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1. Overzicht van sessie 3 

Op 11-13 februari 2022 kwamen 175 willekeurig gekozen Europese burgers van verschillende 

leeftijden en achtergronden, afkomstig uit de hele Europese Unie, voor de derde keer bijeen om te 

discussiëren over de thema’s “De EU in de wereld / Migratie”, waarbij de besprekingen van de 

eerste en tweede sessie werden voortgezet. Tijdens deze laatste sessie kwamen deelnemers van 

panel 4 bijeen in het MECC in Maastricht, georganiseerd door Studio Europa Maastricht in 

samenwerking met de Universiteit Maastricht en het Europees Instituut voor bestuurskunde (EIPA). 

Deelnemers konden ook online deelnemen. Op basis van de oriëntaties die zij tijdens sessie 2 

hadden geformuleerd, hebben de burgers 40 slotaanbevelingen opgesteld en goedgekeurd, die 

tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie zullen worden gepresenteerd en besproken. Van 

de 175 deelnemers namen er 17 op afstand deel aan de sessie.   

Er is gesproken en samengewerkt in drie formats: 

● In subgroepen. Elk van de 15 subgroepen bestond uit ongeveer 10 tot 13 burgers. In elke 

subgroep werden vier tot vijf talen gesproken, waarbij burgers hun eigen taal mochten 

spreken of een taal waarin zij zich op zijn gemak voelden. Elke subgroep kreeg een specifieke 

professionele gespreksleider uit de adviesgroep of van andere externe dienstverleners 
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toegewezen. Om het werk van de gespreksleiders te ondersteunen, stelde het Europees 

Instituut voor bestuurskunde (EIPA) per subgroep een assistent ter beschikking. 

● In plenaire vergaderingen, met alle deelnemers. De plenaire vergaderingen werden geleid 

door twee hoofdmoderatoren uit de adviesgroep, met vertolking in de 24 officiële EU-talen 

in het MECC in Maastricht. 

Ondersteund door deskundigen, factcheckers en hun eigen kennis en ervaringen begonnen de 

burgers door middel van beraadslagingen met het bestuderen van alle oriëntaties die door het panel 

tijdens sessie 2
2
 in een “open forum”-setting waren opgesteld. Zij werden niet alleen bijgestaan door 

de deskundigen, maar ook door de gespreksleiders van de subgroepen. Elke burger kreeg vijftig 

stickers (tien groene voor werkgebied 1, tien rode voor werkgebied 2, tien blauwe voor werkgebied 

3, tien oranje voor werkgebied 4, tien paarse voor werkgebied 5) en mocht per werkgebied 

maximaal tien oriëntaties als prioriteit aanmerken. Zodra deze prioritering op panelniveau was 

voltooid, werden de burgers in dezelfde subgroepen ingedeeld als waarin ze tijdens sessie 2 hadden 

gewerkt, en stelden ze gezamenlijk vast welke van de oriëntaties van hun groep prioriteit had 

gekregen van de rest van het panel.  

Voor het opstellen van aanbevelingen kreeg elke subgroep een indicatief aantal aanbevelingen 

toegewezen, van één tot drie, met een maximum van vijf. De oriëntaties die het panel in de 

substroom als top 3 heeft gerangschikt, werden toegevoegd op de eerste, twee en derde plaats. 

Leden van de subgroep kregen vervolgens zwarte stickers (vijf per persoon) waarmee ze de 

overgebleven oriëntaties konden rangschikken en toevoegen op de vierde of de vijfde plaats.  

De werkzaamheden van de subgroepen richtten zich vervolgens op het omzetten van de oriëntaties 

in aanbevelingen. Daartoe maakten de burgers gebruik van een model voor aanbevelingen:  

 Omschrijving Limiet aantal 

tekens in NL 

Definitieve aanbeveling Wij bevelen aan om ... 1000 

Definitieve motivering Wij bevelen dit aan omdat ...  300 

Elementen/vragen die de groep moest meenemen (geen strikte verplichting maar sterk aanbevolen) 

bij het formuleren van de motiveringen van de aanbevelingen waren:   

 

1. Waarom is deze aanbeveling belangrijk en relevant voor de thema’s van het panel? 

2. Waarom is het belangrijk dat op EU-niveau actie wordt ondernomen? 

3. Wat zijn de ongewenste effecten/nadelen van deze aanbeveling en waarom vinden wij het 

desondanks belangrijk om dit te doen? 

 

Tijdens de werkzaamheden in de subgroepen werden vier feedbacksessies tussen de subgroepen 

van elk ongeveer dertig minuten gehouden om de deelnemers te helpen inzicht te krijgen in het 

werk van de andere subgroepen en hun aanbevelingen te verrijken. Voor elke feedbacksessie ging 

één deelnemer van elke subgroep naar een andere kamer. Deze deelnemer presenteerde daar de 

tot dusver door zijn subgroep opgestelde ontwerpaanbevelingen en nam nota van de opmerkingen 

van zijn collega’s. De assistent voerde de feedback in een onlinespreadsheet in, zodat de subgroep 

die de ontwerpaanbevelingen had opgesteld deze kon raadplegen, naast het mondelinge verslag van 

hun vertegenwoordiger. 
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De aanbevelingen van elke subgroep werden vervolgens op zondag 13 februari door het panel in 

stemming gebracht. Vóór de stemming ontvingen alle deelnemers een document met alle 

ontwerpaanbevelingen die de dag tevoren waren opgesteld, zodat zij deze in hun eigen taal konden 

lezen (automatisch vertaald uit het Engels). De stemming vond plaats via een onlineformulier. Het 

stemproces was verdeeld in vijf rondes die overeenkwamen met de vijf werkgebieden van het panel. 

De aanbevelingen werden per werkgebied gepresenteerd in slots van 30 minuten en begonnen met 

één burger van elke subgroep die feedback leverde over het werk dat tijdens het weekend was 

verricht. De hoofdgespreksleider las elk van de aanbevelingen voor het werkgebied in het Engels 

voor, zodat de burgers de simultaanvertaling daarvan konden horen. De aanbevelingen werden één 

voor één door alle deelnemers in stemming gebracht. Alle tolken ontvingen vooraf de schriftelijke 

ontwerpaanbevelingen in het Engels om bij de stemming een zo goed mogelijke vertolking te 

kunnen bieden. 

Op basis van de resultaten van de eindstemming werden de aanbevelingen als volgt ingedeeld:  

- aanbevelingen die de drempel van 70 % of meer van de uitgebrachte stemmen haalden, 

werden door het panel aangenomen;  

- aanbevelingen die de drempel niet haalden, werden door het panel als niet-gevalideerd 

beschouwd en zijn opgenomen in bijlage III van dit verslag. 

De video-opnamen van de plenaire vergaderingen van het panel zijn hier te vinden: 

● Plenaire vergadering van het panel op 11 

februarihttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-

0915-SPECIAL-OTHER, 2022 

● Plenaire vergadering van het panel op 13 

februarihttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-

1000-SPECIAL-OTHER, 2022 

2. Context van sessie 3 in het proces van de Europese burgerpanels 

De Europese burgerpanels vormen een onmisbaar onderdeel van de Conferentie over de toekomst 

van Europa. Er worden vier Europese burgerpanels georganiseerd om burgers de kans te geven om 

samen na te denken over de toekomst die zij voor ogen hebben voor de Europese Unie. 

● De 4 panels bestaan elk uit 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers uit de 

27 lidstaten. 

● Een afspiegeling van de diversiteit in de EU: wat betreft geografische herkomst (nationaliteit 

en platteland/stad), gender, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau. 

● In elk panel zitten ten minste één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer uit elke lidstaat. 

● Een derde van elk panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er is een speciale link gelegd 

tussen deze jongerengroep en het Europees Jongerenevenement. 

Elk panel komt tussen september 2021 en februari 2022 drie keer bijeen. Sessie 1 vond plaats in 

Straatsburg in het Europees Parlement. Sessie 2 vond online plaats, met behulp van Interactio: een 

onlinetool waarmee meertalige vergaderingen kunnen worden gehouden met simultaanvertaling in 

24 talen. Sessie 3 wordt in vier verschillende lidstaten gehouden: panel 1 in Dublin bij het Instituut 

voor Internationale en Europese Aangelegenheden en in Dublin Castle, panel 2 in Florence bij het 

Europees Universitair Instituut, panel 3 in Natolin bij het Europacollege en in het Paleis voor cultuur 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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en wetenschappen in Warschau, en panel 4 in Maastricht bij Studio Europa Maastricht in 

samenwerking met het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) en de Universiteit Maastricht 

in het MECC.  

Terwijl sessie 1 een inleidende sessie was met het oog op visievorming, het bepalen van de agenda 

en de prioriteiten die burgers aan de thema’s geven, en sessie 2 bedoeld was om dieper op het 

onderwerp in te gaan en oriëntaties op te stellen, was sessie 3 gewijd aan het produceren van 

bijdragen aan de plenaire vergadering van de Conferentie door een reeks aanbevelingen aan de 

instellingen van de Unie te formuleren. 

 

3. Belangrijkste resultaten van de sessie: Door het panel aangenomen aanbevelingen (ter 

behandeling op 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 aan 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 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. 
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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, en dat er een certificering 
komt voor 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 een duurzamere productie van grondstoffen in de EU en tot lagere 

vervoerskosten en zou 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 het opzetten van een intensieve communicatiecampagne op 
Europees niveau om ervoor te zorgen dat Eures (Europees 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 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  
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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 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 in het land van vertrek te screenen (op bewezen vaardigheden, 
achtergrond enz.); 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 door iedereen kunnen worden ingezien. Dit kan worden 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 invullen 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 geëerbiedigd worden en de veiligheid en 
gezondheid van alle vluchtelingen (bv. zwangere vrouwen en kinderen) gewaarborgd worden.  
 

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  
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Deelgebied 2.1 Handel en betrekkingen 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 
die 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.  
 

 

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 wordt er 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 haar 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 hun onderlinge kennisdeling 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 er 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. 

 

 

Deelgebied 2.3 Bevordering van Europese waarden 

 
18. De EU moet dichter bij de burgers staan. Wij bevelen aan dat de EU banden 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. Zij 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 en 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 
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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.  

 

 

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 haar 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 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 

handelen op een manier die strijdig is met haar beginselen. Deze sancties moeten snel en actief 

worden gehandhaafd en gecontroleerd. 
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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 

tegen hen 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. 

 

 

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 zo 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 de besluitvormingsprocessen waarbij met eenparigheid van stemmen 

wordt gestemd, is dan ook noodzakelijk. 

 

 

Werkgebied 4: Migratie vanuit een menselijk standpunt  
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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 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.  
 

We bevelen dit aan omdat we hebben vastgesteld dat veel mensen binnen de EU migreren 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 Menselijke overwegingen  

 
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.  
 
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. 
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Het is belangrijk om de burgers te tonen dat migratie ook talrijke positieve aspecten heeft. 

Migranten zorgen bijvoorbeeld voor extra arbeidskrachten. We 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. 

 

 

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 asielaanvragen, 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 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. 

 

 

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. Een alternatief bestaat 
erin het Asielagentschap van de EU te versterken. De bevoegde 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.  
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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. 

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 I: Hoe zijn de aanbevelingen tot stand gekomen? 

A. Een overzicht van sessie 3  
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3 
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Dag 2 

Van oriëntaties naar 
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B. Procedure voor opstellen van aanbevelingen  
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C. Gedetailleerde procedure voor het opstellen van aanbevelingen 

Vrijdag 11.2.2022 

Plenaire vergadering 1 

Doel: Zich weer als panel gereed maken voor de derde sessie 

Verwelkoming; woord aan de burgers; platformupdate; weekendagenda; inleiding tot de 

methodologie van de sessie 

Open forum 1 

Doel: Prioriteitstelling van oriëntaties 

Lezing van de oriëntaties en informele bespreking in twee lobbyzalen (zonder vertolking); 

prioriteitstelling van oriëntaties met stickers; Elke burger kreeg vijftig stickers (tien groene voor 

werkgebied 1, tien rode voor werkgebied 2, tien blauwe voor werkgebied 3, tien gele voor 

werkgebied 4, tien oranje voor werkgebied 5) en mocht per werkgebied maximaal tien oriëntaties 

als prioriteit aanmerken.  
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Werkzaamheden van subgroep 1 

Doel: Beginnen met het omzetten van oriëntaties in aanbevelingen 

Zaterdag 12.2.2022 

Werkzaamheden van subgroep 2 

Doel 1: Oriëntaties omzetten in aanbevelingen 

Er werd dezelfde methodologie gevolgd als in subgroep 1. 

Doel 2: Het geven/ontvangen van feedback aan/van andere subgroepen van hetzelfde werkgebied. 

Doel 3: Geven/ontvangen van feedback aan/van andere subgroepen van andere werkgebieden. 

Hierbij werd dezelfde methodologie als voorheen gevolgd. 

Doel 4: Aanbevelingen afronden 

In deze laatste fase werd geprobeerd de feedback van de andere subgroepen en van de factcheckers 

te verwerken. De subgroepen legden de laatste hand aan hun aanbevelingen. 

Zondag 13.2.2022 

Open forum 2 

Doel: Werken aan de kernboodschappen voor de plenaire vergadering van de Conferentie 

De groep van twintig panelvertegenwoordigers voor de plenaire vergadering van de Conferentie 

heeft ook tussen de sessies door gewerkt aan het formuleren van de kernboodschappen. Daartoe 

hebben zij interviews gehouden met andere deelnemers om deze boodschappen samen te stellen en 

de bevindingen van het panel op een eenvoudige manier te kunnen verwoorden. De 

kernboodschappen moeten de aanbevelingen en de motivering daarvan weerspiegelen. 

Plenaire vergadering 2 

Doel: Aanbevelingen voor de stemming 

Instructies voor de deelnemers: 

 

1. Druk op een knop op de tablet 

 

2. Scan een QR-code om 

toegang te krijgen tot de link 

naar het formulier met de 

aanbevelingen voor het 

 

3. Controleer uw persoonlijk 

identificatienummer (pin) dat 

achter op de tablet staat 
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werkgebied 

 

4. Vul de pin in op het 

formulier 

 

 

5. Stem met duim omhoog of 

duim omlaag voor elk van de 

aanbevelingen in elk 

werkgebied en dien uw stem in 

 

 

 

 

 

 

6. De aanbevelingen die 70 % 

of meer van de uitgebrachte 

stemmen krijgen, worden 

aangenomen. 
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Bijlage II: Input van deskundigen en factcheckers ter ondersteuning van het factcheckingproces 

De inbreng van deskundigen en factcheckers werd gecoördineerd door het zogeheten “Kennis- en 

informatiecentrum – KICK”, bestaande uit leden van het gemeenschappelijk secretariaat en de 

adviesgroep. Wanneer deelnemers, gespreksleiders, waarnemers of aanwezige deskundigen 

merkten dat er behoefte was aan feitelijke verduidelijking, werd dit doorgegeven aan het KICK, dat 

de vraag doorspeelde aan de aangewezen deskundige en/of factchecker. 

Een aantal deskundigen heeft de beraadslagingen van de subgroepen ter plaatse en online gevolgd 

teneinde de factchecking in gang te kunnen zetten. Daarnaast waren er deskundigen van de drie 

instellingen op afroep beschikbaar om vragen te beantwoorden over feitencontrole op hun 

respectieve expertisegebieden, in het bijzonder met betrekking tot reeds bestaande regelgevings- en 

andere beleidsinstrumenten.  

Deskundigen en factcheckers werd verzocht op zeer korte termijn te reageren en een zo duidelijk 

mogelijke tekst terug te sturen, die na goedkeuring door het KICK door de gespreksleider aan de 

deelnemers kon worden doorgegeven. De onderstaande deskundigen waren beschikbaar, niet aan 

alle zijn vragen gesteld en sommigen konden input leveren in het kader van verschillende 

werkgebieden.  

Lijst van deskundigen ter plaatse en online: 

Deskundigen voor werkgebied 1: Zelfredzaamheid en stabiliteit  

● Sophie Vanhoonacker, leerstoel in administratieve governance en Jean Monnet-

hoogleraar aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FASoS), 

Universiteit Maastricht. 

● Martijn Pluim, directeur Migratiedialogen & Samenwerking bij ICMPD.  

Deskundigen voor werkgebied 2: De EU als internationale partner 

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

University Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, universitair docent internationale betrekkingen en politieke 

wetenschappen, Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Universiteit 

Maastricht. 

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

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

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

Firenze.  

● Andrea Ott, hoogleraar Europees recht inzake externe betrekkingen aan de Faculteit 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. 

● Wolfgang Koeth, hoofddocent bij Europees Instituut voor Bestuurskunde. 

Deskundigen voor werkgebied 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld  

● Steven Blockmans, Onderzoeksdirecteur bij het Centrum voor Europese Beleidsstudies, 

hoogleraar Europees recht inzake externe betrekkingen en governance aan de Universiteit 

van Amsterdam en hoofdredacteur van de European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, adjunct-directeur van AIES. 

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
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● Leonard Schuette,doctoraal onderzoeker binnen het NestIOr project 'Who gets to live 

forever? Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International 

Organisations', Universiteit Maastricht. 

● Béata Huszka, universitair docent aan de Eötvös Loránd University.  

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

Maynooth Centre for European and Eurasian Studies.  

Deskundigen voor werkgebied 4: Migratie vanuit een menselijk standpunt  

● Rainer Münz, gasthoogleraar aan de Central European University.  

● Rainer Bauböck, deeltijdhoogleraar binnen het Global Governance Program van het Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies van het European University Institute. 

● Talitha Mortimer Dubow, onderzoeker binnen de Migration Group at UNU-MERIT/ 

Maastricht Graduate School of Governance, Universiteit Maastricht. 

● Martijn Pluim, directeur Migratiedialogen & Samenwerking bij ICMPD.  

● Lalaine Siruno, PhD, School of Business and Economics, Maastricht Graduate School 

of Governance, Universiteit Maastricht. 

● Jérôme Vignon, adviseur bij het Jacques Delors Institute. 

Deskundigen voor werkgebied 5: Verantwoordelijkheid en solidariteit in de hele EU 

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

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

en asielrecht aan het Instituut voor Europese Studies van de Université Libre de 

Bruxelles. 

 

  

https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Bijlage III: Andere aanbevelingen die door het panel zijn overwogen 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 De handel en betrekkingen 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. 

 

 

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 
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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. 
 

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 Menselijke overwegingen 

 

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.  
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Bijlage IV: Geclusterde oriëntaties 

 

Werkgebied 1: Zelfredzaamheid en stabiliteit  

 
1.1. Autonomie van de EU  

 

1. 1.1.1.1 oriëntatie: Alle Europese lidstaten dienen in principe aan de euro deel te nemen, 

maar moeten aan de toetredingscriteria voldoen.  

 

2. 1.1.1.2 oriëntatie: Winsten op speculatie in crypto valuta moeten worden belast; crypto 

valuta mogen niet worden erkend als officieel betaalmiddel.  

 

3. Groepering van 2 oriëntaties 
 

1.1.2.1 oriëntatie: Er moeten stimulansen zijn voor productie in Europa en Europese 

werknemers moeten worden ondersteund.  

1.1.11.1 oriëntatie: Wij stellen voor dat EU-lidstaten en, impliciet, investeerders die 

daaruit komen, gunstigere contractvoorwaarden hebben dan investeerders van buiten de 

Unie die in de Unie proberen te investeren.  

 

4. 1.1.2.2 oriëntatie: Voedsel uit lokale bronnen moet worden gepromoot en financieel 

ondersteund.  

 

5. 1.1.3.1 oriëntatie: De naleving van de WTO-normen moet worden gecertificeerd en 

gesanctioneerd door onafhankelijke instanties.  

 

6. Groepering van 3 oriëntaties 

 
1.1.4.1 oriëntatie: Bedrijven moeten worden verplicht al hun producten terug te nemen.  

1.1.4.2 oriëntatie: Bedrijven zouden moeten worden verplicht om 10 jaar garantie op hun 

producten te bieden en de beschikbaarheid van reserveonderdelen gedurende 20 jaar. 

1.1.10.2 oriëntatie: Volgens de feedback van Groep 1 zijn we van mening dat een garantie 

van 10 jaar/de beschikbaarheid van reserveonderdelen gedurende 20 jaar zou kunnen 

helpen.  

 

7. Groepering van 4 oriëntaties 

 

1.1.4.3 oriëntatie: Producten moeten een QR-code krijgen op hun productie- en 

toeleveringsketen.  

1.1.10.1 oriëntatie: We stellen voor om in de eerste plaats een systeem van strenge normen 

op te zetten zodat EU-producten een norm worden voor alle ingevoerde goederen.  

1.1.14.1 oriëntatie: De EU moet een programma inzake de verantwoordingsplicht voor 

bedrijven hebben om hun aan te moedigen de wetgeving inzake de toeleveringsketen te 

respecteren en hun te ontmoedigen diensten uit te besteden aan bedrijven in landen waar 

werknemers uitgebuit worden of niet duurzaam gewerkt wordt.  

2.1.2.1 oriëntatie: Certificatieschema’s die consumenten kunnen informeren over milieu- en 

arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld de ethische productiemethoden/ecoscore).  

 

8. 1.1.5.1 oriëntatie: Duurzaamheid en ethische criteria moeten altijd worden overwogen in 

internationale handelsovereenkomsten.  
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9. 1.1.5.2 oriëntatie: Er zouden meer sancties en heffingen moeten komen op import uit 

landen die de normen overtreden.  

 

10. 1.1.6.1 oriëntatie: Er zouden meer technologie- en O&O-partnerschappen moeten zijn met 

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

 

11. 1.1.6.2 oriëntatie: We zouden meer internationale scholen buiten Europa moeten 

onderhouden en ondersteunen; Europese ethische waarden moeten in de klas worden 

onderwezen.  

 

12. 1.1.7.2 oriëntatie: Door uitbreiding van het openbaar vervoer moet de afhankelijkheid van 

de auto worden verminderd.  

 

13. Groepering van 3 oriëntaties 

 

1.1.8.1 oriëntatie: We stellen voor om een soort van subsidies aan te bieden aan 

producenten die werken in gebieden die het meest vatbaar zijn voor deze trend.  

1.1.8.3 oriëntatie: We stellen hoge heffingen voor op materialen die uit de Europese Unie 

komen voor gebruik in andere landen.  

1.1.8.4 oriëntatie: Naar aanleiding van de feedback van Groep 1 zijn wij van mening dat 

een mogelijke oplossing zou zijn om de CO2-uitstoot van transportbedrijven te belasten.  

 

14. 1.1.8.2 oriëntatie: We stellen voor dat de materialen/producten/goederen die uit de EU 

worden geëxporteerd en vervolgens weer in de EU worden ingevoerd, worden belast met 

zeer hoge heffingen voor het ontmoedigen van de vervaardiging van goederen met 

gebruikmaking van EU-materialen buiten de EU.  

 

15. 1.1.9.1 oriëntatie: We stellen voor dat de productieactiviteiten van bepaalde bedrijven 

terugkeren naar de landen van herkomst, zodat impliciet een groot deel van de productie 

terugkeert naar de EU (dit kan worden aangemoedigd door een systeem van stimulansen 

voor deze terugkerende bedrijven).  

 

16. 1.1.9.2 oriëntatie: Volgens de feedback van Groep 1 zijn we van mening dat het een goede 

oplossing is om de export van kritieke grondstoffen te verminderen, door deze actie alleen 

tot hun te beperken, niet tot alle materiaalcategorieën in het algemeen. 

 

17. 1.1.12.1 oriëntatie: We stellen een unitaire aanpak voor op EU-niveau in termen van 

onderhandelingen over import of export.  

 

18. 1.1.13.1 oriëntatie: Gekoppeld aan dit onderwerp zijn wij van mening dat, om eenheid te 

tonen, de Europese wetgeving over belangrijke onderwerpen die de laatste jaren in de 

lidstaten steeds meer aan de orde komen (abortus, LGBTQ-rechten, enz.), voorrang moet 

krijgen op de nationale wetgeving.  

 

19. Groepering van 2 oriëntaties 
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1.1.15.1 oriëntatie: Wij zijn van mening dat deze landen moeten worden geholpen door 

middel van EU-interventieprogramma’s om hun productiecapaciteiten te ontwikkelen.  

2.1.3.1 oriëntatie: Ontwikkel sterkere relaties met de opkomende economieën, evenals 

met andere landen.  

 

20. 1.1.16.1 oriëntatie: Wij zijn van mening dat er een voor iedereen toegankelijk platform met 

EU-brede werkgelegenheidskansen moet worden gecreëerd.  

 

 

1.2 Grenzen  

 

21. Groepering van 2 oriëntaties 

 

1.2.3.1 oriëntatie: Frontex zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de 

bescherming van de externe grenzen, de verantwoordelijkheid zou niet in de eerste plaats 

bij de natiestaten moeten liggen. Frontex-medewerkers zouden samen met grenswachten 

in de lidstaten kunnen worden opgeleid. Frontex zou ook nauw kunnen samenwerken met 

Europol.  

1.2.11.1 oriëntatie: De EU moet haar wetgeving uitbreiden en meer macht en 

onafhankelijkheid aan Frontex toekennen. De EU moet echter zeker ook meer controles 

opleggen en volledige transparantie eisen in het functioneren van Frontex om misbruik te 

voorkomen. 

 

22. 1.2.7.1 oriëntatie: Er moet een systeem komen voor arbeidsmigratie dat is gebaseerd op de 

werkelijke behoeften in Europa; het systeem in Canada zou hiervoor een model moeten zijn. 

Er moeten ook aanbiedingen voor beroepskwalificaties zijn, evenals aanbiedingen voor 

culturele en taalkundige integratie voor migranten in de Europa.  

 

23. 1.2.7.2 oriëntatie: De private sector zou meer stimulatie moeten krijgen om de productie in 

de EU te houden en zo ook banen te bieden aan migranten.  

 

24. 1.2.9.2 oriëntatie: Specifiek voor economische vluchtelingen zou de EU in het land van 

vertrek de mogelijkheid moeten organiseren om burgers te screenen (op vaardigheden, 

achtergrond, enz.) om te bepalen wie in aanmerking komt om in de EU te komen werken. 

Deze screeningcriteria moeten openbaar zijn en voor iedereen ter inzage. Dit kan worden 

gerealiseerd door een (online) Europees agentschap voor immigratie op te richten.  

 

25. 1.2.10.1 oriëntatie: De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke grens hetzelfde is, dat 

de mensenrechten gerespecteerd worden en de veiligheid en gezondheid van alle 

vluchtelingen (bv. zwangere vrouwen en kinderen) gegarandeerd wordt. Eventueel in 

samenwerking met Frontex. Als het land hier niet aan voldoet, moet de EU het land straffen 

of zelfs tijdelijk een deel van het land overnemen zodat vluchtelingen veilig door het land 

kunnen reizen (een soort “witte transitzone” om te reizen en niet om te blijven).  

 

26. 1.2.12.1 oriëntatie: De EU moet ngo’s overbodig maken door te voorkomen dat ze op eigen 

houtje optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet op humanitaire wijze 

optreden. De ngo’s moeten in opdracht van de EU opereren en niet alleen.  
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Werkgebied 2: De EU als internationale partner  

 

2.1 Handel en relaties in een ethisch perspectief 

  

27. Groepering van 2 oriëntaties 

 

2.1.1.1 oriëntatie: Samenwerking met het bedrijfsleven en leveranciers in de betreffende 

landen, zodat het probleem bij de bron wordt opgelost.  

2.1.1.2 oriëntatie: Zorgen voor de sociale omstandigheden van kinderen, inclusief 

onderwijs, bijvoorbeeld door gratis onderwijs, in landen waar kinderarbeid voorkomt.  

 

28. Groepering van 2 oriëntaties 

 

2.1.2.2 oriëntatie: Houd toezicht op handelsuitwisselingen tussen landen en zorg ervoor 

dat de ethische waarden worden gerespecteerd.  

2.2.5.3 oriëntatie: Versterk de samenwerking met exporterende landen om ervoor te 

zorgen dat ze voldoen aan ecologische, ethische normen en dat hun producten voldoen 

aan de Europese veiligheidsnormen (CE-label, een nieuwe, flexibelere en beter 

gerespecteerde creëren).  

 

29. 2.1.3.2 oriëntatie: Baseer handelsovereenkomsten met China op internationale 

overeenkomsten en verdragen.  

 

30. Groepering van 3 oriëntaties 

 

2.1.4.1 oriëntatie: Bijvoorbeeld via quota op producten bij schaarste.  

2.1.4.2 oriëntatie: Beveilig bijvoorbeeld essentiële elektronica en producten in 

gezondheid/vaccins.  

2.1.4.3 oriëntatie: Zorg voor eigen productie in de EU van essentiële producten in tijden 

van schaarste. 

 

31. Groepering van 3 oriëntaties 

 

2.1.5.1 oriëntatie: Zorg voor controles, belastingen en boetes tegen corruptie.  

2.1.5.2 oriëntatie: Bij het handelen met landen waar corruptie heerst, staat het centraal 

dat alle partijen het referentiekader van de overeenkomst goed kennen.  

2.1.5.3 oriëntatie: Handelsovereenkomsten moeten worden gerespecteerd bij het 

handelen met landen waar corruptie heerst, zodat het geld onder de overeenkomst wordt 

verdeeld.  

 

32. Groepering van 2 oriëntaties 

 

2.1.6.2 oriëntatie: Zorg ervoor dat milieuovereenkomsten worden nageleefd door 

ontwikkelingslanden en dat zowel de overeenkomsten als ontwikkelingslanden worden 

ondersteund door de EU.  

2.2.3.4 oriëntatie: Vergemakkelijk de overdracht en uitwisseling van groene technologieën 

naar ontwikkelingslanden (in het kader van handels- of diplomatieke overeenkomsten).  



 

  

Panel 4 sessie 3 - 29 
 

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

 

33. 2.1.6.3 oriëntatie: Zorg voor bewustzijn bij consumenten in de EU.  

 
2.2 Internationale acties tegen klimaatverandering 

 

34. 2.2.2.1 oriëntatie: Strengere maatregelen en controles om deze export te beperken, meer 

samenwerking tussen nationale toezichthouders om milieuschendingen tegen te gaan.  

 

35. Groepering van 3 oriëntaties 

 

1.1.7.3 oriëntatie: De lidstaten moeten hun afval beter recycleren en afval gebruiken voor 

energieopwekking. Dit zou kunnen worden gestimuleerd en ondersteund door de EU.  

2.2.2.2 oriëntatie: Stimuleer beter hergebruik van afval, inclusief het opwekken van 

energie (biogas).  

2.2.2.3 oriëntatie: Meer recycleren.  

 

36. 2.2.2.4 oriëntatie: Verminder verpakkingen en help kleine bedrijven om groenere 

verpakkingen (apparaten) te creëren.  

 

37. 2.2.3.1 oriëntatie: Creëer één ruimte voor Europese bedrijven om hun in staat te stellen 

milieuvriendelijke producten en diensten te promoten en kennis uit te wisselen.  

 

38. 2.2.3.2 oriëntatie: Creëer een Europees academisch consortium, specifiek gelinkt aan 

groene innovaties. 

 

39. 2.2.3.3 oriëntatie: Ontwikkel de Europese Innovatieraad.  

 

40. Groepering van 4 oriëntaties 

 

2.1.6.1 oriëntatie: Hogere heffingen voor landen die niet voldoen aan de milieunormen.  

2.2.4.1 oriëntatie: Hef belastingen, evenredig aan de omstandigheden (milieu- en 

arbeidsrecht) van de productie.  

2.2.4.2 oriëntatie: Stel strengere regels op om bedrijven die deze praktijken gebruiken te 

straffen.  

2.2.6.2 oriëntatie: Versterk heffingsmechanismen en premies om consumptie met minder 

emissies te stimuleren.  

 

41. 2.2.5.1 oriëntatie: Verhoog het aandeel minerale ertsen en grondstoffen gewonnen in de 

EU.  

 

42. 2.2.5.2 oriëntatie: Stimuleer de ontwikkeling van milieuvriendelijkere extractiemethoden.  

 

43. 2.2.6.1 oriëntatie: Lanceer een moratorium over het energieverbruik van digitale diensten 

en de regulering van bijzonder verslindende en niet-kritieke toepassingen zoals crypto-

valuta’s en NFT. 

 

44. Groepering van 3 oriëntaties 
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1.1.7.1 oriëntatie: De energieproductie binnen Europa moet worden uitgebreid en we 

moeten onze interne bronnen beter benutten.  

2.2.7.1 oriëntatie: Zorg voor een verdere ontwikkeling van duurzame elektriciteit (zon, 

wind, waterkracht, biogas geproduceerd uit afval) binnen de EU.  

2.2.7.3 oriëntatie: Creëer een Europese leider op het gebied van groene stroomopwekking 

(groene stroom Airbus).  

 

45. 2.2.7.2 oriëntatie: Start een Europees debat over kernenergie.  

 

46. 2.2.7.4 oriëntatie: Zorg voor een betere overdracht van energie binnen de Europese Unie 

(gasleiding en andere).  

 

 

2.3. Bevordering van de Europese waarden  

 

47. 2.3.1.1 oriëntatie: Evalueer waarden en normen om mede-eigendom van het idee in alle 

lidstaten te waarborgen.  

48. 2.3.2.1 oriëntatie: Implementeer dit soort processen (The Conference on Europe’s Future, 

waaraan wij deelnemen) vaker op EU-niveau.  

 

49. Groepering van 4 oriëntaties 

 

2.2.1.1 oriëntatie: Creëer en versterk tussenpersonen tussen de EU en lokale instellingen.  

2.2.1.2 oriëntatie: Communiceer directer met Europese burgers door middel van een 

speciaal kanaal (bijvoorbeeld via rapporten, verschillende media) om het EU-klimaatbeleid 

en concrete uitgevoerde projecten en initiatieven te informeren.  

2.2.1.3 oriëntatie: Publiceer meer statistieken over emissies uit verschillende EU-sectoren 

en maak ze zichtbaarder (bijvoorbeeld via het eerder genoemde kanaal).  

2.3.2.2 oriëntatie: We bevelen de EU aan om rechtstreeks met Europese burgers te 

communiceren via een speciaal kanaal of een speciale communicatieafdeling. Informatie 

over concrete projecten en uitgevoerde initiatieven.  

 

50. 2.3.4.1 oriëntatie: De EU moet zorgen voor gezamenlijke veiligheid aan de EU-grenzen in 

overeenstemming met de beginselen en waarden van de EU. Dat wil zeggen, de 

mensenrechten respecteren, ongeacht wat er langs de buitengrenzen gebeurt.  

 

51. 2.3.4.2 oriëntatie: De EU moet de samenwerking tussen de nationale legers van 

verschillende EU-landen en personeel van de Europese Unie bevorderen.  

 

52. 2.3.4.3 oriëntatie: We bevelen aan dat de EU de grenzen bewaakt en tegelijkertijd 

gereguleerde migratie beschermt.  

 

 

Werkgebied 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld  

 

3.1. Veiligheid en Defensie  

 

53. Groepering van 3 oriëntaties 
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3.1.1.1 oriëntatie: We bevelen aan dat er een Europees leger wordt gevormd als aanvulling 

op de bestaande strategieën en structuren van de NAVO.  

3.1.2.1 oriëntatie: We bevelen aan om de huidige (Europese) veiligheidsarchitectuur te 

herstructureren en bestaande financiële middelen over te hevelen naar efficiëntere militaire 

formaties.  

3.1.3.1 oriëntatie: Wij bevelen aan om toekomstige Europese strijdkrachten in overleg met 

de NAVO te ontwikkelen en op te bouwen.  

 

54. 3.1.4.1 oriëntatie: Wij bevelen aan dat de Europese strijdkrachten alleen voor 

defensiedoeleinden kunnen worden ingezet en dat agressief militair gedrag wordt 

uitgesloten.  
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3.2. Besluitvorming en buitenlands beleid van de EU  

 

55. Groepering van 2 oriëntaties 

 

3.2.1.1 oriëntatie: We bevelen de Europese Unie aan te stoppen met het gebruik van unanimiteit 

voor zoveel beslissingen, en dat ze het alleen voor enkele, essentiële en niet-urgente zaken gebruikt.  

3.3.1.1 oriëntatie: Wij stellen voor dat de wijze van besluitvorming binnen de EU wordt gewijzigd 

zodat alle besluiten met gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden genomen. Zodra deze 

wijziging is doorgevoerd, zal de EU de aanvragen van nieuwe landen voor integratie kunnen 

bestuderen en deze met gekwalificeerde meerderheid van stemmen kunnen voorleggen.  

 

56. 3.2.1.2 oriëntatie: Verder bevelen wij, om Richtlijn 1 uit te voeren, aan dat de EU haar 

democratische structuren, zoals de rol van het Europees Parlement in deze processen, 

versterkt.  

 

57. Groepering van 5 oriëntaties 

 

2.3.3.1 oriëntatie: Wij als burgers bevelen de EU aan om een “catalogus van boetes en beperkingen 

op voorrechten van het lidmaatschap” op te stellen om schendingen van waarden of andere 

gemeenschappelijke overeenkomsten aan te pakken.  

2.3.3.2 oriëntatie: Wij als burgers bevelen de EU aan sancties op te leggen tegen lidstaten die de 

mensenrechten schenden. De lidstaten moeten eensgezind zijn over de sanctie.  

3.2.2.1 oriëntatie: We bevelen de Europese Unie aan haar vermogen om sancties op te leggen aan 

lidstaten of derde staten te versterken en ervoor te zorgen dat deze sancties worden gehandhaafd.  

5.1.3.2 oriëntatie: Er moeten (financiële) sancties worden opgelegd aan EU-lidstaten die zich niet 

houden aan de bestaande regels en solidariteitsmechanismen op het gebied van migratiebeleid.  

5.2.1.1 oriëntatie: We bevelen concrete en harde boetes/sancties aan tegen EU-lidstaten wanneer 

lidstaten tijdens asielprocedures de mensenrechten of de rechtsstaat schenden. EU-middelen 

konden bijvoorbeeld niet aan de lidstaten worden betaald.  

 

3.3. Buurlanden en uitbreiding  

 

58. 3.3.1.2 oriëntatie: Wij stellen voor dat de lidstaten samen duidelijk een gemeenschappelijke 

visie op de toekomst van Europa definiëren in termen van uitbreiding van de EU naar andere 

buurlanden.  

 

59. 3.3.2.1 oriëntatie: Wij stellen voor om een Europese burgerschapsvorming in de lidstaten op 

te zetten, zodat burgers meer kennis hebben van de EU en haar functioneren en ze Europese 

waarden overnemen. Deze Europese burgerschapsvorming moet worden voorgesteld door 

de EU-instellingen en vervolgens worden aanvaard in de verschillende lidstaten. 

 

60. 3.3.2.2 oriëntatie: We stellen voor om de aanwezigheid van de EU op sociale netwerken te 

ontwikkelen, vooral om een jonger publiek te bereiken en om verkeerde informatie in de 

media te voorkomen.  

 

61. 3.3.3.1 oriëntatie: Wij stellen voor dat de EU meer gebruik maakt van haar commerciële 

gewicht in de diplomatieke betrekkingen met buurlanden om te voorkomen dat bepaalde 

lidstaten bilaterale druk van hun ondervinden. 
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Werkgebied 4: Migratie vanuit een menselijk standpunt  

 
4.1. Integratie  

 

62. 4.1.1.1 oriëntatie: We bevelen de EU aan om de landen van herkomst financieel te steunen, 

om hun economische en politieke ontwikkeling te verbeteren, maar altijd elk geval 

afzonderlijk te analyseren en rekening te houden met de specifieke kenmerken van elk land. 

Deskundigen zouden landen moeten identificeren waar deze acties zouden kunnen worden 

uitgevoerd en die de acties moeten leiden die ter plaatse zullen worden ontwikkeld. Er moet 

ook worden samengewerkt met ngo’s die ter plaatse werken om de hulp te helpen 

kanaliseren, aangezien zij de situatie en de burgers goed kennen. 

 

63. 4.1.1.2 oriëntatie: We bevelen aan een verband te leggen tussen migratiesteun in de landen 

van herkomst en het uitbreidingsbeleid van de EU met grenslanden.  

 

64. 4.1.1.3 oriëntatie: We bevelen aan om ook de migratie tussen de landen van de EU zelf als 

een kritiek punt aan te pakken.  

 

65. 4.1.2.1 oriëntatie: We bevelen de EU aan over een model te beschikken dat het onderwijs 

en de opleiding van migranten vergemakkelijkt om hun terugkeer naar hun land van 

herkomst te bevorderen, waarbij altijd wordt gegarandeerd dat hun leven in dat land niet in 

gevaar is. Het is belangrijk hun op te leiden om de hulpbronnen van deze landen te 

vergroten en vluchtelingen te beschermen door hun te ondersteunen bij het leren van 

nieuwe vaardigheden.  

 

66. 4.1.2.2 oriëntatie: We bevelen de Europese Unie aan te werken aan examens op 

gemeenschappelijk niveau voor alle landen binnen en buiten de EU, waarbij zowel 

migranten als de staten zelf worden bevoordeeld.  

 

67. 4.1.2.3 oriëntatie: We bevelen aan te werken aan een gemeenschappelijk arbeidskader om 

de stabiliteit binnen de Europese Unie te waarborgen.  

 

68. 4.1.2.4 oriëntatie: We bevelen de Europese Unie aan te investeren in een model dat 

vergelijkbaar is met “EURES”, maar gericht is op derde landen.  

 

69. 4.1.3.1 oriëntatie: We bevelen aan te werken aan een specifiek actieprotocol om 

klimaatverandering tegen te gaan, dat het probleem aanpakt vanuit het perspectief van 

klimaatmigratie. 

 

70. 4.1.3.2 oriëntatie: We bevelen de Europese Unie aan na te denken over wat een 

migratiecrisis is en wat niet en om eerder criteria te definiëren die het mogelijk maken om 

de ene van de andere te onderscheiden en dienovereenkomstig te handelen.  

 
4.2. Menselijke overwegingen  

 

71. 4.2.1.1 oriëntatie: Wij bevelen de implementatie van een gemeenschappelijk migratiebeleid 

in de Europese Unie aan.  

 

72. Groepering van 6 oriëntaties 
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4.1.4.1 oriëntatie: We bevelen aan te werken aan het bevorderen van destigmatisering.  

4.2.1.2 oriëntatie: Wij bevelen de uitvoering aan van activiteiten in de lidstaten, die gericht 

zijn op onderwijs en het vergroten van het sociale bewustzijn op het gebied van migratie.  

4.3.3.2 oriëntatie: Succesverhalen van goed geïntegreerde migranten moeten worden 

verspreid, idealiter niet via campagnes maar via evenementen waar migranten hun verhaal 

vertellen.  

4.3.3.3 oriëntatie: Er moet worden nagedacht over hoe mensen met een negatieve 

houding ten opzichte van migranten expliciet kunnen worden bereikt.  

5.1.6.3 oriëntatie: We bevelen de EU aan meer inspanningen te leveren om de EU-burgers 

te informeren en voor te lichten over migratie; en in hun educatieve campagnes een 

duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende categorieën van migratie (reguliere 

en onregelmatige, legale en illegale vluchtelingen, asielzoekers, migranten).  

5.2.7.2 oriëntatie: De gekozen EU-autoriteit moet nauwkeurige informatie verstrekken aan 

de lidstaten, om burgers voor te lichten over de cultuur en het ethos van het land van 

herkomst van de migranten die asiel zoeken. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van 

de media.  

 

73. Groepering van 5 oriëntaties 

 

1.2.5.1 oriëntatie: Er moet beter en intensiever worden gecommuniceerd met migranten 

in de landen van herkomst en transitielanden waar mensenhandelaren actief zijn.  

1.2.8.1 oriëntatie: Er moet beter onderwijs en betere communicatie zijn met potentiële 

migranten in de landen van herkomst. Er moet een breed scala aan communicatiekanalen 

worden gebruikt, van folders tot televisie en sociale media.  

1.2.9.1 oriëntatie: Wij pleiten ervoor dat de EU economische migranten die op zoek zijn 

naar een beter leven (dus geen oorlogsvluchtelingen) in het land van herkomst informeert 

over de realiteit van het nieuwe land (beheren van verwachtingen). De EU moet ook 

investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen 

die willen vluchten.  

4.2.2.1 oriëntatie: Wij bevelen aan in de EU een gemeenschappelijk en gecoördineerd 

voorlichtingsbeleid op te zetten, gericht op de landen van herkomst van mensen die 

mogelijk het slachtoffer worden van smokkelaars.  

5.1.6.4 oriëntatie: We bevelen de EU aan haar inspanningen op te voeren om 

vluchtelingenstromen te sturen en te beheersen. Zo zou de EU moeten proberen 

vluchtelingen tijdens hun ontsnapping te adviseren over realistische kansen om te worden 

geaccepteerd, relevante wetten, regels en procedures om de EU binnen te komen en 

alternatieve opties.  

 

74. 4.2.2.3 oriëntatie: We bevelen aan op een georganiseerde manier legale, humanitaire 

wegen en transportmiddelen aan te leggen voor vluchtelingen uit crisisgebieden. 

Tegelijkertijd moeten er criteria worden opgesteld waarmee kan worden gecontroleerd of 

hun aankomst in de Europese Unie gerechtvaardigd is. Lijst met prioritaire acties. 

 

75. 4.2.2.5 oriëntatie: Wij bevelen aan meer nadruk te leggen op de actieve bestrijding van 

mensensmokkel. Versterk de internationale veiligheid en inlichtingen op dit werkterrein. 

Zorg voor meer financiering voor instellingen zoals Europol en andere agentschappen. Er is 

een behoefte aan toegewijde instellingen die zich bezighouden met grensoverschrijdende 

mensensmokkel.  

 

76. 4.2.3.1 oriëntatie: We bevelen aan op mondiaal niveau actie te ondernemen, niet alleen op 

EU-niveau. Werk samen met landen over de hele wereld. Zorg voor een netwerk van goed 
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functionerende centra waar mensen onder goede omstandigheden leven, waar ze korte tijd 

verblijven en waar ze concrete hulp krijgen om snel te integreren en een nieuw leven te 

beginnen.  
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4.3. Oorzaken van migratie verhelpen  

 

77. Groepering van 2 oriëntaties 

 

4.3.1.1 oriëntatie: In alle landen moet gezorgd worden voor nauwe individuele 

ondersteuning van migranten tijdens hun integratie.  

4.3.1.2 oriëntatie: Migranten moeten snel taalcursussen aangeboden krijgen.  

 

78. 4.3.1.3 oriëntatie: Er mogen geen “getto's” meer zijn; migranten moeten verdeeld leven. 

Vooral scholen zouden beter gemengd moeten zijn. De ervaring met de mislukte integratie 

van de Roma moet worden geëvalueerd; hieruit moeten lessen worden geleerd.  

 

79. 4.3.1.4 oriëntatie: Vluchtelingen moeten worden ondersteund om zich te vestigen waar ze 

een geschikte baan hebben. Hiertoe dient een platform te komen waarmee de 

vakmensenprofielen van de vluchtelingen en de regionale vraag naar vakkrachten kunnen 

worden vastgelegd en gematcht.  

 

80. 4.3.2.2 oriëntatie: In de EU moeten de volgende uniforme vereisten voor legale migratie 

gelden: Taalvaardigheid van de doeltaal of Engels op niveau B 1 of B 2 bij instap of verplichte 

taalcursussen na toelating + beroepskwalificaties die aantoonbaar nodig zijn in de EU 

(kwalificaties moeten geverifieerd worden) + een persoonlijke verklaring over het doel en de 

beoogde duur van migratie. 

 

81. 4.3.3.1 oriëntatie: Er moeten kansen worden gecreëerd voor persoonlijke ontmoetingen.  

 

82. Groepering van 4 oriëntaties 

 

4.3.4.1 oriëntatie: De leef- en huisvestingsomstandigheden van migranten moeten 

drastisch worden verbeterd.  

4.3.4.2 oriëntatie: Migranten moeten de kans krijgen om te klagen over de slechte leef- en 

huisvestingsomstandigheden.  

5.2.7.1 oriëntatie: We bevelen aan dat er een EU-breed programma komt zodra 

asielzoekers arriveren, dat asielzoekers informeert over waar er daadwerkelijk 

werkgelegenheid en huisvestingsmogelijkheden zijn.  

5.2.9.1 oriëntatie: Wij zijn van mening dat programma’s moeten worden geïmplementeerd 

om asielzoekers te helpen, inclusief subsidies om hun te helpen assimileren of integreren. 

Met een focus op basishuisvesting en onderwijs.  

 

 

Werkgebied 5: Verantwoordelijkheid en solidariteit in de hele EU  

 
5.1. Migratieverspreiding  

 

83. Groepering van 4 oriëntaties 
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1.2.4.1 oriëntatie: De procedures voor het verwerken van migratieverzoeken moeten 

worden versneld.  

4.2.2.4 oriëntatie: We bevelen aan om de asielprocedures te versnellen. Zorg voor een 

veilige terugkeer naar het land van herkomst als het echt nodig is de persoon terug te 

sturen. Bied beveiliging op de plaats waar de gestuurde persoon naar moet terugkeren. 

Zorg ervoor dat de persoon teruggestuurd wil worden, is het veilig voor hem, naar welke 

omstandigheden keert hij terug? Er moet voor worden gezorgd dat er enige kans op 

integratie is, om geen mensen te sturen die niet willen terugkeren naar hun land van 

herkomst.  

4.3.2.1 oriëntatie: De procedures voor asielaanvragen moeten worden versneld. Wel moet 

de kwaliteit van de onderzoeksprocedures gewaarborgd blijven. Daarom moet er meer 

personeel ter beschikking worden gesteld van de autoriteiten. De EU moet leren van de 

efficiënte screeningprocedures van de VS.  

5.1.1.1 oriëntatie: De landen waar de vluchtelingen aankomen (landen van aankomst) 

zouden meer ondersteuning moeten krijgen om asielaanvragen snel en efficiënt te kunnen 

behandelen. Landen van aankomst moeten ook worden ondersteund om te kunnen 

voorzien in passende infrastructuur voor de opvang van asielzoekers. Een EU-instelling zou 

deze taak en de coördinatie ervan moeten overnemen, bijv. een (op te richten) EU-

ministerie van Migratie.  

 

84. Groepering van 8 oriëntaties 

 

1.2.6.1 oriëntatie: Het Verdrag van Dublin moet worden hervormd en migranten moeten 

eerlijker worden verdeeld over de Europese lidstaten, afhankelijk van de capaciteit en de 

economische prestaties van de ontvangende landen.  

4.2.2.2 oriëntatie: We bevelen een herziening van het Verdrag van Dublin aan. Actie meer 

op Europees niveau, niet op het niveau van de lidstaten.  

5.1.1.2 oriëntatie: Asielaanvragen moeten rechtstreeks op EU-niveau worden geplaatst, 

niet op het niveau van de lidstaten. 

5.1.2.1 oriëntatie: Er moet een verdeelsleutel worden gevonden om vluchtelingen (zowel 

zij die asiel hebben gekregen als zij die geen asiel hebben gekregen) over de EU-lidstaten te 

verdelen - rekening houdend met de individuele omstandigheden en (financiële) 

capaciteiten van de EU-lidstaten.  

5.1.3.1 oriëntatie: Er moeten quota worden ingevoerd en geïmplementeerd, die het aantal 

vluchtelingen per EU-lidstaat bepalen - op basis van de (financiële) capaciteiten van de 

lidstaten.  

5.2.2.1 oriëntatie: We bevelen aan om uniforme regels en criteria te creëren voor 

asielprocedures in de EU.  

5.2.5.2 oriëntatie: Wij zijn van mening dat het Verdrag van Dublin niet langer praktisch of 

nuttig is met betrekking tot integratie. Geplande integratie en toelating moeten deel 

uitmaken van elk nieuw pact of akkoord. Het is niet langer geschikt voor het beoogde doel, 

is verouderd en gebaseerd op het feit dat asielzoekers hun eigen zaken moeten regelen. 

Het Verdrag van Dublin mag niet worden gewijzigd, maar moet volledig worden vervangen.  

5.2.8.1 oriëntatie: Wij bevelen aan dat er een degelijk wettelijk kader bestaat om een 

eerlijke en rechtvaardige verdeling van asielzoekers en asielaanvragen mogelijk te maken. 

Er moet een robuuster systeem komen waarbij de EU instructies geeft aan de lidstaten.  

 

85. 5.1.6.1 oriëntatie: We bevelen aan dat de Europese agentschappen beter coördineren om te 

komen tot een eerlijke verdeling van asielzoekers en vluchtelingen (= irreguliere migratie) 

binnen de EU-lidstaten.  
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86. 5.1.6.2 oriëntatie: We bevelen aan dat de EU op een proactieve en prospectieve manier te 

werk gaat bij crisisprocedures en niet alleen reageert op vluchtelingenstromen die aan de 

grenzen van de EU-lidstaten aankomen.  

 

87. 5.1.7.1 oriëntatie: We bevelen aan dat er meer geld en operationele steun beschikbaar 

wordt gesteld aan landen die in het bijzonder worden getroffen door irreguliere migratie. 

Het bedrag van de bijdragen van de afzonderlijke lidstaten moet worden gemeten aan de 

hand van objectieve criteria (bijv. BBP, aantal inwoners, enz.) en de EU moet de 

mogelijkheden onderzoeken om geld op de financiële markten (kapitaalmarkten) in te 

zamelen om de lastenverdeling te financieren (en zo ook bijv. integratieprojecten, opvang 

vluchtelingen enz. bevorderen).  

 

88. 5.1.7.2 oriëntatie: Er moet meer rekening worden gehouden met de mening van EU-burgers 

en er moeten meer inspanningen worden geleverd om overeenstemming en acceptatie 

onder EU-burgers te creëren over zo’n belangrijk onderwerp als migratie. 

 

89. 5.1.8.1 oriëntatie: Wij bevelen aan dat het migratiebeleid van de lidstaten voor reguliere 

immigratie liberaler en transparanter wordt.  

 
5.2. Gemeenschappelijke asielbenadering  

 

90. 5.2.3.1 oriëntatie: Vluchtelingen die hoogstwaarschijnlijk het recht op asiel in de EU zullen 

hebben, moeten vereenvoudigde toegang krijgen tot asielprocedures, bijv. rechtstreeks in 

hun thuisland.  

 

91. Groepering van 3 oriëntaties 

 

5.2.2.2 oriëntatie: We bevelen de oprichting aan van een EU-instelling op hoog niveau om 

asielkwesties te behandelen en ervoor te zorgen dat deze consistent en juridisch 

betrouwbaar worden uitgevoerd. Deze instelling moet bepalen welke landen van herkomst 

als “veilig” en welke als “onveilig” kunnen worden beschouwd.  

5.2.3.2 oriëntatie: We bevelen aan om een instelling op een hoger niveau op EU-niveau op 

te richten of om het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken te versterken. Een 

instelling van zo’n hoog niveau zou asielaanvragen in de hele EU uniform moeten kunnen 

beoordelen.  

5.2.11.1 oriëntatie: We bevelen de oprichting aan van een gecentraliseerde organisatie om 

alle asiel-immigratiezaken te beheren. Er dient een overkoepelende organisatie te komen 

die over voldoende middelen beschikt. Er moet een centrale organisatie zijn die alles 

controleert, coördineert en bestuurt.  

 

92. 5.2.5.1 oriëntatie: Wij vinden dat asielzoekers integraal moeten worden geïntegreerd, op 

een meer uniforme en georganiseerde manier.  

 

93. 5.2.6.1 oriëntatie: We bevelen aan een nieuw pact/wettelijk kader tot stand te brengen dat 

de tijd weerspiegelt waarin we nu leven. De problemen met integratie moeten 

stroomopwaarts worden aangepakt, aangezien ze in een vroeg stadium moeten worden 

aangepakt.  

 

94. 5.2.10.1 oriëntatie: We bevelen aan dat elke EU-lidstaat het beoordelings-

/kwalificatieproces op gelijke wijze toepast met gebruikmaking van alle gedeelde middelen.  
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95. Groepering van 3 oriëntaties 

 

5.2.12.1 oriëntatie: Er moeten speciale centra worden opgericht om onmiddellijk na 

aankomst in de EU tegemoet te komen aan de behoeften van kwetsbare niet-begeleide 

minderjarigen en/of wezen.  

5.2.12.2 oriëntatie: We bevelen aan om zo snel mogelijk specifieke onderwijs- en 

gezondheidsprogramma’s aan minderjarigen te geven.  

5.2.12.3 oriëntatie: We bevelen aan om pleegzorgdiensten op te richten om te helpen bij 

de opvang van niet-begeleide minderjarigen. Dit moet met spoed gebeuren. 

Ondersteuning moet beschikbaar worden gesteld aan bereidwillige pleeggezinnen. 
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