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1. Leidende beginselen van het organisatieproces van het 

panel 
 

Het hele proces voor de implementatie van het panel werd ontworpen om te voldoen aan de 

aanwijzingen van de Richtsnoeren voor nationale burgerpanels in het kader van de Conferentie over 

de toekomst van Europa. Meer bepaald: 

• Doel  

Iedereen die werd uitgenodigd om deel te nemen aan het panel, vulde een vragenlijst in 

waarin de doelstellingen en streefdoelen van het project werden vermeld, alsook specifieke 

informatie over de Conferentie over de toekomst van Europa, de te behandelen thema's en 

de praktische regeling. 

• Transparantie 

Al het materiaal voor de presentatie van het initiatief werd ter beschikking gesteld van de 

deelnemers via verscheidene kanalen, steeds met een verwijzing naar de officiële website 

van de Conferentie, en werd ook steeds per e-mail aan alle deelnemers toegezonden. 

• Inclusiviteit 

De uitnodiging om deel te nemen werd op verscheidene manieren verspreid, bijvoorbeeld via 

e-mail aan de leden van de SWG-gemeenschap en via Twitter en Linkedin naar links waar 

het deelnemingsformulier kon worden ingevuld. Het formulier werd meer dan 400 keer 

bekeken en 245 personen stelden zich kandidaat. De deelnemers werden willekeurig 

geselecteerd, waarbij evenwel werd gewaarborgd dat er zich personen van verschillende 

geslachten, leeftijden, maatschappelijke achtergronden, verblijfplaatsen en arbeidsstatus 

onder de deelnemers bevonden. 

• Representativiteit 

Hoewel het aantal deelnemers statistisch gezien niet representatief is, werd het 

selectiemechanisme ontworpen om een zo heterogeen mogelijke samenstelling van de 

deelnemers te verkrijgen en aldus een microcosmos van het doelpubliek te creëren. 

• Informatie 

Alle deelnemers kregen uitgebreide informatie over de Conferentie en de gespreksthema's 

van het panel. In de inleiding werden de doelstellingen en de praktische regeling van het 

project herhaald volgens de beginselen van neutraliteit en volledigheid. Alle deelnemers 

konden om nadere informatie over het evenement verzoeken via de directe telefoonnummers 

van de projectmanagers van SWG. 

• Overleggroepen 

De hoofddoelstelling van het hele proces was het formuleren van concrete, breed gesteunde 

aanbevelingen aan de Europese Unie. De werkmethode en de manier waarop de groepen 

werden geleid, zorgden voor een proces dat gericht was op het verzamelen van de 

aanwijzingen van de deelnemers, het uitwerken en samenvatten ervan, en verificatie en 

validatie door de groepen zelf in een daarop volgende werksessie. 

• Tijdschema 

Tijdens de werksessies werd een ontspannen sfeer gecreëerd; de deelnemers kregen ruim 

de tijd om de opgegeven onderwerpen te bestuderen, hun mening te geven en te luisteren 

naar die van anderen. Om dezelfde reden werd besloten de twee hoofdgroepen in twee 

subgroepen op te splitsen. De werkzaamheden werden ook gespreid over twee dagen opdat 

de deelnemers de naar voren gebrachte overwegingen konden laten bezinken. 
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• Follow-up  

Op de laatste werkdag verifieerden en valideerden alle panels het eerste ontwerp van de 

tijdens de eerste fase van de werkzaamheden opgestelde aanbevelingen. Het 

resultatenverslag is ter goedkeuring aan de afdeling Europees Beleid van de diensten van 

de Italiaanse minister-president toegezonden. Na ontvangst van de goedkeuring is de 

definitieve versie van de aanbevelingen met alle deelnemers van het panel gedeeld. De 

deelnemers is in elk geval meegedeeld dat zij de activiteiten van de Conferentie konden 

blijven volgen via de website en nog te publiceren updates. 

• Integriteit 

SWG voerde het gehele werkproces volledig autonoom uit overeenkomstig de ontvangen 

opdracht. Bovengenoemde afdeling Europees Beleid werd permanent op de hoogte 

gehouden van de verschillende stappen van het initiatief en de behaalde resultaten. 

• Privacy 

De privacy van de deelnemers werd volledig gewaarborgd. Alle kandidaat-deelnemers 

moesten de wettelijk vereiste geïnformeerde toestemming ondertekenen om tot het panel te 

worden toegelaten. 

• Beoordeling 

Aan het einde van het proces is aan alle deelnemers een vragenlijst voorgelegd teneinde 

hun ervaring te evalueren. De resultaten van de evaluatie worden in dit verslag samengevat. 

 

2. Selectie van de deelnemers en praktische regeling 
 

Selectie 

De voorafgaande communicatiefase had tot doel ten minste 50 Italiaanse burgers te verzamelen die 

aan het initiatief wensten deel te nemen. 

Daartoe werd een kort deelnemingsformulier opgesteld: een online in te vullen vragenlijst op het 

platform van SWG, waarbij iedereen zich kandidaat kon stellen door de informatie te verstrekken die 

minimaal nodig was voor opname in de clusters waaruit de deelnemers willekeurig werden 

geselecteerd. Om te kunnen deelnemen, moesten de deelnemers beschikken over een 

internetverbinding en een toestel met microfoon en videocamera, en moesten zij het 

Conferentiehandvest ondertekenen. 

Het deelnemingsformulier werd verspreid via de socialenetwerkaccounts van SWG. Daartoe werden 

zes posts op Twitter geplaatst en een post op Linkedin, met de volgende resultaten: 

 
Sociaal netwerk 

Data 
Aantal keer 

bekeken 
Aantal keer link 

aangeklikt 

Twitter 
6 posts  

van 8 tot en met  
10 maart 

889 31 

 

Linkedin 

1 post 

op 8 maart 
410 25 
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Tegelijkertijd werden de leden van de SWG-gemeenschap uitgenodigd om zich kandidaat te stellen, 

volgens een strategie die maximale representatie van de Italiaanse bevolking beoogt te waarborgen, 

niet alleen wat betreft sociale en aan het bevolkingsregister gerelateerde aspecten, maar ook met 

betrekking tot ideeën, culturele overtuigingen en waarden. 

Kandidaten konden zich aanmelden van 8 maart (8.00 uur) tot en met 10 maart 2022 (16.00 uur). 

420 personen bekeken het formulier en 225 personen stelden zich kandidaat. 

In totaal kwamen 140 personen daadwerkelijk in aanmerking, van wie 70 personen werden 

geselecteerd volgens een criterium dat evenwichtige vertegenwoordiging op het vlak van gender, 

geografische spreiding, leeftijd en opleidingsniveau waarborgde. 

Tijdens de selectieprocedure werd er in het bijzonder op toegezien dat alle deelnemers een eerlijke 

kans op selectie kregen, door te voorzien in een procedure gebaseerd op voorwaardelijke 

randomisatie. 

Randomisatie was een centraal element van het project om een gelijk speelveld te garanderen. In 

de geest van het initiatief bleek het, met het oog op maximale inclusiviteit, echter belangrijk een 

strategie te volgen waarbij niet alleen zoveel mogelijk personen worden betrokken maar ook een zo 

heterogeen mogelijk panel wordt gegarandeerd. 

 

De verdeling van de in aanmerking komende personen zag er als volgt uit: 

 

 

De 70 geselecteerde deelnemers werden op de ochtend van het evenement telefonisch 

gecontacteerd om hun deelname te bevestigen. Dit werd uitgevoerd door CATI, het contactcentrum 

van SWG. Aan het einde van deze fase waren in totaal 59 personen geregistreerd die hun deelname 

hadden bevestigd. 55 van hen namen actief deel aan het panel. 
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De samenstelling volgens sociale en bevolkingsregistergegevens was als volgt: 

 

 

Samengevat waren dit de resultaten van de selectieprocedure: 
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Informatiemateriaal 

Om van meet af aan te zorgen voor een sterke motivatie en betrokkenheid werd het volgende 

materiaal ter beschikking gesteld van alle deelnemers: 

• informatiebladen van de Conferentie over de toekomst van Europa en de nationale 
panels; 

• het Conferentiehandvest; 
• de thema's die in de panels zullen worden besproken; 
• de technische en organisatorische informatie nodig voor deelname. 

 

3. Organisatie van het panel 
 

Om personen met werkverplichtingen zoveel mogelijk de kans te geven om deel te nemen, werd het 

panel georganiseerd gedurende twee opeenvolgende halve dagen, waaronder een gedeeltelijk vrije 

dag, volgens het onderstaande tijdschema: 

• vrijdag 11 maart van 16 tot 20 uur 

• zaterdag 12 maart van 10 tot 12 uur 

Het doel was enerzijds de deelname van werkende personen aan het initiatief te faciliteren, 

anderzijds de inspanning te spreiden en zo meer aandacht en betrokkenheid te stimuleren, alsook 

meer ruimte te laten voor beraadslaging over de gepresenteerde kwesties en voorstellen. 

De deelnemers aan het panel hadden toegang tot de twee werksessies via het platform 

GoToMeeting en werden opgedeeld in vier groepen (twee per thema), die werden geleid door een 

moderator van SWG en ondersteund door een notulist. De moderatoren doorliepen met de groepen 

twee verschillende discussietrajecten (een per thema), waarbij zij ernaar streefden alle deelnemers 

zoveel mogelijk te betrekken door te zorgen voor een aanpak op basis van maximale inclusie en 

neutraliteit. 

 

 

4. Werkagenda 
 

Eerste sessie (vrijdag 11 maart 2022) 

• 15.00 uur - opening van de verbinding en mogelijkheid voor de deelnemers om de 
verbinding met het platform te maken en de werking van hun audio- en videosystemen te 
controleren 

• 16.00 uur - inleiding door de moderator: overzicht van de redenen voor het initiatief en de 
structuur van de werkzaamheden 

• 16.15 uur - opdeling van de deelnemers in groepen op basis van de tijdens de selectiefase 
opgegeven voorkeuren 

• 16.20 uur - start van de groepsdiscussie 
• 20.00 uur - einde van de sessie 
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Tweede sessie (zaterdag 12 maart 2022) 

• 10.00 uur - hervatting van de werkzaamheden met de lezing van de resultaten van de eerste 
werksessie 

• 10.15 uur - voortzetting van de discussie, toelichtingen en opmerkingen van de deelnemers 
• 12.00 uur - einde van de werkzaamheden 
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5. Verzamelde aanbevelingen 
 

Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid 
 

1. Het productiemodel van de 20e eeuw overstijgen 
 

Volgens de paneldeelnemers hebben de recente gebeurtenissen op het wereldtoneel (de 

coronapandemie en het conflict tussen Rusland en Oekraïne) duidelijk de grenzen van het huidige 

Europese productiemodel laten zien en bewezen dat we af moeten van dit 20e-eeuwse model. 

Europa's afhankelijkheid van energie en voedsel uit landen buiten de Europese Unie, en de 

ontdekking (tijdens de pandemie) dat we niet genoeg medische hulpmiddelen en vaccins kunnen 

produceren om zelf de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben deelnemers doen inzien 

dat er iets fundamenteel fout zit in ons economisch systeem waardoor we niet in onze eigen 

behoeften kunnen voorzien. 

Tegelijkertijd zijn deelnemers ervan overtuigd dat we belangrijke technologische troeven in handen 

moeten hebben, willen we een sterkere economie die in staat is werkgelegenheid te creëren zonder 

de sociale rechtvaardigheid uit het oog te verliezen. Om zo'n economie tot stand te brengen is het 

van essentieel belang een onderwijsstelsel te ondersteunen waarin de STEM-vakken een steeds 

grotere rol spelen. 

Technologische innovatie, duurzame energie, maar ook toerisme en cultuur, blijken drie 

fundamentele aandachtspunten te zijn voor de ontwikkeling van de Europese economie van de 

toekomst, waarbij er specifiek op moet worden gelet dat een basisniveau van productie behouden 

blijft om te voorkomen dat Europa te afhankelijk wordt van niet-EU-landen voor de levering van 

essentiële producten en grondstoffen. 

 

AANBEVELINGEN 

1. Voorzien in een doeltreffende aanpak voor klimaatverandering en 

alternatieve energiebronnen 

2. Investeren in een economie die sterk leunt op toerisme en cultuur, met 

aandacht voor de vele minder bekende bestemmingen in Europa 

3. Focussen op technologie en innovatie als aanjagers van groei 

4. Minder afhankelijk worden van andere landen voor grondstoffen, energie 

en landbouw 

5. Jongeren aanmoedigen om exacte vakken te studeren 
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2. Efficiënte en inclusieve regelgeving 
 

Om ervoor te zorgen dat onze economie niet langer ingericht is zoals in de 20e eeuw, moeten ook 

de regels en procedures voor bedrijfsactiviteiten worden herzien. Er zijn vier aanbevelingen gedaan 

in dit verband, met eenzelfde onderliggende logica: de regels moeten eenvoudiger, maar er moet 

wel nog steeds streng worden opgetreden tegen overtredingen (met name met betrekking tot 

namaak en oneerlijke concurrentie). 

De deelnemers drongen erop aan dat economische regels in de eerste plaats efficiënt moeten zijn, 

met zo min mogelijk voorschriften die standaardisering van productieprocessen opleggen (ten 

nadele van lokale producten met een grote cultuurhistorische waarde). Daarnaast waarschuwden 

ze voor de vernieling van agrarische eigendommen omdat vast moet worden gehouden aan vooraf 

bepaalde productiehoeveelheden. 

 

AANBEVELINGEN 

 
1. De bureaucratie (vergunningen, certificaten) verminderen 

2. De standaardisering van producten verminderen en lokale en regionale 

cultuur en productietechnieken erkennen (traditionele productie 

respecteren) 

3. Afstappen van de logica van "vaste quota" voor landbouwproducten en het 

weggooien van overtollige productie 

4. Namaak en oneerlijke concurrentie tegengaan 

 

3. Geluk in plaats van productiecapaciteit als maatstaf voor groei 
 

Afstappen van het productiemodel van de 20e eeuw betekent niet alleen dat we onze 

productiemethoden moeten veranderen, maar ook dat we onze groei-indicatoren moeten baseren 

op ons vermogen om burgers kansen op geluk te bieden, en niet enkel op onze productiecapaciteit. 

In de nieuwe economie moeten niet langer goederen maar mensen als uitgangspunt worden 

genomen voor de beoordeling van de impact van beleid en van investeringen. Dit houdt in dat we 

moeten overstappen van een systeem met indicatoren op basis van productiecapaciteit (bbp - bruto 

binnenlands product) naar een systeem waarin het gecreëerde welzijn voor mensen kan worden 

gemeten (bbg - bruto binnenlands geluk). 

 

AANBEVELING 

1. Een economie ontwikkelen waarin de focus meer ligt op het creëren van 

geluk (bruto binnenlands geluk) en minder op de productie van goederen 

(bruto binnenlands product) 
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4. Verdere integratie tussen staten 
 

Iedereen, ook degenen die minder tevreden zijn met het huidige systeem en de tot dusver behaalde 

resultaten door de EU, is het erover eens dat een monetaire unie niet volstaat. Europa moet 

krachtiger kunnen optreden als een politieke eenheid en in staat zijn extern met één stem te spreken 

in onderhandelingen en intern met grotere solidariteit te handelen. Verdere integratie is onmisbaar 

om de Europese Unie als politieke en handelsmacht te versterken en haar productiecapaciteit op te 

voeren. Hiervoor zijn uniforme grondwetten en belastingstelsels voor bedrijven en burgers nodig, 

alsook uniforme lonen en openbare voorzieningen. Alleen zo kan in Europa de sociale ongelijkheid 

worden aangepakt en de kwaliteit van leven worden verbeterd. 

Dit betekent in de eerste plaats dat we de verworvenheden van de afgelopen jaren niet mogen 

verspelen en dat we vast moeten houden aan ons stelsel van sociale voorzieningen, dat volgens de 

paneldeelnemers het meest vooruitstrevende is ter wereld en de beste manier om gelijke kansen en 

sociale rechtvaardigheid te waarborgen voor burgers. 

 

AANBEVELINGEN 

1. Vasthouden aan ons stelsel van sociale voorzieningen (openbare 

gezondheidszorg, openbaar onderwijs en arbeidsbeleid) 

2. De eenheidsmunt en de koppeling van betalings- en 

telecommunicatiesystemen consolideren 

 

Vandaag de dag blijken de verworvenheden van het verleden niet langer te volstaan. Er is verdere 

integratie tussen de lidstaten nodig, volgens een toekomstvisie waarin niet langer 

concurrentievermogen centraal staat, maar samenwerking en waarbij elke Europese burger, in alle 

lidstaten van de Unie, dezelfde waarborgen en kansen krijgt. 

 

AANBEVELINGEN 

1. De lidstaten moeten niet langer uit eigenbelang handelen en voordelen voor 

zichzelf zoeken ten nadele van anderen 

2. In alle lidstaten moeten dezelfde wetten, belastingregels, rechten en 

plichten gelden 

3. De fiscale regelingen tussen de lidstaten, met name die voor bedrijven, 

moeten worden gecoördineerd (geen belastingvrije of laagbelastende 

gebieden) 

4. Coherente productprijzen en gelijke koopkracht in alle lidstaten 

waarborgen 

5. Loonverschillen tussen en binnen de lidstaten verkleinen 

6. De overheidsschuld van de verschillende lidstaten gemeenschappelijk 

maken 
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5. Inclusiebeleid 
 

Een rechtvaardig Europa waar burgers gelukkig kunnen zijn, is een inclusief Europa dat altijd oog 

heeft voor ongelijkheid en hier tegen optreedt. In de aanbevelingen worden ideeën aangeleverd om 

"oudere" doelstellingen te halen (zoals gendergelijkheid) en is er aandacht voor nieuwe behoeften 

in verband met de culturele veranderingen in onze hedendaagse samenleving (digitale ongelijkheid 

en het recht op een gezonde leefomgeving). 

 

AANBEVELINGEN 

1. Volledige gendergelijkheid bewerkstelligen, o.a. door meer 

vaderschapsverlof en kinderopvang 

2. Digitale ongelijkheid aanpakken 

3. Een gezonde en duurzame leefomgeving voor alle Europese burgers 

waarborgen 

4. Sociale mobiliteit, en daarmee zelfontplooiing en zelfbeschikking, mogelijk 

maken 

5. Op alle niveaus ruimte geven aan nieuwe generaties 

6. De opvang van vluchtelingen en migranten evenwichtig verdelen over de 

lidstaten 

 

Ook bij dit thema is er veel aandacht voor de rol van scholen en het onderwijsbeleid, niet enkel bij 

het aanleren van vaardigheden die jongeren nodig hebben om de arbeidsmarkt te betreden, maar 

ook bij de opbouw van een Europese identiteit. Na een Unie van instellingen, moet nu een Unie van 

mensen worden opgebouwd. In dit verband wordt benadrukt dat een gemeenschappelijke taal 

essentieel is om een dialoog tussen burgers van verschillende landen en gelijke toegang tot 

voorzieningen mogelijk te maken. Nu de droom van het Esperanto is vervlogen en het VK uit de 

Europese Unie is gestapt, worden vraagtekens gezet bij het Engels als gemeenschappelijke taal, 

belangrijk voor de internationale betrekkingen, de wetenschappelijke wereld en de financiële sector. 

 

AANBEVELINGEN 

1. De invoering van een gemeenschappelijke taal bevorderen 

2. Investeren in scholen en onderwijs over de geschiedenis van Europa in 

plaats van die van afzonderlijke staten, en over politieke economie en 

burgerschap 

3. Zorgen voor toegang tot cultuur, onderwijs en uitwisselingen tussen 

studenten en burgers uit verschillende lidstaten 
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Inclusiebeleid speelt een essentiële rol bij het creëren van kansen voor burgers. De 

paneldeelnemers benadrukten vanuit dit oogpunt dat Italië er vaak niet in slaagt gebruik te maken 

van de Europese middelen die voor dit doel beschikbaar worden gesteld. Een inclusieve en 

toegankelijke EU wil zeggen dat de Europese instellingen dichter bij de burger staan, en dat burgers 

meer weten over en beter bewust zijn van de rechten die ze als Europese burgers genieten. De 

deelnemers vinden het ook belangrijk dat burgers een directe band hebben met de instellingen van 

de Unie, zonder tussenkomst van de lidstaten. 

 

AANBEVELINGEN 

1. Het gebruik van Europese fondsen bevorderen om ongelijkheid te 

verminderen 

2. Europese instellingen toegankelijker maken en dichter bij de burger 

brengen 

3. Rechtstreeks contact met burgers bevorderen en hen informeren over hun 

rechten en mogelijkheden 

 

6. Werkgelegenheid 
 

Werkgelegenheid komt steeds terug als horizontaal thema en als een van de gebieden waarop de 

Europese Unie een echt verschil kan maken als ze de gegeven aanbevelingen opvolgt. Uit het debat 

tussen de deelnemers kwam duidelijk naar voren dat werkgelegenheid een centrale rol speelt in het 

leven van mensen, maar ook dat dit thema niet los kan worden gezien van de doelstelling van een 

sterkere economie en vraagstukken inzake sociale rechtvaardigheid. De deelnemers verwachten 

van de EU dat ze zich blijft inzetten voor een daadkrachtig arbeidsbeleid en verdere afstemming 

ervan tussen de lidstaten. 

 

AANBEVELINGEN 

1. Uitwisselingen tussen werkenden in Europa stimuleren via een Europees 

arbeidsbureau 

2. Een geïntegreerd werkgelegenheidsbeleid op EU-niveau tot stand brengen 

3. Bedrijven stimuleren om mensen aan te nemen 
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  De EU in de wereld 

 

De recente internationale gebeurtenissen en met name de oorlog tussen Rusland en Oekraïne 

hebben de visie van de deelnemers over de rol van Europa op het wereldtoneel sterk beïnvloed. 

De aanbevelingen gaan hoofdzakelijk over enerzijds een sterkere Unie (een gezamenlijke identiteit 

en de EU als economische macht) en anderzijds haar positie als referentiepunt en voorbeeld voor 

andere landen. 

 

 

 

 

 

1. De Europese identiteit versterken 

 

Om buiten haar grenzen te worden erkend, moet de Europese Unie eerst intern overeenstemming 

bereiken, niet enkel over economische en financiële vraagstukken, maar ook over identiteit en 

waarden. Dit betekent niet een volkomen uniform geheel, maar meer aandacht voor lokale specifieke 

kenmerken binnen een kader van gedeelde kernwaarden. 

In dit verband is er ook nagedacht over een mogelijke uitbreiding van de Unie, waarbij sommige 

paneldeelnemers benadrukten dat hierbij de nodige zorgvuldigheid moet worden betracht en dat de 

wederzijdse erkenning van cultuur en waarden prioriteit moet krijgen boven economische normen. 

 

AANBEVELINGEN 

1. Niet alleen Europese waarden en cultuur bevorderen, maar ook regionale 

specifieke kenmerken 

2. Een instituut voor Europese cultuur oprichten om te zorgen voor 

respectvolle omgang en kruisbestuiving tussen burgers uit verschillende 

lidstaten 

3. De lidmaatschapsvoorwaarden voor nieuwe kandidaat-lidstaten herzien, 

met meer aandacht voor culturele identiteit en waarden 

 

  

De Europese identiteit 

versterken 

De economie en 

instellingen versterken 

Samenwerking 

en partnerschappen 

Politiek en cultureel 

referentiepunt 
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2. De economie en instellingen versterken 

 

Europa moet in de toekomst een voortrekkersrol vervullen in de wereld, hetgeen enkel mogelijk is 

als de Unie sterk is en onafhankelijk van andere landen. Het is algemeen bekend dat de lidstaten 

arm zijn aan grondstoffen, maar toch is het van essentieel belang dat de Unie onafhankelijker wordt 

op het gebied van energie, landbouw en technologische producten. 

Daarom moeten er gerichte investeringen worden gedaan op verschillende gebieden, zoals 

technologie (waar de EU op dit moment niet voorop lijkt te lopen), voedselvoorziening en energie. 

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne toont eens te meer het belang van een geïntegreerd 

Europees defensiebeleid aan, met een eigen profiel en meer autonomie ten opzichte van de NAVO, 

waarvan het lidmaatschap overigens niet ter discussie staat. 

Tot slot moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt voor de toekomst en zijn er grote investeringen 

in wetenschap en onderzoek nodig om de vaardigheden van jonge Europeanen te verbeteren. 

 

AANBEVELINGEN 

1. De productiecapaciteit binnen de EU versterken: de voedselketen (met 

name tarwe) en technologie (microchips) 

2. Meer inzetten op typische regionale en Europese producten 

3. Europese industriële clusters versterken (zoals staal) 

4. Lokale energieproductie versterken vanuit een groen perspectief (gas en 

zon- en windenergie) 

5. Ruimtevaarttechnologie ontwikkelen 

6. Europese wetenschappelijke laboratoria opzetten (Europese virusbank) 

7. Een Europees gemeenschappelijk leger opzetten in NAVO-verband maar 

ook stappen zetten om verder te gaan dan het NAVO-kader 

8. Investeren in het opleiden van leerkrachten (Europese uitwisselingen en 

Erasmus voor leerkrachten) 

9. De mobiliteit van Europese onderzoekers bevorderen door nieuwe 

wetenschappelijke instellingen van de Unie te ontwikkelen 

10. De opkomst van innovatieve start-ups stimuleren 

  



 

 15 

3. Samenwerking en partnerschappen 

 

Het Europa van de toekomst wordt niet gezien als een gesloten gemeenschap die haar rijkdom koste 

wat het kost wil verdedigen, maar als een voortrekker op het wereldtoneel die in dialoog kan treden 

met alle landen van de wereld. Deze dialoog, die steunt op de sterke handelspositie van Europa, 

moet gericht zijn op het consolideren van het economische leiderschap door middel van 

partnerschappen en projecten met een grote internationale reikwijdte. 

Er moet worden gestreefd naar samenwerking met minder begunstigde gebieden in de wereld en er 

moeten ad-hocprojecten worden opgezet om de armste landen te steunen en culturele en 

economische uitwisselingen met de landen in het Oosten tot stand te brengen. 

In het bijzonder met betrekking tot het migratievraagstuk wordt opgeroepen tot een betere 

coördinatie tussen de verschillende staten en de toepassing van gemeenschappelijke procedures 

voor het beheer van aanvragen en personen. 

 

AANBEVELINGEN 

1. De uitvoer bevorderen 

2. Transnationale Europese toeristische routes bevorderen 

3. Een handelssysteem ontwikkelen waarbij op Europees niveau wordt 

onderhandeld (niet als afzonderlijke staten of ondernemingen, maar als 

Unie) om een betere onderhandelingspositie te verwerven, met 

inachtneming van de mensenrechten 

4. Grote internationale projecten zoals het Internationaal Ruimtestation 

uitvoeren 

5. Projecten in Afrika financieren voor de bouw van scholen en ziekenhuizen, 

zonder de koloniale scepter te willen zwaaien, maar gericht op de 

eerbiediging van de Europese rechten en waarden 

6. Investeren in on-the-spottraining (met name voor vrouwen) in de armste 

landen 

7. De uitwisseling van technici en opleiders bevorderen 

8. Een gemeenschappelijk stelsel betreffende de toegang van migranten tot 

stand brengen, met afzonderlijke procedures voor humanitaire en 

economische migratie, een billijke verspreiding over de verschillende 

lidstaten en gemeenschappelijke regels (inzake telling en toezicht op 

gedrag en werkgelegenheid). 
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4. Politiek en cultureel referentiepunt 

 

In het hierboven geschetste scenario wordt Europa verzocht op te treden als hét politieke en 

culturele referentiepunt op wereldniveau wat betreft rechten en ethiek, en daarbij het goede 

voorbeeld te geven door besluiten te nemen die een gezonde leefomgeving, de eerbiediging van de 

mensenrechten en dialoog tussen het Oosten en het Westen waarborgen. 

 

AANBEVELINGEN 

1. Als groen continent het voortouw nemen door als eerste klimaatneutraal te 

worden en de productie van schone energie (wind- en zonne-energie) te 

verhogen 

2. Technologieën voor de productie van klimaatneutrale goederen uitvoeren 

3. Optreden als de schakel (in de vorm van een openbare plaats, een forum) 

tussen het Oosten en het Westen, en culturele uitwisselingen en 

gezamenlijke culturele initiatieven bevorderen (zoals de World Art Days, die 

afwisselend in de verschillende Europese hoofdsteden plaatsvinden en een 

artistiek programma omvatten waaraan westerse en oosterse kunstenaars 

deelnemen) 

4. Een Europees ethisch model voor het beheer van migratieprocessen 

creëren en internationaal verspreiden. 

 

 

6. Eindevaluatie door de deelnemers 
 

Na het tweedaagse evenement werden alle deelnemers gevraagd een kort evaluatieformulier over 

hun ervaringen in te vullen. De deelnemers kregen de evaluatievragenlijst toegestuurd twee dagen 

na afloop van het panel, zodat zij hun ervaringen konden laten bezinken alvorens feedback te geven. 

De verzamelde resultaten tonen aan dat zij in bijzonder hoge mate tevreden waren, zowel over de 

belangstelling als over de gemakkelijke deelnameregeling en de mate waarin naar elkaar werd 

geluisterd en iedereen werd betrokken. 
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TEVREDENHEID OVER DEELNAME AAN HET PANEL 

 

 

 

Hoewel de deelnemers met verschillende ervaringen, vaardigheden en motivaties deelnamen, 

voelden zij zich sterk betrokken: 98 % van de respondenten van de evaluatievragenlijst gaf aan 

actief te hebben deelgenomen en een positieve bijdrage aan het debat te hebben geleverd. 

De deelnemers evalueerden het panel in het algemeen als zeer nuttig, vonden het een uitgelezen 

kans voor actieve deelname, en voelden zich meer verbonden met de instellingen van de Unie. Bijna 

alle respondenten riepen dan ook op dit soort initiatief vaker te organiseren. 

 

  BEOORDELING VAN DE RELEVANTIE VAN HET ITALIAANSE PANEL VOOR DE 

CONFERENTIE OVER DE TOEKOMST VAN EUROPA 

  

9,5

9,0

9,1

9,3

9,6

9,7

9,8

algemene tevredenheid over de ervaring

kwaliteit van de bijdragen van de deelnemers

samenhang tussen het debat en de geformuleerde
aanbevelingen

gebruiksvriendelijkheid van het platform

respect voor de verschillende meningen

vermogen van de moderators om de deelnemers aan
het woord te laten en naar hen te luisteren

belangstelling in de besproken thema's
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Alle deelnemers gaven aan dat zij vrijwillig zouden deelnemen aan een eventueel volgend initiatief 

van die aard, en dat zij ook hun vrienden zouden aanbevelen hieraan deel te nemen. 

 

 


