Europese Unie, en frequent gebruik van Europese websites. Andere 

blijken van succes zijn toename van het aantal besluiten waarin burger inspraak hebben en een breder 

gebruik van Europese burgerinitiatieven (EBI's). 
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Verandering 5 - Streven naar een federatie van Europese staten met 

uitgebreide bevoegdheden op gebieden van gemeenschappelijk belang 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een meer verenigd Europa 

 

Wat betekent deze verandering? 

Sleutelwoorden: institutionele eenmaking, verkozen voorzitter, ruimere bevoegdheden voor de EU 

Deze verandering weerspiegelt de wens van de burgers om de Europese politieke instellingen te verenigen. 

Dat zou moeten gebeuren via een federatie van staten teneinde de gedeelde of exclusieve bevoegdheden 

van de Europese Unie te versterken, echter zonder de kant van een federale staat op te gaan. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Voor deze verandering zou intern de burgerinspraak moeten worden uitgebouwd, zouden de lidstaten elk 

een ministerie van Europese Zaken moeten krijgen, en zou op langere termijn de voorzitter van de 

Europese Commissie gekozen moeten worden via algemene verkiezingen. 

Extern, op het internationale toneel, moet Europa krachtiger zijn stem laten horen door één centrale 

Europese vertegenwoordiger naar voren te schuiven. 

Verder zou deze federatie van staten over een hogere Europese begroting moeten beschikken ter hoogte 

van 10 % van het bbp (tegen momenteel 2 %). 
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Verandering 6 - Uitwisselingsprogramma's gedurende het hele leven 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa waar onderwijs op de eerste plaats komt 

Wat betekent deze verandering? 

Sleutelwoorden: uitwisselingen tussen scholen, Erasmus 

Deze breed gedragen verandering laat zien dat de burgers groot belang hechten aan ontmoetingen en 

ervaringen in het buitenland, als krachtige manier om een Europees gevoel te kweken. Doel is om "voorbij 

theoretische kennis Europa doorleefd, welingelicht en ontvankelijk tegemoet te treden" en om onderwijs 

in brede zin op te vatten als leren in alle stadia van het leven. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Om deze verandering tot een succes te maken is eerst en vooral een uitgebreid mobiliteitsaanbod nodig 

in de vorm van onder meer uitwisselingen tussen scholen, stedenbanden, reizen en beroepsmobiliteit. 

Dit zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, en dan met name voor mensen met een laag inkomen of 

personen met een handicap. Zo zou het Erasmus-programma open moeten staan voor alle Europeanen, 

ongeacht leeftijd of inkomen. Alle programma's moeten divers, inclusief en toegankelijk worden vormgegeven, 

gespeend van al te grote administratieve rompslomp. 

Naast mobiliteit vonden de burgers ook belangrijk dat er bruggen tussen onderwijsstelsels worden 

geslagen, bijvoorbeeld via gelijkwaardigheid van diploma's, en dat Europa aantrekkelijker wordt gemaakt 

en zo te voorkomen dat talent naar het buitenland vertrekt. 
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Verandering 7 - Uitwisseling van Europese culturen via verbindende 

bijeenkomsten en evenementen 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa met gedeelde culturen en identiteiten 

Wat betekent deze verandering? 

Sleutelwoorden: Europees festival, Europese feestdag, wereldtentoonstelling van Europa 

Met deze verandering wordt beoogd met behulp van gemeenschappelijke ervaringen, evenementen en 

feestelijke manifestaties een Europese mindset te creëren en te beleven. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

De evenementen die de burgers voor ogen hebben, zijn ludiek, verbindend en populair, zodat zoveel 

mogelijk mensen eraan deel willen nemen. Dat betekent dat ze allerhande doelgroepen (zoals kinderen, 

schoolgroepen, jongeren en Erasmusstudenten) bij elkaar brengen en op allerlei verschillende locaties 

(bijv. bejaardentehuizen, scholen, overheidsdiensten, gevangenissen) gehouden worden. 

Voor het samenbrengen van Europeanen heeft men twee specifieke evenementen voor ogen: een 

wereldtentoonstelling van Europa waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn en een nieuw ingevulde 

Dag van Europa (9 mei), met onder meer een pedagogisch evenement zodat "wij de aan Europa te danken 

vrede en de Europese waarden niet vergeten". Ook zouden Europese vertegenwoordigers schoolkinderen 

in de EU kunnen opzoeken in hun eigen school en Europa zo van jongs af aan tastbaarder en inzichtelijker 

kunnen maken. 
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Verandering 8 - Met een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid de 

gezondheidszorg harmoniseren en voor alle Europeanen toegankelijk maken 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een solidair Europa dat beschermt 

Wat betekent deze verandering? 

Sleutelwoorden: universele gezondheidszorg, harmonisering van de zorg, gezondheid als grondrecht 

Er was unanieme steun voor een supranationaal gezondheidsstelsel waarmee alle Europeanen toegang 

tot zorg hebben en tegemoet wordt gekomen aan de "behoefte aan bescherming en solidariteit". Dit stelsel 

zou moeten worden vormgegeven via billijke financiering tussen de lidstaten en voortbouwen op de beste 

EU-regelingen. Deze verandering komt voort uit de wens van de burgers om Europa een actievere rol te 

laten spelen bij de bescherming van zijn inwoners, met name op het gebied van de volksgezondheid, waar 

het vooralsnog niet genoeg doorpakt. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

De meerderheid van de burgers hing ten behoeve van deze verandering het beginsel van universele 

Europese sociale zekerheid aan. Men kon het er echter niet over eens worden hoe dit systeem zou moeten 

worden vormgegeven. Zo pleitten sommigen voor "centralisering van gegevens waardoor [Europese] 

gezondheidswerkers toegang hebben tot de volledige medische voorgeschiedenis van een patiënt", maar 

zagen anderen dit juist als "de zoveelste vrijheidsberoving en een surveillancesysteem". 

Wel was men het erover eens dat voor een betekenisvolle transformatie zaken als transparantie, 

harmonisering van regelgeving ter zake op heel het continent, en ook een Europees 

volksgezondheidsplan, noodzakelijke voorwaarden zijn. 
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Verandering 9 - De strategische sectoren Europees ontwikkelen en aansturen 

ten behoeve van Europese soevereiniteit 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een concurrerend en innovatief Europa 

Wat betekent deze verandering? 

Sleutelwoorden: ontwikkeling van Europese kampioenen, controle op externe investeringen, digitale 

autonomie en energieautonomie 

De door de burgers neergelegde behoefte aan soevereiniteit kan worden verwezenlijkt door sectoren die 

van strategisch belang worden geacht, zoals gezondheidszorg, voedselvoorziening, energie, ICT, defensie, 

vervoer en nieuwe materialen, op Europees niveau aan te sturen. Door deze centrale aansturing en een 

voorkeur voor Europees kan de concurrentie tussen Europese bedrijven worden beperkt, de opkomst van 

Europese kampioenen worden gestimuleerd, en Europa geherindustrialiseerd. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Ter verwezenlijking van deze soevereiniteit kan een Europese autoriteit worden opgericht die deze 

sectoren aanstuurt door vergunningen af te geven voor overnames van Europese bedrijven door externe 

concurrenten en door ervoor te zorgen dat ingevoerde producten aan dezelfde normen voldoen als EU-

producten. Op middellange termijn moet 30 % tot 50 % van het Europese verbruik in deze strategische 

sectoren in Europa zelf worden geproduceerd en op lange termijn zelfs 70 %. Als hieraan voldaan 

wordt, is Europa zelfvoorzienend en krijgt het Europees industriemodel een voorbeeldfunctie en kan dat 

model zelfs worden geëxporteerd. 
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Verandering 10 - De bescherming van milieu en ecosystemen verbeteren en 

in steden, voorsteden en plattelandsgebieden beschermde gebieden inrichten 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa dat duurzame ontwikkeling bevordert 

Wat betekent deze verandering? 

Kernbegrippen: milieuvriendelijkere stadsontwikkeling, respect voor en bescherming van de bodem 

Doel is de negatieve gevolgen van stadsontwikkeling voor de bodem te beperken. Krachtige 

maatregelen kunnen rampen ten gevolge van bodemstructuurvernietiging, zoals aardverschuivingen, 

beperken en de levenskwaliteit in stedelijke gebieden verbeteren, met name door het planten van 

bomen. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Er is voorgesteld om op twee niveaus te handelen: in de eerste plaats het tij bij nieuwbouw te keren door 

de bodemafdekking terug te dringen, en ten tweede bodemherstel te stimuleren om "de natuur terug te 

geven wat haar toebehoort". 
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Verandering 11 - Europese territoriale netwerken opzetten om te luisteren 

naar de burgers en hen te adviseren 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa dichter bij en toegankelijker voor de burger 

Wat betekent deze verandering? 

Kernbegrippen: Huizen van Europa, lokaal contactpersoon Europa, betere toegang tot informatie 

Doel is concreet te reageren op het feit dat volgens veel deelnemers de Europese Unie geen rol speelt in 

het dagelijks leven, en om Europa dichter bij de burgers te brengen. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Om deze kloof tussen de EU en de burgers te overbruggen, kan in elk gemeentehuis een speciaal 

contactpersoon worden aangesteld die naar de burgers luistert en hen adviseert. De informatie kan van 

sociaal-economische aard zijn, met name over de toegang tot Europese steun, of informatief, bijvoorbeeld 

over de rol van lobby's. Die informatie is zowel voor het grote publiek bedoeld als voor beroepsbeoefenaars 

om met name kleine en middelgrote bedrijven (mkb/kmo) te adviseren en ondernemers te helpen toegang 

te krijgen tot EU-middelen. Uit deze verandering kunnen uiteindelijk speciale plaatsen voor Europa 

voortvloeien, zoals de bestaande huizen voor Europa, maar dan op lokaal niveau, zodat een fijnmazig 

territoriaal netwerk ontstaat. 

Het welslagen van deze verandering is compleet wanneer het voor elke burger vanzelfsprekend is dat dit 

contact- en informatiepunt over Europa bestaat en dat men er terecht kan voor hulp, een luisterend oor, 

informatie en advies. 
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Verandering 12 - De wijze waarop het Europees parlement wordt gekozen op 

een lijn brengen in de 27 staten en de afstand met de burgers verkleinen door 

een uninominaal meerderheidsstelsel op regionaal niveau in te voeren 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa met een doeltreffendere governance 

Wat betekent deze verandering? 

Kernbegrippen: institutionele wijziging, monitoring door de burgers van de maatregelen gedurende het 

hele traject 

Deze verandering weerspiegelt de wens van de burgers om dichter bij de gekozen vertegenwoordigers 

te staan en hun optreden tijdens hun mandaat te blijven volgen. Dit sluit aan bij de breed gevoelde 

bevinding dat de zorgen van de burgers niet worden vertaald naar concrete acties van de gekozen 

vertegenwoordigers in het Europees Parlement. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

De verandering van de stemwijze houdt in dat de kiesstelsels in de EU op een lijn worden gebracht en de 

kiesdistricten van nationaal naar regionaal gaan, wat naar schatting in 2035 mogelijk moet zijn. 
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Verandering 13 - Een gemeenschappelijk beleid bepalen om de opvang en de 

sociale en professionele integratie van migranten (ook irreguliere) te 

verbeteren 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa dat staat voor het eerbiedigen van de 

grondrechten 

Wat betekent deze verandering? 

Kernbegrippen: Europees migratiebureau, garantie van een fatsoenlijke opvang in geheel Europa 

Doel van deze verandering is de opvang van migranten in de Europese Unie te verbeteren, een probleem 

dat door de burgers unaniem als spoedeisend  wordt aangemerkt. Een gemeenschappelijk, gecoördineerd 

en solidair immigratiebeleid lijkt, in tegenstelling tot de huidige situatie, een belangrijke 

vredesbevorderaar. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Zo'n verandering kan slagen indien geleidelijk een gemeenschappelijk opvangbeleid voor migranten wordt 

ingevoerd. 

Een burgerinitiatief moet zich tot de Commissie wenden en ervoor zorgen dat op middellange termijn 

een gemeenschappelijke norm voor de opvang en sociale integratie van migranten wordt aangenomen. 

Te zijner tijd kunnen een Europees bureau voor immigratie en de erkenning van het migratiebeleid als 

een bevoegdheid van de Europese Unie deze norm ondersteunen. 
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Verandering 14 - Specifieke kenmerken (keurmerken voor voedingsmiddelen, 

ambachtelijke producten, tradities) van de verschillende Europese regio's 

behouden om standaardisering van levenswijzen te voorkomen en de 

traceerbaarheid en kwaliteit van de producten te waarborgen 

De daaraan verbonden wens voor Europa: een Europa waarin de belangen van elke staat voorop staan 

Wat betekent deze verandering? 

Kernbegrippen: Europese keurmerken, waardering voor de diversiteit van culturen en tradities 

Doel van deze verandering is de diversiteit van Europese tradities en producten te behouden en 

standaardisering van levenswijzen te voorkomen. Dit laatste is een veelgehoord punt van kritiek op de 

Europese Unie. 

Wat zijn de sleutelmomenten en succescriteria? 

Het gaat hierbij voor de burgers vooral om een betere toegankelijkheid van de bestaande databank van de 

verschillende Europese en nationale keurmerken. Daarom wordt een "3-klikken-website" voorgesteld: 

een klik om op de website te komen, een tweede voor een kaart met de regio's van de Europese Unie en 

een laatste voor de beschrijving van de keurmerken per regio. 

Meer communicatie over wat reeds bestaat leidt tot een betere kennis over de diversiteit van de Europese 

culturen onder de burgers en dus tot het welslagen van deze verandering. 
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Deel 2: presentatie van de uitkomsten van de raadpleging 

"Parole aux jeunes" 

 

Datums van de raadpleging 

van 09/05/2021 tot en met 18/07/2021 

 

Opkomstcijfers 

50 008 deelnemers 

2 918 voorstellen 

338 330 stemmen 

 

De raadpleging "Paroles aux jeunes" was een initiatief van de staatssecretaris voor Europese Zaken. Deze 

raadpleging is onderdeel van de Conferentie over de Toekomst van Europa, een nooit eerder geziene 

oefening in participatieve democratie door de Europese instellingen, met als doel alle Europese burgers in 

staat te stellen hun mening te geven over wat zij van de Europese Unie verwachten. De resultaten van de 

raadpleging worden meegenomen in de werkzaamheden van de Conferentie over de Toekomst van Europa 

en het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. 

De 4 belangrijkste lessen 

1. Een massale deelname van jongeren: meer dan 50 000 jonge Franse burgers uit heel Frankrijk 

namen aan de raadpleging deel. 

2. De belangrijkste punten waarover consensus bestaat, zijn het Europese beleid in de strijd tegen 

klimaatverandering, het terughalen van de productie naar Europa, het stimuleren van de 

Europese democratie, en het belang van de EU in de wereld (economie, onderzoek, 

mensenrechten, diplomatie). 
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3. Vooral het idee van een krachtiger en verenigder Europa komt in de raadpleging naar voren, 

met consensus op verschillende punten: 

- een economisch sterker Europa (met name dankzij het terughalen van productie) om China en de 

VS aan te kunnen; 

- een diplomatiek Europa dat meer gewicht heeft op het wereldtoneel; 

- een Europa dat de leiding neem in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering; 

- een door haar jeugd verbonden Europa; 

- een verenigd Europa bij onderzoek en innovatie. 

 

4. De jongeren bepleiten ook vier ideeën welke die van de burgerpanels aanvullen: 

- een ecologisch en sociaal verantwoorde Europese economie; 

- een Europa dat beter wordt verbonden door het spoor; 

- een fiscaal rechtvaardiger Europa; 

- krachtige EU-maatregelen ter bevordering van vrouwenrechten. 
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22 populaire en 13 omstreden ideeën onder de 9 thema's van de Conferentie over de Toekomst van 

Europa 

 

De populaire ideeën zijn gebaseerd op voorstellen die door de meerderheid van de deelnemers aan de 

raadpleging werden gesteund. Populaire voorstellen zijn voorstellen die op de meeste instemming konden 

rekenen en gemiddeld 79 % stemmen vóór kregen. 

 

De omstreden ideeën zijn gebaseerd op de voorstellen waarover het meest gediscussieerd werd door de 

deelnemers, met evenveel stemmen vóór als tegen. Omstreden voorstellen zijn voorstellen waarover het 

zwaarst gediscussieerd werd bij de raadpleging, met gemiddeld 40 % van de stemmen vóór, en 38 % 

tegen. 

 

Een analyse van deze voorstellen leidde tot een indeling in 22 populaire, en 13 omstreden ideeën. De 22 

populaire en de 13 omstreden ideeën werden onderverdeeld in 9 gebieden die overeenstemmen met de 

hoofdthema’s van de Conferentie over de Toekomst van Europa. 
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Samenvatting van de populaire en de omstreden ideeën 
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Conclusie 

 

 

 

"Kunt u in een woord zeggen hoe Europa er in 2035 moet uitzien?": 

 

 

 

 

Antwoord van de burgers op de afsluitende vraag van de nationale conferentie: 

"Kunt u in een woord zeggen hoe Europa er in 2035 moet uitzien?" 

 

 


