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1. Overzicht van sessie 3 

Op 25, 26 en 27 februari 2022 kwamen 180 willekeurig geselecteerde Europese burgers van 

verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden uit de hele Europese Unie voor de derde 

keer bijeen om de thema's “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid / 

onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport / digitale transformatie” te bespreken. Hiermee werden de 

besprekingen van de eerste en tweede sessie voortgezet. Voor deze laatste sessie werden de 

deelnemers aan panel 1 door het Institute of International and European Affairs (IIEA) ontvangen in 

Dublin Castle, met de mogelijkheid om online deel te nemen. Op basis van de oriëntaties die zij tijdens 

sessie 2 als basis voor hun werkzaamheden hadden geformuleerd, hebben de burgers 48 definitieve 

aanbevelingen opgesteld en goedgekeurd, die in de plenaire vergadering van de Conferentie zullen 

worden gepresenteerd en besproken. Van de 180 deelnemers waren er 15 die online deelnamen en 

het woord namen.   

                                                
1Disclaimer: dit verslag valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en weerspiegelt niet de standpunten 
van de instellingen van de Unie. 
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Er is gesproken en samengewerkt in drie formats: 

● In subgroepen. Elk van de 15 subgroepen bestond uit ongeveer tien tot dertien burgers. In 

elke subgroep werden vier tot vijf talen gesproken en kon elke burger zich uitdrukken in de 

eigen taal of in een taal waarin hij of zij zich comfortabel voelde. Elke subgroep kreeg een 

specifieke professionele gespreksleider van de adviesgroep of van andere externe 

dienstverleners toegewezen. Om het werk van de gespreksleiders te ondersteunen, stelde het 

Institute of International and European Affairs (IIEA) één assistent per subgroep ter 

beschikking. 

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

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

in Dublin Castle. 

Met de steun van deskundigen en factcheckers, op basis van hun eigen kennis en ervaringen en via 

besprekingen begonnen de burgers met het bestuderen van alle oriëntaties die het panel tijdens 

sessie 22 in een “open forum” had geformuleerd. Naast de ter beschikking gestelde expertise werden 

zij ook ondersteund door gespreksleiders van de subgroepen. Elke burger kreeg vijftig stickers (tien 

fuchsia voor werkgebied 1, tien oranje voor werkgebied 2, tien groene voor werkgebied 3, tien blauwe 

voor werkgebied 4 en tien rode voor werkgebied 5) en moest per werkgebied maximaal tien 

oriëntaties als prioritair aanmerken. Nadat deze prioritering op panelniveau was afgerond, werden de 

burgers ingedeeld in dezelfde subgroepen waarin zij tijdens sessie 2 hadden gewerkt en kregen zij 

samen te horen welke van de oriëntaties van hun groep de rest van het panel als prioritair had 

aangemerkt.  

Voor de opstelling van aanbevelingen kreeg elke subgroep een indicatief bereik voor het aantal 

aanbevelingen van één tot en met drie, met een maximum van vijf. De top 3 van de door het panel 

gerangschikte oriëntaties binnen het deelgebied werd op de eerste, tweede en derde plaats 

toegevoegd. De subgroep gebruikte vervolgens zwarte stickers (vijf per persoon) om de resterende 

oriëntaties te prioriteren en ze op de vierde en vijfde plaats toe te voegen.  

De volgende werkzaamheden van de subgroep waren gericht op het uitwerken van oriëntaties tot 

aanbevelingen. Daartoe gebruikten de burgers een sjabloon voor aanbevelingen:  

 Beschrijving Tekenlimiet in het EN 

Definitieve aanbeveling Wij doen de volgende aanbevelingen: 1000 

Definitieve motivering Wij bevelen dit aan omdat ….  300 

Elementen/vragen die de groep moest behandelen (geen strikte verplichting maar een sterke 
aanbeveling) 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 om op EU-niveau actie te ondernemen? 
3. Wat zijn de ongewenste effecten/keerzijden van deze aanbeveling en waarom vinden wij het 

desondanks belangrijk om dit te doen? 
 

 

                                                
2 Het verslag van sessie 2 van panel 1 is beschikbaar op: Panel 1 - Sessie 2 - Verslag 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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Tijdens de werkzaamheden in de subgroepen werden vier feedbacksessies tussen de subgroepen van 

elk ongeveer 30 minuten gehouden om de deelnemers te helpen inzicht te krijgen in het werk dat in 

de andere subgroepen is verricht en hun aanbevelingen te verrijken. Voor elke feedbacksessie 

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

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

opmerkingen van zijn/haar collega’s. De assistent voerde de feedback in in een online spreadsheet, 

zodat de subgroep die de ontwerpaanbevelingen had opgesteld deze kon raadplegen, naast het 

mondelinge verslag van haar vertegenwoordiger. 

Vervolgens stemde het panel op zondag 27 februari over de aanbevelingen van elke subgroep. Vóór 

de stemming ontvingen alle deelnemers een document met alle ontwerpaanbevelingen die de dag 

voordien waren opgesteld, zodat zij deze in hun eigen taal konden lezen (automatisch vertaald uit het 

Engels). De stemming vond plaats via een onlineformulier. De stemming verliep in vijf rondes die 

overeenkwamen met de vijf werkgebieden van het panel. De aanbevelingen werden werkgebied per 

werkgebied gepresenteerd in blokken van 30 minuten. Deze presentaties begonnen met een burger 

uit elke subgroep die feedback gaf op de werkzaamheden die in het weekend waren verricht. De 

hoofdgespreksleider las elk van de aanbevelingen van het werkgebied in het Engels voor, zodat de 

burgers de vertolking tegelijkertijd konden horen. Over de aanbevelingen werd een voor een door alle 

deelnemers gestemd. Alle tolken ontvingen vooraf de schriftelijke ontwerpaanbevelingen in het 

Engels, zodat zij bij de stemming voor een zo goed mogelijke vertolking konden zorgen. 

Met de uitslagen van de eindstemmingen 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 bij dit verslag. 

De video-opnames van de plenaire vergaderingen van het panel zijn te vinden op: 

● Plenaire vergadering van het panel op 25 februari 2022 

● Plenaire vergadering van het panel op 27 februari 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. In vier Europese burgerpanels krijgen burgers de kans om samen na te denken over de 

toekomst die zij voor ogen hebben voor de Europese Unie. 

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

27 lidstaten; 

● De panels zijn 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 is tussen september 2021 en februari 2022 driemaal bijeengekomen. Sessie 1 vond plaats in 

Straatsburg, in het Europees Parlement. Sessie 2 vond online plaats, via Interactio: een onlinetool voor 

meertalige vergaderingen met simultaanvertolking in 24 talen. Sessie 3 vond plaats in vier 

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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verschillende lidstaten:  Panel 1 in Dublin bij het Institute of International and European Affairs en in 

Dublin Castle, Panel 2 in Firenze bij het Europees Universitair Instituut, Panel 3 in Natolin bij het 

Europacollege en in het Paleis van Cultuur en Wetenschap in Warschau, en Panel 4 in Maastricht 

georganiseerd in het Maastricht Exhibition and Conference Center (MECC) door Studio Europa 

Maastricht in samenwerking met de Universiteit Maastricht en het Europees Instituut voor 

bestuurskunde (EIPA).  

Terwijl sessie 1 een inleidende sessie was gericht op het vormen van visies, het bepalen van de agenda 

en het prioriteren van de thema's waarover de burgers zich wilden buigen en sessie 2 gericht was op 

het uitdiepen van deze thema's en het opstellen van oriëntaties, was sessie 3 gewijd aan het 

genereren van input voor de plenaire vergadering van de Conferentie door het formuleren van een 

reeks aanbevelingen voor de instellingen van de Unie met het oog op de uitvoering ervan. 
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3. Belangrijkste resultaten van de sessie: door het panel goedgekeurde aanbevelingen (ter 

behandeling door de plenaire vergadering) 

Werkgebied 1: Werken in Europa  

Deelgebied 1.1 Arbeidsmarkt 
 

1. Wij bevelen aan een minimumloon in te voeren om in alle lidstaten een vergelijkbare 
levenskwaliteit te waarborgen. Wij erkennen de bestaande inspanningen om het levenspeil te 
standaardiseren in het voorstel voor een richtlijn betreffende toereikende minimumlonen 
(COM(2020) 682 final). Het minimumloon moet zorgen voor een minimumnetto-inkomen om een 
essentiële doelstelling te bereiken: iedereen in nood moet meer geld hebben om uit te geven. Bij 
het bepalen van het minimumloon moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:  

● De EU moet zorgen voor een doeltreffende uitvoering, omdat momenteel niet alle lidstaten 
de bescherming van werknemers adequaat toepassen.  

● Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het monitoren van de verbetering van de 
levensstandaard. 

● Bij het bepalen van het minimumloon moet rekening worden gehouden met de koopkracht 
in de verschillende landen. Er is een regelmatige evaluatiecyclus nodig om rekening te 
houden met de veranderende kosten van levensonderhoud (bv. door inflatie). 

 
Wij bevelen dit aan omdat een minimumloon de sociale rechtvaardigheid op de arbeidsmarkt en de 
concrete levensomstandigheden van werknemers in alle lidstaten verbetert. Dit is met name van 
belang in de context van een werkomgeving die snel verandert, bijvoorbeeld door de digitalisering. 
 
 
 

2. Er bestaat al een EU-richtlijn (Richtlijn 2003/88/EG, de arbeidstijdenrichtlijn van de EU). Deze 
volstaat echter niet om een gezond evenwicht tussen werk en privéleven te waarborgen. Als eerste 
stap bevelen wij aan het bestaande kader te herzien om te bepalen of het geschikt is onder de 
huidige omstandigheden. Ten tweede moet de EU een strenger toezichtmechanisme opzetten om 
de uitvoering in alle lidstaten te waarborgen. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan 
verschillende sectoren met verschillende niveaus van stress en lasten, zowel psychologisch als 
fysiek. Tegelijkertijd zijn andere sectoren evenwel afhankelijk van meer flexibiliteit van hun 
werknemers om zich aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften. 
 
Wij bevelen dit aan omdat een beter evenwicht tussen werk en privéleven belangrijk is aangezien het 
de sociale cohesie versterkt en bijdraagt tot een gelijk speelveld voor werknemers. Ook heeft het een 
positieve invloed op het individuele welzijn van werknemers. 
 
 
 
Deelgebied 1.2 Jongeren en werkgelegenheid 
 

3. Wij bevelen aan het niveau van alle verschillende onderwijsprogramma’s in de EU te harmoniseren, 
met aanvaarding van de nationale inhoudelijke invulling. Daarom bevelen wij aan dat de 
beroepsdiploma’s in alle EU-lidstaten worden gevalideerd en wederzijds erkend. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we de Europese arbeidsmobiliteit willen faciliteren en de administratieve 
lasten willen verminderen. 
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4. Wij bevelen aan dat middelbare scholieren (vanaf 12 jaar) inzicht verwerven in hun toekomstige 
arbeidsmarkt door de mogelijkheid te krijgen een aantal kwalitatief hoogstaande 
observatiebezoeken te brengen aan organisaties met en zonder winstoogmerk. We stellen voor 
bedrijven door middel van subsidies aan te moedigen om observatiebezoeken van studenten te 
aanvaarden. In afgelegen gebieden waar er minder kansen zijn, moeten lokale scholen, overheden, 
organisaties en bedrijven nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat deze observatiebezoeken 
ook zinvol zijn.  
 
Wij bevelen dit aan omdat wij willen dat jongeren inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt, zodat zij een betere studie- en beroepskeuze kunnen maken en het belang van de 
juiste studiekeuze begrijpen. Het leert hun ook wat het betekent om verantwoordelijkheid te nemen 
en dat zij respect moeten hebben voor de arbeidsmarkt. Het zal jongeren helpen bij hun integratie op 
de arbeidsmarkt. Het is een win-winsituatie voor beide partijen. 
 
 

5. Wij bevelen aan dat het gebruik van zachte vaardigheden op school wordt geïntegreerd in alle 
cursussen en leerplannen. Met zachte vaardigheden bedoelen we: naar elkaar luisteren; dialoog, 
veerkracht, begrip, respect en waardering voor anderen, kritisch denken en zelfstudie 
aanmoedigen; nieuwsgierig en resultaatgericht blijven. Leerkrachten moeten worden opgeleid in 
het overbrengen van deze vaardigheden door nauw samen te werken met maatschappelijk werkers 
en/of psychologen. Andere suggesties voor de uitvoering: samen met andere scholen 
uitwisselingsprogramma’s voor leerlingen alsook sport- en culturele evenementen organiseren enz. 
 
Wij bevelen dit aan omdat zachte vaardigheden basisvaardigheden zijn die in het digitale tijdperk 
verloren gaan en absoluut noodzakelijk zijn in het toekomstige leven van onze jongeren. Daarom 
benadrukken wij dat ze in het leerplan moeten worden opgenomen, om jongeren te helpen 
veerkrachtig te worden en geestelijke problemen die zij in hun toekomstige leven zouden kunnen 
ondervinden te vermijden en op te lossen. Sociale vaardigheden versterken de intermenselijke 
betrekkingen en helpen mensen derhalve hun plaats in de samenleving te vinden.  
 
 
 

6. Wij bevelen aan dat voor het geval zich een ernstige crisis voordoet (bv. gezondheidscrisis, oorlog 
enz.) goed voorbereide plannen met gedetailleerde scenario’s klaar liggen om op flexibele wijze de 
gevolgen voor onze jongeren met betrekking tot hun studies, beroepsopleiding, geestelijk welzijn 
enz. tot een minimum te beperken. Bij die gevolgen denken we met name aan: hogere kosten voor 
studie of opleiding, verplichte verlenging van studies, stages die niet kunnen worden uitgevoerd, 
toename van geestelijke gezondheidsproblemen. Deze scripts moeten worden uitgerold om de 
gevolgen voor jongeren en hun overgang naar de arbeidsmarkt tot een minimum te beperken. 
 
Wij bevelen dit aan omdat de positie van jongeren in crisistijden zeer kwetsbaar is.  
 

Deelgebied 1.3 Digitalisering op het werk 
 

7. Wij bevelen aan dat de EU wetgeving inzake zogeheten “slim werken” [= online en op afstand 
werken, bv. thuis of vanuit een andere locatie met een internetverbinding] invoert of versterkt. 
Voorts bevelen wij aan dat de EU wetgeving aanneemt om bedrijven te stimuleren maatschappelijk 
verantwoord te handelen en om hoogwaardige banen op basis van de beginselen van “slim werken” 
in de EU te houden. De stimulansen kunnen financieel en/of reputationeel zijn en moeten rekening 
houden met bestaande internationaal erkende ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). 
Daartoe moet de EU een werkgroep oprichten, bestaande uit deskundigen van alle 
belanghebbenden, om dergelijke wetgeving te onderzoeken en te versterken. 
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Wij bevelen dit aan omdat wij kwalitatief hoogstaande banen op basis van de beginselen van “slim 
werken” moeten bevorderen en moeten voorkomen dat ze naar goedkopere niet-EU-landen worden 
weggesluisd. De COVID-19-pandemie en de mondiale economische trends maken het des te 
dringender om banen in de EU te beschermen en “slim werken” te reguleren. 
 

8. Wij bevelen aan dat de EU het recht op digitale opleiding voor alle EU-burgers waarborgt. Met name 
de digitale vaardigheden van jongeren zouden kunnen worden gestimuleerd door de invoering van 
een EU-certificering voor scholen die hen voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Wij 
bevelen ook specifieke opleidingen op EU-niveau aan om werknemers om en bij te scholen om 
concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt. Tot slot bevelen wij de EU aan om meer bekendheid te 
geven aan bestaande digitale platforms die mensen in contact brengen met werkgevers en hen 
helpen bij het vinden van een baan in de EU, zoals Eures. 
 
Wij bevelen dit aan omdat gecertificeerde digitale vaardigheden van fundamenteel belang zijn voor 
mensen om de arbeidsmarkt te betreden en voor werknemers om zich om te scholen en concurrerend 
te blijven.  
 
 
Werkgebied 2: Een economie voor de toekomst 
 

Deelgebied 2.1 Innovatie en Europees concurrentievermogen 
 

9. Wij bevelen aan dat de EU verschillende entiteiten (universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
bedrijven enz.) kansen biedt om te investeren in onderzoek en innovatie met het oog op de 
ontwikkeling van:  

● nieuwe materialen die bedoeld zijn als duurzamere alternatieven die beter zijn voor de 
biodiversiteit dan de momenteel in gebruik zijnde materialen; 

● innovatief gebruik van bestaande materialen (ook gebaseerd op recycling en geavanceerde 
technieken met de kleinste milieuvoetafdruk).  

Wij bevelen aan dat dit een permanent langetermijnengagement van de EU zou worden (ten minste 
tot 2050).  
 
Wij bevelen dit aan omdat we op een planeet met eindige hulpbronnen leven. Als we een toekomst 
willen, moeten we het klimaat beschermen en op zoek gaan naar planeetvriendelijke alternatieven. 
Wij willen ook dat de EU op dit gebied een leider wordt met een sterk concurrentievoordeel op het 
internationale toneel. Het is de bedoeling dat de aanbeveling innovatieve resultaten oplevert die op 
grote schaal, op diverse gebieden en in diverse landen kunnen worden toegepast. Dit zou ook een 
positief effect hebben op de economie en de arbeidsmarkt door nieuwe werkgelegenheid te creëren 
op het gebied van duurzame innovatie en zou kunnen bijdragen tot de bestrijding van sociale 
onrechtvaardigheid door de huidige, uitbuitende productiemiddelen te vervangen door nieuwe, meer 
ethische alternatieven. 
 
 

10. Wij bevelen de EU aan om zich op lange termijn te blijven inzetten om het aandeel van duurzaam 
opgewekte energie in haar energiemix algemeen te vergroten door gebruik te maken van een 
gevarieerd scala aan hernieuwbare bronnen met de kleinste ecologische voetafdruk (op basis van 
een holistische levenscyclusbeoordeling). Voorts moet de EU investeren in de verbetering en het 
behoud van de kwaliteit van de elektriciteitsinfrastructuur en het elektriciteitsnet. Wij bevelen 
tevens aan dat de toegang tot en betaalbaarheid van energie worden erkend als een grondrecht van 
de burgers.  
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Wij bevelen dit aan omdat: 
● het diversifiëren van energiebronnen (zoals zonne-, wind- en waterstofenergie, energie uit 

zeewater of eventuele andere toekomstige duurzame bronnen) de EU energie-
onafhankelijker zou maken; 

● dit zou leiden tot lagere elektriciteitskosten voor EU-burgers;  
● het banen zou scheppen en de energiemarkt zou herstructureren (met name in regio’s die tot 

nu toe afhankelijk waren van fossiele brandstoffen); 
● het de wetenschappelijke ontwikkeling van innovatieve technieken voor het betrekken van 

energie zou kunnen stimuleren; 
● de kwaliteit van de elektriciteitsinfrastructuur en het elektriciteitsnet, waardoor vlotte, 

efficiënte en betaalbare distributie en transport van energie mogelijk is, even belangrijk zijn 
als de energiebronnen.  

 
 
 
 

11. Wij bevelen aan dat de EU groenere productieprocessen actief bevordert door bedrijven die 
investeren in het verlagen van de milieukosten van hun productie, te subsidiëren of anderszins te 
belonen. Daarnaast moeten we inspanningen leveren om postindustriële gronden terug in cultuur 
te brengen en beschermde groene zones rond bestaande locaties in te stellen. Van ondernemingen 
moet worden verlangd dat zij deze inspanningen ten minste gedeeltelijk uit eigen zak financieren.   
 
Wij bevelen dit aan omdat productieprocessen een belangrijk onderdeel van de toeleveringsketen 
vormen. Door ze milieuvriendelijker te maken, kunnen we onze impact op het klimaat aanzienlijk 
verminderen. Wij zijn van mening dat bedrijven en industrieën verantwoordelijk moeten worden 
gehouden voor de manier waarop zij produceren (met inbegrip van maatregelen om gronden terug in 
cultuur te brengen en het milieu te beschermen). Het groener maken van productieprocessen bereidt 
bedrijven ook voor op de toekomst en maakt hen veerkrachtiger (waardoor banen worden 
beschermd).  
 

 

Deelgebied 2.2 Duurzame economie / Deelgebied 2.3 Belastingen 
 

12. Wij bevelen aan geen plastic verpakkingen meer te produceren en het gebruik van herbruikbare 
verpakkingen te veralgemenen. Er moeten voor consumenten en bedrijven incentives voorzien 
worden, zodat het voor consumenten niet duurder zal zijn om bulkgoederen (“en vrac” in het Frans 
of “sfuso” in het Italiaans) in plaats van verpakte goederen te kopen. Ondernemingen die aan deze 
transitie bijdragen, moeten fiscale voordelen genieten en bedrijven die dit niet doen, moeten 
hogere belastingen betalen. Producten die niet kunnen worden hergebruikt, moeten recycleerbaar 
en/of biologisch afbreekbaar zijn. Een publieke of toezichthoudende instelling moet alles 
controleren, de regels vaststellen en deze bij iedereen bekendmaken. Aanbevolen wordt om – 
onder meer via sociale media – zowel bedrijven als consumenten voor te lichten en te 
communiceren over deze acties om hun gedrag op lange termijn te veranderen. Bedrijven moeten 
worden aangemoedigd en geholpen om voor hun eigen afval de beste oplossing te vinden (bv. 
bouwbedrijven).   
 
Wij bevelen dit aan omdat we allemaal verantwoordelijk moeten zijn voor ons eigen handelen. 
Daarom moeten we alle productieprocessen herbekijken. Recycling vergt veel hulpbronnen (water, 
energie) en kan dus niet het enige antwoord zijn. Daarom stellen wij voor de handel in bulkgoederen 
te stimuleren. Recycling mag alleen worden gebruikt voor gemakkelijk recycleerbare materialen. En 
we weten door het Finse voorbeeld dat het mogelijk is een zeer groot deel te recycleren.   
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13. Wij bevelen aan om over heel Europa dezelfde begrotingsregels te hanteren en dus het 
begrotingsbeleid in de hele EU te harmoniseren. Belastingharmonisatie moet de afzonderlijke 
lidstaten ruimte laten om hun eigen belastingregels vast te stellen, maar toch belastingontduiking 
voorkomen. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan schadelijke fiscale praktijken en 
belastingconcurrentie. Belastingen moeten betrekking hebben op handelstransacties op de plaats 
waar zij plaatsvinden. Wanneer een onderneming in een land verkoopt, moet zij in dat land 
belasting betalen. Deze nieuwe regels zijn bedoeld om de verplaatsing van activiteiten te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat de transacties en de productie in Europese landen plaatsvinden.   
 
Wij bevelen dit aan om banen en economische activiteiten in Europa, op basis van rechtvaardigheid 
tussen de lidstaten, te beschermen en te ontwikkelen. Het zal leiden tot een gemeenschappelijke visie 
op het belastingstelsel in Europa. Het is de bedoeling een einde te maken aan de absurde 
monopoliepositie van reuzenbedrijven die niet genoeg belastingen betalen in vergelijking met kleinere 
ondernemingen. Het zal tevens precies daar waar commerciële activiteiten plaatsvinden, inkomsten 
opleveren. 
 
 
 

14. Wij bevelen aan het systeem van geplande veroudering van alle elektronische apparaten te 
beëindigen. Veranderingen moeten zowel op individueel niveau als op het niveau van de markt 
plaatsvinden om ervoor te zorgen dat we op lange termijn apparaten kunnen bezitten, repareren 
en moderniseren. Wij bevelen aan om opgeknapte (“refurbished”) apparaten te promoten. De 
regelgeving zou het voor bedrijven verplicht maken het recht op reparatie, met inbegrip van 
upgrades en software-updates, te waarborgen en alle apparaten op lange termijn te recycleren. Ook 
wordt aanbevolen dat elk bedrijf gestandaardiseerde connectoren gebruikt. 
 
Wij bevelen dit aan omdat producten tegenwoordig doorgaans 2 jaar meegaan en we willen dat ze 
een veel langere levensduur van ongeveer 10 jaar hebben. Dit voorstel zal een positief effect hebben 
op de klimaatverandering en het milieu. Het zal ook leiden tot lagere kosten voor consumenten en 
minder consumentisme.  
 
 
 

15. We bevelen aan via onderwijs iedereen te helpen om bij te leren over ons milieu en het verband 
daarvan met eenieders gezondheid. Cursussen zullen iedereen helpen om een eigen strategie te 
ontwikkelen om deze onderwerpen in zijn of haar leven te integreren. Bewustmaking hieromtrent 
moet beginnen op school, met specifieke vakken waarin alle ecologische kwesties aan bod komen, 
en we moeten hierover ons hele leven lang blijven bijleren (bv. op het werk). Dit zal bijdragen tot 
de vermindering van afval en de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Door 
bewustmaking zal de lokale consumptie van gezonde en niet-verwerkte producten, afkomstig van 
lokale producenten, worden bevorderd. Degenen die geen actie ondernemen om afval te 
verminderen, zullen een gratis opleidingscursus over deze kwesties moeten volgen. Om deze 
aanpassing van de levensstijl mogelijk te maken, moeten de prijzen billijk zijn voor de producent en 
de consument. Daarom stellen wij voor dat kleine, lokale en milieuvriendelijke producenten 
belastingvrijstellingen krijgen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat wij van mening zijn dat veel mensen zich nog niet betrokken voelen bij deze 
kwesties. Daarom is het nodig dat we iedereen bewustmaken over dit onderwerp. Daarnaast zijn 
lokale en gezonde producten vaak onbetaalbaar voor velen. We moeten ervoor zorgen dat lokaal 
gemaakte producten breder beschikbaar zijn voor iedereen.  
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Deelgebied 2.4 Landbouw / Deelgebied 2.5 Digitale infrastructuur  
 

16. Wij bevelen de invoering aan van een gemeenschappelijk Europees, gemakkelijk te begrijpen 
etiketteringssysteem voor consumptie- en voedingsproducten (de informatie zou allergenen, land 
van oorsprong enz. bevatten), transparantie over lopende goedkeuringsprocessen en digitalisering 
van productinformatie door middel van een gestandaardiseerde Europese app die een 
gebruiksvriendelijker toegang mogelijk maakt en aanvullende informatie over producten en 
productieketens biedt. We zien ook dat er behoefte is aan een echt onafhankelijk orgaan dat de 
voedselnormen in de hele EU reguleert en wetgevende bevoegdheden heeft, zodat sancties kunnen 
worden opgelegd. 
 
Wij bevelen dit aan omdat alle EU-burgers dezelfde normen op het gebied van levensmiddelen 
moeten kunnen verwachten. De integriteit van levensmiddelen is noodzakelijk om de veiligheid van 
de burgers te waarborgen. Deze aanbevelingen zijn gedaan om het toezicht op de goedkeuring en de 
transparantie van de voedselproductie op geharmoniseerde wijze te verbeteren. 
 
 
 

17. Wij bevelen aan dat infrastructuur staatseigendom zou moeten zijn om de opkomst van monopolies 
op het gebied van telecommunicatie en internetdiensten te voorkomen. Toegang tot het internet 
moet een recht zijn en het moet een prioriteit zijn om voor internetverbinding te zorgen in 
“witte/dode zones” (gebieden zonder internettoegang). Kinderen en gezinnen zijn een prioriteit bij 
de toegang tot internet en hardware, met name op het gebied van onderwijs, en in het bijzonder in 
tijden van een pandemie. Er is een initiatief nodig ter ondersteuning van telewerken, zoals 
kantoorruimten met toegang tot een betrouwbare, snelle internetverbinding en digitale 
opleidingen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we ervoor moeten zorgen dat de digitale transformatie op billijke wijze 
plaatsvindt. Toegang tot het internet is van fundamenteel belang voor de democratie en is een recht 
van alle Europese burgers. 
 
 

18. Wij bevelen aan lokale insecten te respecteren en te beschermen tegen invasieve soorten. Wij 
pleiten ook voor verplichte groene ruimte bij nieuwe bouwprojecten en stellen voor hier incentives 
aan te koppelen. Wij roepen op tot de invoering van een verplicht vak over biodiversiteit op school, 
met specifieke (bv. praktijkgerichte) leerplanactiviteiten. Het is belangrijk om het bewustzijn over 
biodiversiteit te vergroten middels mediacampagnes en “wedstrijden” met incentives in de hele EU 
(lokale wedstrijden op niveau van de wijk/gemeente/stad). Wij bevelen aan om in alle EU-lidstaten 
bindende nationale streefcijfers vast te stellen voor de herbebossing met inheemse bomen en 
plaatselijke flora. 
 
Wij bevelen dit aan omdat biodiversiteit van cruciaal belang is voor het milieu, de levenskwaliteit en 
de strijd tegen klimaatverandering. 
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Werkgebied 3: Een rechtvaardige samenleving 
 

Deelgebied 3.1 Sociale zekerheid 
 

19. Wij bevelen aan om de harmonisering op EU-niveau van sociaal beleid en gelijke rechten, ook op 
het gebied van gezondheidszorg, te bevorderen, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende 
regelgeving en minimumeisen op het hele grondgebied.   
 
Wij bevelen dit aan omdat er tussen de lidstaten grote verschillen bestaan op het gebied van sociaal 
beleid die moeten worden verkleind om een waardig leven voor alle burgers tot stand te brengen en 
om de zorg en ondersteuning te bieden die kwetsbare personen om verschillende redenen 
(gezondheid, leeftijd, seksuele geaardheid enz.) nodig hebben. 
 
 

20. Wij bevelen aan onderzoek op het gebied van sociale zaken en gezondheid in de EU te bevorderen 
volgens prioritaire lijnen die van algemeen belang worden geacht en waarover de lidstaten 
overeenstemming hebben bereikt, en passende financiering te verstrekken. We moeten de 
samenwerking tussen verschillende expertisegebieden, studiecentra (universiteiten enz.) en landen 
versterken.  
 
Wij bevelen dit aan omdat er veel gebieden zijn waarop we onze kennis moeten verbeteren en 
verdiepen. De ervaring met de pandemie toont ons dat onderzoek van essentieel belang is om het 
leven te verbeteren. Daarbij is samenwerking tussen overheden essentieel en financiële steun 
noodzakelijk.  
 
 
 

21. Wij bevelen aan dat de EU meer bevoegdheden krijgt op het gebied van sociaal beleid om op basis 
van een grondige diagnose minimumregels en minimumpensioenuitkeringen in de hele EU te 
harmoniseren en vast te stellen. Het minimumpensioen moet boven de armoedegrens van het land 
liggen. De pensioenleeftijd moet variëren op basis van de indeling van beroepen in categorieën, 
waarbij mensen in geestelijk en fysiek veeleisende beroepen eerder met pensioen kunnen gaan. 
Tegelijkertijd moet het recht op werk worden gewaarborgd voor ouderen die vrijwillig willen blijven 
werken.  
 
Wij bevelen dit aan omdat de levensverwachting toeneemt en het geboortecijfer afneemt. De 
Europese bevolking vergrijst en daarom moeten we verdere maatregelen nemen om het risico van 
marginalisering van ouderen te voorkomen en ervoor te zorgen dat zij een waardig leven kunnen 
blijven leiden.  
 
 

22. Wij bevelen een reeks overeengekomen maatregelen aan om een stijging van het geboortecijfer 
aan te moedigen en te zorgen voor passende kinderopvang. Deze maatregelen omvatten onder 
meer betaalbare en toegankelijke kinderopvang (op de werkplek, ’s nachts, verlaging van de btw op 
kinderbenodigdheden), huisvesting, stabiel werk, ondersteuning van moederschap, specifieke 
ondersteuning en bescherming van werk voor jongeren en ouders, en ondersteuning van moeders 
en vaders bij de terugkeer naar het werk.  
 
Wij bevelen dit aan omdat de lage geboortecijfers in de EU markant zijn, wat verder bijdraagt tot de 
vergrijzing van de Europese bevolking en op basis waarvan onmiddellijk maatregelen moeten worden 
genomen. De voorgestelde reeks maatregelen heeft tot doel de stabiliteit die jonge gezinnen nodig 
hebben om voor kinderen te kunnen zorgen, te waarborgen.  
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23. Wij bevelen aan om sociale en medische zorg voor ouderen zowel thuis als in verpleeghuizen te 
garanderen. Daarnaast is er behoefte aan betere ondersteuning van personen die voor ouderen 
zorgen (familieleden).  
 
Wij bevelen dit aan omdat de levensverwachting toeneemt, het geboortecijfer afneemt en de 
Europese bevolking vergrijst. Daarom moeten we verdere maatregelen nemen om het risico van 
marginalisering van ouderen te voorkomen en ervoor te zorgen dat zij een waardig leven kunnen 
blijven leiden. 
 
 

24. Wij bevelen de EU aan palliatieve zorg en hulp bij overlijden [euthanasie] te ondersteunen op basis 
van een concrete reeks regels en voorschriften. 
 
Wij bevelen dit aan omdat dit de pijn van patiënten en gezinnen zou verminderen en een fatsoenlijk 
einde van het leven zou waarborgen. 
 
 
Deelgebied 3.2 Gelijke rechten 
 

25. Wij bevelen de EU aan steun te verlenen aan gerichte toegang tot fatsoenlijke sociale huisvesting 
voor burgers, afhankelijk van hun specifieke behoeften. De financiële inspanningen moeten worden 
verdeeld tussen particuliere financiers, verhuurders, begunstigden van huisvesting, de regeringen 
van de lidstaten op centraal en lokaal niveau en de Europese Unie. Het doel moet zijn de 
bouw/reparatie van sociale woningen onder meer door middel van coöperatieve verenigingen, huur 
en aankoop te vergemakkelijken. De steun moet worden verleend op basis van duidelijke criteria 
(bv. maximumoppervlakte, te subsidiëren persoon, inkomen van de begunstigden enz.). 
 
Wij bevelen dit aan omdat een betere toegang tot huisvesting ervoor zou zorgen dat EU-burgers 
tastbare gelijke rechten genieten. Dit zou de sociale spanningen helpen verminderen. Terwijl de EU 
voornamelijk wordt verzocht toezicht te houden op het steunmechanisme, moeten de nationale en 
lokale autoriteiten actiever stappen zetten om de huisvestingsproblemen op te lossen. 
 
 

26. Wij bevelen aan dat de EU de regelgeving en de uniforme uitvoering van steunmaatregelen voor 
gezinnen met kinderen in alle lidstaten verbetert. Dergelijke maatregelen omvatten de verlenging 
van ouderschapsverlof en de verhoging van geboorte- en kinderverzorgingstoelagen.  
 
Wij bevelen dit aan omdat wij van mening zijn dat deze maatregelen de demografische uitdagingen 
waar de EU voor staat, zouden verlichten. Zij zouden ook de gendergelijkheid tussen ouders 
verbeteren. 
 
 

27. Wij bevelen de EU aan maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle gezinnen in alle lidstaten 
gelijke gezinsrechten genieten. Deze rechten omvatten onder meer het recht op huwelijk en 
adoptie. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we van mening zijn dat alle EU-burgers gelijke rechten, met inbegrip van 
gezinsrechten, moeten genieten. Het gezin is de basisvorm van sociale organisatie. Een gelukkig gezin 
draagt bij tot een gezonde samenleving. De aanbeveling heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle 
burgers gezinsrechten genieten, ongeacht hun geslacht, volwassen leeftijd, etniciteit of lichamelijke 
gezondheidstoestand. 
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Deelgebied 3.3 Rechtvaardigheid / Deelgebied 3.4 Toegang tot sport 
 

28. Wij bevelen aan dat de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 sterk wordt geprioriteerd en 
gestimuleerd als een dringende kwestie die door de lidstaten doeltreffend wordt aangepakt. De EU 
moet a) indicatoren definiëren (d.w.z. attitudes, loonkloof, werkgelegenheid, leiderschap enz.), de 
strategie jaarlijks monitoren en transparant zijn met betrekking tot de behaalde resultaten, en 
b) een ombudsman aanstellen om rechtstreeks feedback van burgers te krijgen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we van mening zijn dat we op het gebied van gendergelijkheid in de EU nog 
een lange weg te gaan hebben. Gendergelijkheid en burgerrechten zouden op Europees niveau 
moeten worden geharmoniseerd, zodat deze in alle landen worden verwezenlijkt, en niet alleen in de 
landen waar deze kwesties breder gedragen worden. We waarderen de aanwezigheid en de bijdrage 
van vrouwen in machtsposities en in alle beroepen, om te komen tot een diverse, succesvolle EU. 
Aangezien vrouwen in veel situaties worden benadeeld (zelfs als zij goed/hoger onderwijs of andere 
voorrechten hebben genoten), is een dergelijke strategie dringend nodig. 
 
 

29. Wij bevelen aan dat de EU sport en lichaamsbeweging vanwege de gezondheidsvoordelen in alle 
lidstaten bevordert en onder de aandacht brengt. Sport en lichaamsbeweging moeten worden 
opgenomen in het sociale beleid, het lichamelijke- en geestelijkegezondheidsbeleid, het onderwijs- 
en werkgelegenheidsbeleid (d.w.z. bevorderen dat artsen sport en/of beweging voorschrijven en 
dat in dergelijke gevallen de toegang tot sportvoorzieningen wordt gegarandeerd; 1 uur 
werktijd/week voor lichaamsbeweging enz.). 
 
Wij bevelen dit aan omdat het een investering op de lange termijn is. Investeren in sport en 
lichaamsbeweging vermindert de kosten van en de druk op de gezondheidszorg. Sport en 
lichaamsbeweging als gezondheidszorginterventie zou onder andere de behandelingsduur verkorten 
en behandelingen doeltreffender maken. In landen als Duitsland wordt dit al met succes gedaan. Sport 
is een manier om waarden zoals engagement, inspanning, zelfvertrouwen, respect en kameraadschap 
te bevorderen. Een zittende levensstijl komt nu vaker voor dan in vorige generaties, onder meer 
doordat meer mensen op kantoor werken en de vrijetijdsbesteding veranderd is. 
 
 

30. Wij bevelen aan dat elke EU-lidstaat verplicht wordt een vast minimumloon te bepalen dat is 
afgestemd op de kosten van levensonderhoud in het desbetreffende land en dat wordt beschouwd 
als een billijk loon dat in minimale levensomstandigheden voorziet en voorkomt dat mensen onder 
de armoedegrens terechtkomen. Elke lidstaat moet hierop toezien.  
 
Wij bevelen dit aan omdat het niet eerlijk is dat iemand die werkt toch het eind van de maand niet 
haalt. Eerlijke lonen moeten bijdragen tot levenskwaliteit op maatschappelijk niveau. Oneerlijke lonen 
brengen hoge kosten met zich mee voor de lidstaten (veiligheid, belastingontwijking, hogere sociale 
kosten enz.). 
 
 

31. Wij bevelen belastingharmonisatie in de lidstaten binnen de EU aan (om belastingparadijzen binnen 
de EU te vermijden en offshoring binnen Europa tegen te gaan) en een fiscale stimulans om het 
verplaatsen van banen naar landen buiten Europa te ontmoedigen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we bezorgd zijn over de gevolgen van de eventuele verplaatsing van banen 
naar landen buiten Europa. Bovendien zou dit belastingconcurrentie tussen de EU-lidstaten 
voorkomen. 
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Werkgebied 4: Leren in Europa 
 

Deelgebied 4.1 Europese identiteit / Deelgebied 4.2 Digitaal onderwijs 
 

32. Wij bevelen aan meertaligheid vanaf jonge leeftijd te bevorderen, bijvoorbeeld vanaf de 
kleuterschool. Vanaf de basisschool moet het verplicht worden dat kinderen een C1-niveau 
bereiken in een actieve tweede EU-taal naast hun eigen taal.  
 
Wij bevelen dit aan omdat meertaligheid een middel is om mensen met elkaar te verbinden en een 
brug te vormen naar andere culturen door andere landen en hun culturen toegankelijker te maken. 
Het versterkt de Europese identiteit en de interculturele uitwisseling. Het is belangrijk de andere 
culturen binnen de Europese Unie te leren kennen. In twee talen kunnen communiceren zou dan ook 
het gevoel van een gemeenschappelijke Europese identiteit versterken en het begrip voor andere 
Europese culturen vergroten. De EU moet zorgen voor nauwe samenwerking tussen haarzelf en de 
onderwijsinstellingen om succesvolle onderwijsresultaten te bewerkstelligen. Daarnaast moet er een 
specifiek programma komen (bv. digitale platforms, uitgebreidere Erasmus+-programma’s enz.) om 
uitsluitend meertaligheid te bevorderen. De huidige Europese scholen kunnen in dit opzicht als 
voorbeeld dienen. De EU moet meer van deze scholen oprichten en ze actief promoten. 
 
 
 

33. Wij bevelen de EU aan om meer bekendheid te geven aan de gevaren van internet en digitalisering 
voor jongeren door een verplicht vak op basisscholen te introduceren. De EU moet hulpmiddelen 
ontwikkelen en gemeenschappelijke opleidingsruimten creëren waar jongeren samen kunnen 
leren.  
 
Wij bevelen dit aan omdat de huidige initiatieven of programma’s op dit gebied niet toereikend zijn. 
Bovendien zijn veel EU-burgers niet op de hoogte van de bestaande EU-initiatieven op deze gebieden. 
Kinderen zijn zich niet voldoende bewust van de gevaren van internet, en daarom moeten we veel 
meer doen om dit onder jongeren te promoten en onder de aandacht te brengen. 
 
 

34. Wij bevelen de EU aan zich in te spannen om technologie toegankelijker te maken voor de oudere 
generatie door het bevorderen van programma’s en initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van lessen 
die op hun behoeften zijn afgestemd. De EU moet het recht om gebruik te maken van digitalisering 
voor degenen die dat willen garanderen en alternatieven voorstellen voor degenen die dat niet 
willen.   
 
Wij bevelen dit aan omdat de EU ervoor zou moeten zorgen dat ouderen aan de digitale wereld 
kunnen deelnemen en dat niemand wordt gediscrimineerd. Er moeten vereenvoudigde instrumenten 
worden ingevoerd voor de generaties die niet zo ervaren zijn met het gebruik van bepaalde 
technologieën om ze in de wereld van vandaag te integreren. Wij bevelen aan om reeds bestaande 
initiatieven beter te promoten, zodat de burgers zich bewust zijn van deze mogelijkheden. De EU mag 
de oudere generaties niet discrimineren wat het gebruik van computerhulpmiddelen betreft. 
(Daarnaast betekent dit dat burgers in staat moeten zijn hun leven te leiden zonder verplicht van 
internet gebruik te moeten maken). De EU moet gratis permanente bijstand organiseren en 
beschikbaar stellen aan oudere generaties om de toegang tot digitale hulpmiddelen te 
vergemakkelijken. 
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Deelgebied 4.3 Culturele uitwisseling / Deelgebied 4.4 Milieuonderwijs  
 

35. Wij bevelen aan dat de EU een platform creëert met lesmateriaal over klimaatverandering, 
duurzaamheid en milieukwesties voor het onderwijs. Deze informatie moet feitelijk zijn, door 
deskundigen gecontroleerd zijn en op elke lidstaat zijn toegesneden. Het platform: 

● moet lessen voor meerdere doelgroepen bieden; bijvoorbeeld mensen die in de stad of op 
het platteland wonen, alle leeftijdsgroepen en alle niveaus van voorkennis; 

● moet beschikbaar zijn voor alle lidstaten en gemakkelijk toegankelijk zijn; 
● bij het opzetten van het platform moet een plan worden gemaakt om er publiciteit aan te 

geven; dit moet gebeuren in samenwerking met betrokken bedrijven, 
● kan worden gecombineerd met een financieringsprogramma om het gebruik en de 

toepassing van de informatie op het platform te ondersteunen. Deze financiering moet ook 
beschikbaar zijn voor excursies waar praktijkvoorbeelden worden getoond. 
 
 

Wij bevelen dit aan omdat mensen van alle leeftijden toegang moeten hebben tot feitelijke informatie 
over hoe we klimaatverandering, duurzaamheid en milieuvraagstukken moeten aanpakken. 
Belangrijke begrippen zoals ecologische voetafdruk moeten voor iedereen begrijpelijk zijn, met name 
voor jongeren, aangezien we wat we als kind leren ons hele leven lang blijven gebruiken. Deze 
onderwerpen zijn complex en er is veel desinformatie. We hebben behoefte aan een betrouwbare 
bron en de EU beschikt over de geloofwaardigheid en de middelen om dit te bewerkstelligen. Dit is 
ook belangrijk omdat de kennisniveaus en het gemak van de toegang tot betrouwbare informatie per 
lidstaat verschillen. 
 
 
 

36. Wij bevelen aan dat de EU bij wijze van prioriteit uitwisselingsprogramma’s voor alle burgers 
(ongeacht hoe oud ze zijn, in welke lidstaat ze wonen, welk onderwijsniveau ze hebben en wat hun 
draagkracht is) toegankelijk maakt en uitwisselingen tussen of stages in sectoren, landen, 
onderwijsinstellingen, steden en bedrijven mogelijk maakt. De EU moet verantwoordelijk zijn voor 
het initiëren, tot stand brengen en financieren van culturele en sociale uitwisselingen in de hele EU, 
zowel fysiek als digitaal. De EU moet deze initiatieven actief promoten en zich richten op mensen 
die nog niet bekend zijn met culturele en sociale uitwisselingsprogramma’s. De conferentie over de 
toekomst van Europa, waarvoor mensen willekeurig werden geselecteerd, is het perfecte voorbeeld 
van een Europese uitwisseling. We willen meer van dit soort initiatieven, maar ook kleinschalige 
initiatieven, uitwisselingen in de sport en de muziek, (sociale) stages, enz. 
 
Wij bevelen dit aan omdat het belangrijk is een gevoel van saamhorigheid en cohesie te creëren en 
tolerantie te bevorderen voor onze rijke diversiteit en verschillende perspectieven, maar ook voor de 
ontwikkeling van individuele vaardigheden. Dit zal vriendschappen, wederzijds begrip en kritisch 
denken stimuleren. We willen de betrokkenheid van alle leden van onze gemeenschappen 
bevorderen, ook degenen die tot nu toe nog niet bij dergelijke initiatieven betrokken zijn geweest. 
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Deelgebied 4.5 Kwaliteit, financiering en toegang tot onderwijs / Deelgebied 4.6 Harmonisatie van het 
onderwijs  
 

37. Wij bevelen aan dat alle lidstaten instemmen met een gecertificeerde minimumonderwijsnorm voor 
hoofdvakken en deze vaststellen, en dit vanaf het basisonderwijs. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
burgers gelijke toegang krijgen tot een standaardkwaliteit van onderwijs, waarbij rechtvaardigheid 
en gelijkheid worden gewaarborgd. 
 
Wij bevelen dit aan omdat: 

● het bestaan van een minimumnorm ouders, leerkrachten en studenten meer vertrouwen zou 
geven in de onderwijsstelsels en tegelijkertijd ruimte zou bieden voor initiatief en diversiteit;  

● dat een gemeenschappelijke Europese identiteit zou versterken, waardoor het gevoel van 
eenheid, verbondenheid en saamhorigheid worden bevorderd;  

● dit zou leiden tot meer samenwerking en uitwisseling tussen scholen in de hele EU, wat de 
betrekkingen tussen onderwijzend personeel en leerlingen zou verbeteren en veel zou helpen 
bij uitwisselingsprogramma’s. 

 
 

38. Wij bevelen aan dat Engels volgens een certificeerbare norm in alle EU-lidstaten als hoofdvak op de 
basisschool wordt onderwezen om Europese burgers beter in staat te stellen doeltreffend te 
communiceren. 
 
Wij bevelen dit aan omdat: 

● dit zou zorgen voor meer eenheid en gelijkheid door burgers in staat te stellen beter met 
elkaar te communiceren en een sterkere gemeenschappelijke Europese identiteit te 
ondersteunen; 

● dit een bredere, flexibele en toegankelijkere arbeidsmarkt mogelijk zou maken die de burgers 
in staat stelt in alle andere lidstaten te werken en te communiceren, wat meer persoonlijke 
en professionele mogelijkheden biedt; 

● bij uitvoering van deze aanbeveling in zeer korte tijd een gemeenschappelijk beheerste 
Europese taal tot stand zou kunnen worden gebracht; 

● door het gebruik van een gemeenschappelijke taal informatie sneller kan worden gedeeld, 
waardoor samenwerking, een gezamenlijke crisisrespons en humanitaire hulp beter zouden 
verlopen en Europa en de Europeanen dichter bij elkaar zouden worden gebracht. 

 
Werkgebied 5: Een ethische en veilige digitale transformatie 
 

Deelgebied 5.1 Democratisering van digitalisering / Deelgebied 5.2 Cyberbeveiliging 
 

39. Wij bevelen aan dat de EU meer bevoegdheden krijgt om illegale inhoud en cybercriminaliteit aan 
te pakken. Wij bevelen aan de capaciteiten van Europol/het Europees Centrum voor de bestrijding 
van cybercriminaliteit te versterken met onder andere:  

● meer financiële middelen en meer personeel;  
● vergelijkbare straffen in elk land;  
● snelle en doeltreffende handhaving. 

 
Wij bevelen dit aan om de internetvrijheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat discriminatie, 
misbruik en intimidatie worden bestraft. Wij steunen het idee van een Europees openbare instantie, 
omdat we de regulering van onlineplatforms niet alleen aan particuliere bedrijven willen overlaten. 
Onlineplatforms moeten verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die wordt verspreid, maar we 
willen ervoor zorgen dat hun belangen niet vooropstaan. De regulering van de inhoud en vervolging 
van de verantwoordelijken moeten snel en doeltreffend zijn, zodat deze ook een afschrikkend effect 
hebben op criminelen. 



  

  
Panel 1 sessie 3 - 18 

 

Europese burgerpanels — Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid / onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport / digitale transformatie. 

 
 
 

40. Wij bevelen de EU aan te investeren in hoogwaardige en innovatieve digitale infrastructuur (zoals 
in Europa ontwikkelde 5G) om de autonomie van Europa te waarborgen en afhankelijkheid van 
andere landen of particuliere bedrijven te voorkomen. De EU moet ook aandacht besteden aan het 
investeren in onderontwikkelde regio’s van de EU. 
 
Wij bevelen dit aan omdat digitale infrastructuur een cruciale rol speelt in de Europese economie en 
om het dagelijks leven in Europa gemakkelijker te maken. Europa heeft daarom behoefte aan 
hoogwaardige digitale infrastructuur. Als Europa afhankelijk is van anderen, kan het kwetsbaar zijn 
voor negatieve invloeden van particuliere bedrijven of van derde landen. In het belang van zijn 
autonomie moet Europa daarom investeren in digitale infrastructuur. Het is ook belangrijk om digitale 
inclusie te waarborgen door ervoor te zorgen dat in digitaal minder ontwikkelde regio’s wordt 
geïnvesteerd.  
 
 

41. Wij bevelen aan dat de EU voorlichting over nepnieuws, desinformatie en onlineveiligheid op alle 
Europese scholen bevordert. Daarbij moeten voorbeelden van beste praktijken uit de hele EU 
worden gebruikt. De EU moet een specifieke organisatie oprichten om deze activiteiten te 
bevorderen en aanbevelingen te doen voor de onderwijsstelsels. Zij moet ook niet-formeel 
onderwijs en innovatieve en creatieve lesmethoden (bv. participatieve spelletjes) bevorderen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat het belangrijk is lessen over online- en digitale veiligheid (omgaan met 
online oplichting, desinformatie enz.) op school te introduceren om iedereen de middelen te geven 
om zichzelf te beschermen tegen onlinebedreigingen. Het is belangrijk zich daarbij te richten op 
jongeren, aangezien zij een groot risico lopen op onlinebedreigingen. Scholen kunnen ook met de 
ouders communiceren om goede praktijken te bevorderen. Deze lessen kunnen worden gebaseerd op 
voorbeelden van beste praktijken in heel Europa (zoals Finland), maar kunnen ook aan de behoeften 
van elk land worden aangepast. 
 
 
Deelgebied 5.3 Gegevensbescherming 
 

42. Wij bevelen aan om het misbruik van gegevens door datagiganten verder te beperken door de AVG 
(algemene verordening gegevensbescherming) beter te handhaven en door meer 
gestandaardiseerde mechanismen in de hele EU te creëren en ervoor te zorgen dat zelfs niet-
Europese bedrijven die in de EU actief zijn, de AVG naleven. Deze verbetering moet vereisen dat een 
duidelijke en korte uitleg over de gebruiksvoorwaarden wordt gegeven om dubbelzinnigheid te 
voorkomen en dat meer informatie wordt verstrekt over hoe en door wie de gegevens zullen 
worden gebruikt, waarbij standaardtoestemming voor hergebruik en doorverkoop van gegevens 
wordt vermeden. Zij moet ervoor zorgen dat gegevens permanent worden gewist wanneer een 
burger daarom verzoekt. Zij moet ook de handhaving van een consistente naleving verbeteren met 
betrekking tot de profilering van personen op basis van hun onlineactiviteiten. Wij stellen twee 
soorten sancties voor: een boete die evenredig is aan de omzet van het bedrijf en beperkingen van 
de activiteiten van het bedrijf. 
 
Wij bevelen dit aan omdat er momenteel nog zeer weinig transparantie is over het soort gegevens dat 
wordt verzameld, hoe deze worden verwerkt en aan wie ze worden verkocht. We moeten 
machtsmisbruik door datagiganten verder tegengaan en ervoor zorgen dat de toestemming die 
burgers geven voor gegevensverwerking weloverwogen is. 
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43. Wij bevelen aan een onafhankelijk pan-Europees agentschap op te richten dat opdringerig gedrag 
(bv. spam) duidelijk moet definiëren en richtsnoeren en mechanismen moet opstellen voor de 
manier waarop burgers gebruik kunnen maken van de opt-out en gegevens, met name van derden, 
kunnen intrekken. Dit agentschap moet een mandaat hebben om fraudeurs en organisaties die zich 
niet aan de regels houden, op te sporen en te bestraffen. Het moet ervoor zorgen dat de EU-regels 
worden nageleefd door niet in de EU gevestigde entiteiten die in de EU actief zijn. Het zou worden 
gefinancierd door de EU-instellingen en bestaan uit een gemengde raad van onafhankelijke organen 
(d.w.z. deskundigen van universiteiten en entiteiten die beroepsgroepen vertegenwoordigen). Het 
voorzitterschap zou moeten rouleren. Wij stellen twee soorten sancties voor: een boete die 
evenredig is aan de omzet van het bedrijf en beperkingen van de activiteiten van het bedrijf. 
 
Wij bevelen dit aan omdat er geen centraal agentschap met een sterk mandaat is dat burgers kan 
helpen, met name wanneer zij een probleem hebben en hulp, advies of steun nodig hebben. Er zijn 
geen duidelijke en bindende regels die de bedrijven moeten naleven en sancties worden ofwel niet 
gehandhaafd of zijn voor de bedrijven van weinig betekenis.  
 
 

44. Wij bevelen aan een EU-certificeringssysteem op te zetten dat de naleving van de AVG (algemene 
verordening gegevensbescherming) op transparante wijze weerspiegelt en ervoor zorgt dat de 
informatie over gegevensbescherming toegankelijk, duidelijk en begrijpelijk is. Dit certificaat zou 
verplicht zijn en zichtbaar op websites en platforms worden geplaatst. Dit certificaat moet worden 
afgegeven door een onafhankelijke Europese certificeringsinstantie, die ofwel al bestaat of speciaal 
voor dit doel wordt opgezet en geen banden heeft met nationale regeringen of met de privésector. 
 
Wij bevelen dit aan omdat er momenteel weinig tot geen transparantie is over de manier waarop 
gegevens door elk bedrijf worden beschermd en gebruikers/klanten dus geen weloverwogen keuzes 
kunnen maken. 
 
 
 

45. Wij bevelen aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) beter uit te leggen en de 
communicatie erover te verbeteren door een standaardtekst over de naleving van de 
gegevensbeschermingsregels op te stellen in eenvoudige en duidelijke taal die voor iedereen 
begrijpelijk is. Deze tekst moet een kernboodschap en/of een aantal kernbeginselen bevatten. Het 
proces voor het verlenen van toestemming moet visueler zijn (zoals een app op de telefoon die om 
uitdrukkelijke toestemming voor toegang vraagt). Dit moet worden gecombineerd met een 
voorlichtingscampagne (onder andere op tv) en het consequent aanbieden van verplichte cursussen 
(ten minste aan personen die met gegevens werken) en advisering van degenen die hulp nodig 
hebben. 
 
Wij bevelen dit aan omdat de formulering van de AVG momenteel te vaag en te technisch is, een 
overweldigende hoeveelheid informatie bevat en niet voor iedereen toegankelijk is. De communicatie 
is ook niet tussen verschillende landen vergelijkbaar en sluit vaak verschillende groepen uit, 
voornamelijk ouderen en niet-digitaal onderlegde autochtonen. 
 
 
Deelgebied 5.4 Gezonde digitalisering 
 

46. Wij bevelen de EU aan het probleem van nepnieuws op twee manieren aan te pakken: 
● Wetgeving voor socialemediabedrijven om algoritmen voor machinaal leren toe te passen 

die de betrouwbaarheid van informatie op sociale en nieuwe media kunnen benadrukken, 
waarbij de gebruiker wordt voorzien van bronnen van op waarheid gecontroleerde 
informatie. Wij bevelen aan de algoritmen door experts te laten controleren om te 
verzekeren dat ze goed functioneren; 
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● Invoering van een digitaal platform dat de informatie van de traditionele media (bv. 
televisie, gedrukte pers, radio) onafhankelijk van politieke en economische belangen 
beoordeelt en burgers informeert over de kwaliteit van het nieuws zonder enige vorm van 
censuur. Het platform moet openstaan voor publieke toetsing en qua transparantie aan de 
hoogste normen voldoen, en de EU moet ervoor zorgen dat de specifieke financiering voor 
de beoogde doeleinden wordt gebruikt. 

 
Wij bevelen dit aan omdat verschillende soorten media moeten worden aangepakt en wij van mening 
zijn dat sancties of het verwijderen van inhoud kunnen leiden tot censuur en inbreuk kunnen maken 
op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Wij bevelen aan deskundigen de goede werking 
van het algoritme te laten controleren en monitoren. Tot slot bevelen wij aan dat het platform 
apolitiek en onafhankelijk zou moeten zijn om de transparantie en vrijheid van meningsuiting te 
waarborgen. Bovendien is het onmogelijk om nepnieuws volledig uit te bannen en zal het aanbieden 
van deze hulpmiddelen aan de burgers de effecten ervan in Europa dus helpen verminderen. 
 
 

47. Wij bevelen aan dat de EU verschillende acties uitvoert om gezond internetgebruik te waarborgen: 
● In de eerste plaats moet de EU iets doen aan het gebrek aan infrastructuur en apparatuur 

waardoor burgers geen toegang hebben tot internet.  
● Verder bevelen wij aan dat de EU de lidstaten aanmoedigt opleiding over internet en de 

risico’s ervan voor alle leeftijdsgroepen te organiseren. Dit kan worden bereikt door dit als 
les op school voor kinderen en jongeren in te voeren en verschillende programma’s en 
leerplannen voor volwassen en ouderen op te zetten. De inhoud van deze lessen moet op 
Europees niveau worden vastgesteld door een groep onafhankelijke deskundigen.  

● Tot slot dringen wij erop aan dat de EU alle nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen 
dat de digitalisering van de samenleving niet leidt tot de uitsluiting van ouderen en dat 
essentiële diensten ook op een fysieke locatie worden aangeboden.  

● De EU moet ervoor zorgen dat lidstaten de specifieke financiering voor de beoogde 
doeleinden gebruiken. 

 
 
Wij bevelen dit aan omdat sommige plaatsen in Europa over onvoldoende infrastructuur en hardware 
(bv. apparatuur) beschikken en voordat de burgers een opleiding krijgen voor een verbinding moet 
worden gezorgd, aangezien bepaalde regio’s en profielen beperkte internettoegang hebben. Wij 
bevelen aan lessen in te voeren om kinderen te helpen digitaal vaardig te worden, andere 
programma’s op te zetten om ouderen te begeleiden bij de digitale transformatie en de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de rechten van ouderen niet worden aangetast door 
de digitale transformatie. 
 
 

48. Wij bevelen aan dat de Europese Unie het onderwijs van burgers in elke lidstaat bevordert om 
kritisch denken, een kritische houding en het vermogen om feiten te checken te verbeteren, zodat 
zij leren zelfstandig te beoordelen of informatie al dan niet betrouwbaar is. Dit moet als specifiek 
vak in het basisonderwijs worden geïntroduceerd en moet ook in andere openbare ruimten worden 
aangeboden aan burgers van alle leeftijden die graag van deze opleiding gebruik willen maken. De 
EU moet ervoor zorgen dat lidstaten de specifieke financiering voor de beoogde doeleinden 
gebruiken. 
 
Wij bevelen dit aan omdat we denken dat het onmogelijk is om nepnieuws volledig uit te bannen, en 
deze opleiding zal burgers dus helpen het zelf te herkennen. Op die manier zullen de gevolgen van 
nepnieuws voor de samenleving en de burgers zelf worden afgezwakt. Dit zou mensen ook een groter 
gevoel van controle geven in plaats van afhankelijk te zijn van de instellingen voor betrouwbare 
informatie.  
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Bijlage I - Hoe zijn de aanbevelingen tot stand gekomen? 

A. Een overzicht van sessie 3 

· Verwelkoming en agenda · 
· Input van platform · 

· Uitleg over doelstellingen en 
werkwijze · 

· Omzetten van oriëntaties in 
aanbevelingen · 

· Werken aan kernboodschappen 
voor de plenaire vergadering van de 

Conferentie · 

· Burgers lezen en prioriteren 
oriëntaties · 

· Deskundigen en factcheckers 
beschikbaar voor vraag & antwoord· 

· Feedback van andere groepen en 
afronden van aanbevelingen· 

· Stemmen over aanbevelingen · 
· Slotwoord · 

· Afronden van kernboodschappen · 

· Burgers beginnen met omzetten van 
oriëntaties in aanbevelingen · 

PLENAIRE 
VERGADERING 

OPEN FORUM 

FORUM 

SESSIE 
SUBGROUP  

- Panel hernieuwen en sessie voorbereiden 

- Oriëntaties prioriteren 

- Beginnen met omzetten van oriëntaties 
into recommendations 

- Oriëntaties omzetten in aanbevelingen 

- Aanbevelingen afronden 

- Werken aan kernboodschappen voor 
plenaire vergadering van de Conferentie 

- Stemmen over aanbevelingen 

   

 

  

 

SESSIE 3 
 

                DAG 1                                 DAG 2                                  DAG 3 
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B. Schema voor de totstandkoming van aanbevelingen  
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STAP 2 - GROEPERING 

STAP 4 - 
AANBEVELINGEN 
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C. Gedetailleerde procedure voor de totstandkoming van aanbevelingen 

Vrijdag 25.02.2022 

Plenaire vergadering 1 

- Doelstelling: Zich weer als panel gereedmaken voor Sessie 3 
- Verwelkoming; woord aan de burgers; platformupdate; weekendagenda; inleiding tot 

de methodologie van de sessie 

Open forum 1 

- Doelstelling: Oriëntaties prioriteren 
- Lezen van de oriëntaties en informele bespreking in de plenaire vergadering en de 

foyer van de plenaire vergadering (er wordt niet getolkt); prioritering van de 
oriëntaties met stickers; elke burger kreeg vijftig stickers (tien fuchsia voor 
werkgebied 1, tien oranje voor werkgebied 2, tien groene voor werkgebied 3, tien 
blauwe voor werkgebied 4 en tien rode voor werkgebied 5) en moest per werkgebied 
maximaal tien oriëntaties als prioritair aanmerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werkgebied 5  
Een ethische en 
veilige digitale 
transformatie 

 

Deelgebied 5.1 

Democratisering 
van 
digitalisering 

Werkgebied 3  
Een 
rechtvaardige 
samenleving 

 
 
 

Deelgebied 3.1 

Sociale zekerheid 

Werkgebied 4 
Leren in Europa 

 
 

Deelgebied 4.1 

Europese 
identiteit 

Werkgebied 1  
Werken in 
Europa 

 
 

Deelgebied 1.1 

Arbeidsmarkt 

Werkgebied 2  
 
Een economie 
voor de 
toekomst 
 
 

Deelgebied 2.1 

Innovatie en 
Europees 
concurrentie-
vermogen 
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Werkzaamheden van subgroep 1 

- Doelstelling: Beginnen met het omzetten van oriëntaties in aanbevelingen 

Zaterdag 26.02.2022 

Werkzaamheden van subgroep 2 

- Doelstelling 1: Oriëntaties omzetten in aanbevelingen 
- De gevolgde methode was dezelfde als in subgroep 1. 

- Doelstelling 2: Feedback geven aan/ontvangen van andere subgroepen van hetzelfde 
werkgebied. 

- Doelstelling 3: Feedback geven aan/ontvangen van andere subgroepen van andere 
werkgebieden. 

- De gevolgde methode was dezelfde als voorheen. 
- Doelstelling 4: Aanbevelingen afronden 

- In deze laatste fase werd getracht de feedback van de andere subgroepen en van de 
factcheckers te integreren. De subgroepen hebben hun aanbevelingen afgerond. 

Zondag 27.02.2022 

Open forum 2 

- Doelstelling: Werken aan kernboodschappen voor de plenaire vergadering van de 
Conferentie 

- De groep van 20 panelvertegenwoordigers in de plenaire vergadering van de 
Conferentie werkte ook tussen de sessies aan de opstelling van de 
kernboodschappen. Daartoe voerden zij gesprekken met andere deelnemers om te 
proberen deze boodschappen vast te leggen en de bevindingen van het panel op een 
eenvoudige manier te kunnen overbrengen. De kernboodschappen moesten de 
aanbevelingen en de motivering ervan weerspiegelen. 

Plenaire vergadering 2 

- Doelstelling: Stemmen over aanbevelingen 

Aan de deelnemers gegeven instructies: 

 

1. Tik op een pictogram op de 

tablet. 

 

2. Scan een QR-code om 

toegang te krijgen tot de link 

van het formulier met de 

aanbevelingen van het 

werkgebied. 

 

3. Controleer uw pincode achter 

de tablet. 
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4. Voer de pincode in op het 

formulier. 

 

 

5. Stem met de duim omhoog of 

de duim omlaag voor elk van de 

aanbevelingen in elk 

werkgebied en dien het 

resultaat 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 input van deskundigen en factcheckers werd gecoördineerd door het zogenaamde “Kennis- en 
informatiecentrum – KIC”, dat bestond uit leden van het gemeenschappelijk secretariaat en de 
adviesgroep.  Telkens wanneer deelnemers, gespreksleiders, waarnemers of aanwezige deskundigen 
constateerden dat er behoefte was aan een feitelijke verduidelijking, werd dit doorgegeven aan het 
KIC, dat de vraag doorverwees naar de juiste deskundige en/of factchecker. 

Enkele deskundigen ter plaatse en online volgden de beraadslagingen van de subgroepen om de 
factchecking op gang te kunnen brengen. Daarnaast waren deskundigen van de drie instellingen 
beschikbaar om factcheckingvragen die betrekking hadden op hun respectieve expertisegebied te 
beantwoorden, in het bijzonder met betrekking tot reeds bestaande regelgevings- en andere 
beleidsinstrumenten.  

Deskundigen en factcheckers werd verzocht zeer snel te reageren door een zo duidelijk mogelijke tekst 
terug te sturen die, na goedkeuring door het KIC, naar de deelnemers kon worden gestuurd door de 
gespreksleider. Onderstaande deskundigen waren beschikbaar, maar niet elk van hen kreeg vragen en 
sommigen konden input geven in het kader van verschillende werkgebieden.  

Lijst van deskundigen ter plaatse en online: 

Deskundigen voor werkgebied 1: Werken in Europa 

● Barbara Gerstenberger, eenheidshoofd, Werkleven, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, eenheidshoofd (ad interim), Sociaal beleid, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (ook werkgebied 5) universitair docent, Centre for European 
Integration Research (EIF), Universiteit van Wenen 

● Leonie Westhoff, hoofdonderzoeker, Centrum voor Europese Beleidsstudies (CEPS) 

Deskundigen voor werkgebied 2: Een economie voor de toekomst 

● Daniel Gros, bestuurslid en distinguished fellow aan het Centrum voor Europese 
Beleidsstudies (CEPS) 

● Allesandro Giovannini, hoofdeconoom van het directoraat-generaal Internationale en 
Europese betrekkingen bij de Europese Centrale Bank 

● Gianluca Sgueo (ook werkgebied 5), Senior Associate Fellow en adjunct-hoogleraar aan de 
Brussels School of Governance (BsoG) 

Deskundigen voor werkgebied 3: Een rechtvaardige samenleving 

● John Hurley, waarnemend eenheidshoofd, eenheid Werkgelegenheid, Eurofound 

● Nicolas Defaye, beleidsmedewerker, European Federation for Family Employment and Home 
Care 

● Paul Ginnell, directeur van het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN) Ierland 

● Elizabeth Gosme, directeur, COFACE (Confederatie van Gezinsorganisaties in de Europese Unie) 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat


 

  
Panel 1 sessie 3 - 27 

 

Deskundigen voor werkgebied 4: Leren in Europa 

● Jimmy Jamar, secretaris-generaal, Europa Nostra 

● Charis Hughes, Senior Communications & Impact Research Officer Léargas (Iers nationaal 
agentschap Erasmus+) 

● Jemma Lee, Senior Support and Development Officer Léargas (Iers nationaal agentschap 
Erasmus+) 

● Amélia Veiga, universitair docent, Universiteit van Porto 

● Andrea Lapegna, communicatie- en campagnecoördinator, Lifelong Learning Platform (LLP) 

● Altheo Valentini, voorzitter van de raad van bestuur van “All Digital” 

● Giuseppina Tucci, secretaris-generaal, Organising Bureau of European School Student Unions 
(OBESSU) 

● Selina McCoy, universitair onderzoeker aan het Economic and Social Research Institute (ESRI) 
en adjunct-hoogleraar aan het Trinity College Dublin 

● Gabriela Martinez Sainz, Ad Astra Fellow en universitair docent, University College Dublin 

Deskundigen voor werkgebied 5: Een ethische en veilige digitale transformatie 

● Rosanna Fanni, hoofdonderzoeker & coördinator Digitaal forum, Centrum voor Europese 
Beleidsstudies (CEPS) 

● Bart Preneel, hoofd van de afdeling Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie aan de 
KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, hoogleraar criminologie aan het departement Sociologie van de 
Panteion University of Social and Political Sciences, Athene  

 

  

https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5


 

  
Panel 1 sessie 3 - 28 

 

Bijlage III - Andere aanbevelingen die door het panel zijn onderzocht en niet zijn aangenomen 
 

Werkgebied 3: Een rechtvaardige samenleving 
 
Deelgebied 3.2 Gelijke rechten 
 
Wij bevelen aan dat de EU een mechanisme creëert voor het toezicht op en de handhaving van de 
rechten van minderheden (bv. een portaal of bureau waar mensen een klacht kunnen indienen).  
 
Wij bevelen dit aan omdat wij geloven dat iedereen zijn of haar mening kan uiten en het recht heeft 
om hulp te vragen en te krijgen. Een dergelijk bureau is noodzakelijk om de spanningen tussen 
minderheden en de meerderheid te verminderen. 
 
 
Deelgebied 3.3 Rechtvaardigheid / Deelgebied 3.4 Toegang tot sport 
 
Wij bevelen aan dat de EU mensen bewuster maakt van het belang van lichaamsbeweging door 
rolmodellen te verschaffen in de vorm van prominente personen (zo zouden evenementen van het 
Parlement enkele seconden bewegen kunnen omvatten — stretchen, lopen, springen, ...). 
 
Wij bevelen dit aan omdat betrokkenheid van prominente personen bij het thema lichaamsbeweging 
het bewustzijn zal vergroten. 
 

 
Werkgebied 5: Een ethische en veilige digitale transformatie 
 
Deelgebied 5.3 Gegevensbescherming 
 

Wij bevelen aan een web-ID te creëren die persoonsgegevens en gevoelige gegevens opslaat, maar 
deze alleen beschikbaar stelt aan de autoriteiten en de politie. Onlineplatforms en verkopers 
gebruiken de onlinecode die gekoppeld is aan een web-ID en de gegevens die relevant zijn voor een 
bepaalde activiteit. Het web-ID moet als standaardinstelling hebben dat geen toestemming wordt 
gegeven voor het delen van gegevens. De gegevens mogen alleen aan de rechtstreeks betrokken 
partijen en niet aan een derde worden verstrekt. Als de gegevens aan een derde worden verstrekt, 
moet een burger daarvan gemakkelijk kunnen afzien. De gegevens mogen slechts voor een beperkte 
tijd of voor een specifieke transactie beschikbaar zijn. De toestemming voor het gebruik van 
gegevens moet een einddatum hebben of een duidelijke omschrijving bevatten van de acties die 
een bedrijf met deze gegevens kan ondernemen. 
 
Wij bevelen dit aan omdat bedrijven op dit moment alle gegevens, met inbegrip van 
persoonsgegevens en gevoelige gegevens, kunnen verzamelen en voor allerlei doeleinden kunnen 
gebruiken zonder precies duidelijk te maken hoe en waarom. De actoren krijgen dus meer informatie 
dan ze eigenlijk nodig hebben om ons diensten te verlenen en kunnen vervolgens zonder onze 
toestemming andere gegevens doorverkopen of hergebruiken. Tegelijkertijd wordt de 
verantwoordingsplicht ten aanzien van internetgebruikers gewaarborgd, terwijl hun relatieve 
anonimiteit behouden blijft.  
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Bijlage IV - Groepering van oriëntaties 
 
Werkgebied 1: Werken in Europa 

 

Subgroep 01 (1.1. Arbeidsmarkt) 

1. 1.1.1.1: een proactief economisch beleid van de EU om meer zeggenschap over de 

mondialisering te kunnen uitoefenen. 

2. 1.1.1.2: er moet een "Magna Carta" worden vastgesteld waarin alle centrale onderwerpen 

met betrekking tot werk worden geregeld. 

3. 1.1.1.3: de nationale tenuitvoerlegging van EU-verordeningen is een probleem. 

4. 1.1.2.2: de ondernemersvrijheid mag niet te veel worden beperkt. 

5. 1.1.2.4: recht op een baan voor iedereen. 

6. Groepering (3 oriëntaties) 1.1.2.1: de rechten en arbeidsvoorwaarden van werknemers 

moeten worden geharmoniseerd. 1.3.1.4: trachten de Europese, hogere kwaliteitsnormen 

op het gebied van arbeidsorganisatie en werknemersrechten te handhaven. 1.3.1.7: zorgen 

voor een toenemende coördinatie van het arbeidsbeleid tussen de Europese landen.  

7. 3.2.3.2:  wij bevelen aan dat de EU een instelling opricht om de arbeidsomstandigheden in 

alle lidstaten te monitoren. 

8. 1.1.3.1: ondersteuning van de oprichting van vakbonden. 

9. Groepering (4 oriëntaties) [1.1.4: evenwicht tussen werk en privéleven] 1.1.4.2: de zorg 

(kinderen, ouderen) moet worden verbeterd om een beter evenwicht tussen werk en 

privéleven mogelijk te maken.  1.1.4.5: andere gezinsvormen mogen niet worden genegeerd. 

Dit geldt ook voor gezinnen die voor mensen met een handicap zorgen. 1.1.4.1: de kloof 

tussen de publieke en de particuliere sector moet worden gedicht. 1.1.4.4: grote urgentie bij 

de tenuitvoerlegging van EU-richtsnoeren in het nationale recht. 

10. Groepering (2 oriëntaties) [1.1.5: EU-actieplan inzake sociale rechten] 1.1.5.1: het actieplan 

moet juridisch bindend worden gemaakt, zodat de nationale regeringen verplicht zijn het uit 

te voeren. 1.1.5.2: meer informatie voor burgers over deze besluiten.  

11. Groepering (3 oriëntaties) 1.1.2.3: de EU moet een Europees minimumloon vaststellen. - 

3.2.3.1: wij bevelen aan dat de EU stappen zet in de richting van een Europabreed 

minimumloon. 1.1.7.3: voordat er een onvoorwaardelijk basisinkomen komt, moet de EU 

een minimumloon vaststellen. 

12. 3.2.5.4: wij bevelen aan dat de EU zich concentreert op de vaststelling van een 

standaardwerktijd per week (korter en uniform) om te zorgen voor een betere en gelijke 

behandeling van Europese burgers en hun gezinnen. 

 

Subgroep 06 (1.2. Jongeren en Werkgelegenheid) 

13. 1.2.1.1: wij stellen voor om jongeren vanaf de middelbare school de kans te geven om 

verschillende ervaringen op te doen in diverse werkomgevingen en/of in sociale projecten 

zodat ze een inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. Wij stellen voor dat dit in een latere 

studiefase meer gericht gebeurt in functie van hun interesse en opleiding. Op deze manier 

leren ze het belang van verantwoordelijkheid, krijgen ze inzicht in hun mogelijke toekomst 

en krijgen ze respect voor de verschillende beroepen. 
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14. Groepering (4 oriëntaties) 1.2.1.2: wij stellen voor om bedrijven en organisaties te 

stimuleren om stageplaatsen te voorzien door hen fiscale en andere voordelen te verlenen. 

1.2.5.1: in afgelegen gebieden moeten lokale scholen, overheden, organisaties en bedrijven 

nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat die stageplaatsen er ook daadwerkelijk komen. 

3.3.4.1: de toegang tot de eerste baan en stages voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs 

bevorderen. 1.3.3.6: programma's opzetten om jongeren dichter bij het bedrijfsleven te 

brengen. 

15.  1.2.3.1: het onderwijs moet beter worden afgestemd op de veranderende behoeften van de 

arbeidsmarkt. Daarom moeten leerkrachten een beter inzicht krijgen in die behoeften. We 

stellen voor om regelmatig overleg te organiseren tussen beleid, onderwijs en bedrijfsleven 

om de behoeften te bepalen. 

16. Groepering (3 oriëntaties) [1.2.2: het verlies van niet-digitale vaardigheden en sociale 

competenties die nodig zijn voor de arbeidsmarkt.] 1.2.2.1: Sociale competenties zijn het 

leren omgaan met elkaar, het luisteren naar elkaar, verdraagzaamheid, dialoog 

aanmoedigen, weerbaarheid, begrip, respect en waardering hebben voor anderen. 1.2.2.2: 

Opleiden van opleiders: leerkrachten moeten zich eerst zelf bewust zijn van deze sociale 

vaardigheden en worden opgeleid om jongeren daarin te begeleiden. Opleiden van 

opleiders. 1.2.2.4: jongeren moeten worden aangemoedigd om onafhankelijk in de 

maatschappij te staan. Daarom moeten ze worden aangespoord om blijvend aan zelfstudie 

te doen, kritisch te denken en nieuwsgierig te blijven. Met aandacht voor alle lagen uit de 

maatschappij. 

17. 1.2.2.3: humane opleidingen zoals klassieke literatuur en ethiek moeten weer worden 

onderwezen in landen waar dat niet meer wordt gedaan. 

18. Groepering (3 oriëntaties) 1.2.3.2: het wederzijdse erkennen van diploma's en het 

standaardiseren van opleidingen in de EU moeten beter worden geharmoniseerd. 3.3.3.2: de 

academische diploma's van de EU in alle EU-landen valideren. 2.1.2.2: wij bevelen aan dat 

beroepskwalificaties (zoals licenties) volledig overdraagbaar en erkend worden in alle 

lidstaten van de EU. 

19. Groepering (3 oriëntaties) [1.2.4: welke lessen kunnen we leren voor de toekomst met 

betrekking tot de gemiste opleidingen, stages en toegang tot de arbeidsmarkt als gevolg van 

de COVID-19-crisis, waarvan de gevolgen groter zijn voor jongeren en de zwaksten in de 

samenleving.]  1.2.4.1: voorstel voor het heractiveren van de programma's die er waren vóór 

de pandemie: sommige links naar deze programma's zijn beschikbaar op de website van de 

EU, maar zijn niet meer up-to-date. Er moeten ook programma's voor kinderen jonger dan 

18 jaar worden voorzien. 1.2.4.2: de EU moet beter communiceren over de verschillende 

programma's die zij lanceert voor het herstel van de pandemie, bijvoorbeeld het ALMA-

programma. 1.2.4.3: door de pandemie is er minder mobiliteit mogelijk voor jongeren om te 

gaan werken in een andere lidstaat. Daarom moeten we versneld digitale programma's 

opzetten om die uitwisseling te bevorderen. 

20. 1.2.4.4: de nadelen die de studenten hebben door de verplichte verlenging van hun studie 

omdat ze geen stage hebben kunnen lopen, zouden tot een minimum moeten worden 

beperkt. Nadelen zijn, bijvoorbeeld: kosten, studieverlenging, vertraging bij de toetreding tot 

de arbeidsmarkt.  
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21. 1.2.4.5: overheden moeten sneller en flexibeler kunnen inspelen wanneer er urgente 

omstandigheden zijn zoals een crisis. Wij stellen voor dat er lessen worden getrokken en 

nieuwe draaiboeken worden gemaakt om wendbaarder te zijn bij een volgende urgentie (op 

gebied van werk, onderwijs enz.).  

 

Subgroep 15 (1.3. Digitalisering op het werk) 

22. Groepering (5 oriëntaties) 1.3.1.1: trachten werk in Europa te behouden. 1.3.1.2: 

stimulansen en wetgeving opstellen die bijdragen tot het behoud van banen in de 

EU/Europese landen op basis van de Europese erkende kwaliteit. 1.3.1.5: Europese bedrijven 

aanmoedigen een grotere sociale verantwoordelijkheid op zich te nemen en tegelijkertijd 

hun hoofdkantoor in Europa te behouden. 1.3.1.8: berekenen hoeveel banen jaarlijks naar 

niet-Europese landen kunnen worden verplaatst. 1.3.1.6: verplaatsingen belasten als laatste 

redmiddel. 

23. 1.3.1.3: trachten op internationaal niveau vergelijkbare loonniveaus tussen de producerende 

landen te bereiken. 

24. Groepering (5 oriëntaties) 1.3.2.1: de regelgeving inzake slim werken op Europees niveau 

harmoniseren en de naleving ervan controleren. 1.3.2.8: de regelgeving inzake slim werken 

op Europees niveau harmoniseren en de naleving ervan op de werkplek controleren. 1.3.2.5: 

het slim werken op Europees niveau harmoniseren door de werkuren, de beschikbaarheid, 

de rusttijden (het recht om niet bereikbaar te zijn) en de naleving van de regelgeving te 

controleren. 1.3.2.6: harmonisatie en controle van de beschikbaarheid, zelfs in 

vakantieperioden in geval van noodsituaties. 1.3.2.7: de regelgeving inzake slim werken op 

Europees niveau harmoniseren en trachten te voorkomen dat slimme werknemers ("smart 

workers") van het sociale leven worden uitgesloten. 

25. Groepering (3 oriëntaties) 1.3.2.2: werknemers beslissingsbevoegdheid geven met 

betrekking tot hun werkorganisatie thuis (bv. gezinnen met kinderen). 1.3.2.4: contracten 

opstellen met duidelijke en gestandaardiseerde voorwaarden waarin wordt aangegeven 

welke taken van thuis uit moeten worden uitgevoerd en welke niet. 4.2.3.1: wij bevelen aan 

om rondetafelgesprekken met scholen, bedrijven, politici, gezondheidsdiensten, 

psychologen en sociologen te bevorderen en online onderwijs en online werk wettelijk te 

reguleren. 

26. 1.3.2.3: verkorting van de werktijd en verhoging van de doeltreffendheid ervan door middel 

van technologie.  

27. 1.3.3.7: nieuwe banen creëren op het gebied van het beheer van platforms. 

28. Groepering (4 oriëntaties) 1.3.3.8: digitale uitwisselingsplatforms voor gepensioneerden 

opzetten. - 1.3.3.9: digitalisering aanmoedigen voor de omscholing van werknemers (bv. in 

het geval van moederschap). 1.3.3.10: het voeden van digitale opleidingsplatforms met 

verschillende inhoud, op verschillende kennisgebieden. 1.3.3.11: verschillende platforms per 

thema creëren en ze gebruiksvriendelijk maken. 
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Werkgebied 2: Een economie voor de toekomst 

 

Subgroep 02 (2.1. Innovatie en Europees concurrentievermogen) 

29. 2.1.1.1: wij bevelen aan dat de EU investeert in onderzoek en innovatie voor de ontwikkeling 

van nieuwe materialen en hulpbronnen, of die met de kleinste milieuvoetafdruk.  

30. Groepering (5 oriëntaties): [2.2.1: onze productiemethoden zijn te vervuilend. Hoe kunnen 

onze productietechnieken worden herzien om ze heilzamer te maken?] 2.2.1.4: op korte 

termijn acties met een onmiddellijke impact ontwikkelen. 2.2.1.1: wij stellen nieuwe 

regelgeving voor productietechnieken voor (over de levensduur van de producten, 

broeikasgasemissies, aanpassing aan de grenzen van het leefsysteem), met inbegrip van 

subsidies om bedrijven aan te moedigen groene technieken te ontwikkelen. 2.1.1.4: wij 

bevelen aan meer steun te verlenen aan bedrijven die investeren in het verlagen van de 

milieukosten van hun productieproces, en te investeren in de ontwikkeling van producten 

die met minder milieukosten gepaard gaan. 2.2.1.5: een recyclingeconomie aanmoedigen, 

ook in de industrie en de energiesector. 2.2.2.4: wij bevelen maatregelen voor 

energierecycling aan. 

 

31. Groepering (4 oriëntaties): 2.1.4.1: wij bevelen aan dat de EU meer inspanningen levert 

voor de uitvoering van onderzoeksresultaten, zodat deze niet alleen op papier blijven staan. 

2.1.4.2: wij bevelen aan dat onderzoeksresultaten worden georganiseerd in openbare, gratis 

en gecentraliseerde databanken. 2.1.5.1: wij bevelen een systeem aan waarmee 

wetenschappers die soortgelijke verschijnselen onderzoeken hun middelen kunnen 

bundelen. 2.1.5.2: wij bevelen aan dat de EU middelen reserveert om specifieke 

onderzoeksgebieden te financieren. 

32. Groepering (5 oriëntaties): 2.2.3.1: het aandeel van zonne-energie in de energieproductie in 

de EU vergroten, onder meer door kleinschalige energieproductie op individueel niveau te 

bevorderen. 2.2.3.2: ontwikkelen van en investeren in windenergie. 2.2.3.3: ontwikkelen van 

waterstofenergie. 2.2.3.4: gebruik van zeewater om elektriciteit te produceren. 1.3.4.1: de 

productie van primaire energie uit hernieuwbare bronnen aanmoedigen om digitale 

apparaten te voeden. 

33. Groepering (3 oriëntaties): 2.2.4.1: verminderen van het aantal tussenschakels tussen 

productie en consument. 2.1.1.3: wij bevelen aan de toeleveringsketens in te korten en 

minder afhankelijk te zijn van materialen die uit andere delen van de wereld worden 

ingevoerd. Investeren in lokale middelen. 1.3.4.11: de mogelijkheid onderzoeken om 

grondstoffen te winnen en digitale apparaten te produceren in Europa, en zodoende de 

productieketen sluiten. 

34. Groepering (2 oriëntaties): 2.2.4.2: noodzaak om het paradigma van "vraag en aanbod" te 

veranderen naar een paradigma van behoeften en beperkingen. We moeten afstand doen 

van het paradigma van winstbejag als economisch doel. 2.2.7.2: het groeiparadigma 

verlaten. 

35. 1.3.4.3: stimulansen creëren voor grootschalige energieproductie (bedrijven, gezinnen).  
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Subgroep 07 (2.2. Duurzame economie / 2.3. Belastingen) 

36. Groepering (5 oriëntaties): 2.2.1.2: wij stellen maatregelen voor om afval en daarmee de 

gevolgen van vervuilende industrieën voor het milieu te verminderen. Wij stellen met name 

voor bedrijven te dwingen om intelligenter te produceren (methoden, ethiek, materialen). 

2.2.4.3: een wet inzake plastic verpakkingen opstellen om deze te verminderen.   2.4.2.1: 

zorgen voor recyclebare verpakkingen. 1.3.4.6: de impact van digitaal afval controleren. 

1.3.4.8: ook een controle instellen op de naleving van het rechtskader inzake afval van 

digitale apparaten. 

37. Groepering (3 oriëntaties): 2.4.6.5: wetgeving om de grote warenhuizen te verbieden 

voedingsproducten weg te gooien en de mensen die deze nodig hebben daarvan te laten 

profiteren. 2.4.6.1: win-winregelingen (supermarktoverschotten die tegen lagere prijzen 

worden verkocht aan solidaire kruidenierswinkels en vervolgens aan consumenten met een 

lager inkomen) met belastingvoordelen. 2.4.6.2: planning, distributie en toewijzing (). 

38. Groepering (3 oriëntaties):  2.2.2.1: een afvalvrij programma bevorderen en voorlichting 

geven aan consumenten. 2.2.4.4: mensen aanmoedigen om zich verantwoordelijker te 

gedragen. 2.4.6.3: ernaar streven om de gewoonten en eisen van consumenten te 

veranderen naar producten die op duurzame wijze kunnen worden geproduceerd (in termen 

van hoeveelheden)  

39. Groepering (5 oriëntaties): 2.2.2.2: meer recycling in Europa ondersteunen: wij stellen met 

name voor de recycling van technologische instrumenten zoals telefoons te ontwikkelen, 

met name met promoties voor tweedehandsaankopen. 2.1.1.2: wij bevelen aan dat de EU 

zich concentreert op en investeert in manieren om bestaande hulpbronnen zo efficiënt 

mogelijk te gebruiken (bijvoorbeeld recycling). 2.5.5.1: werkzaamheden en 

onderzoeksactiviteiten financieren om apparaten aan te passen in plaats van ze te 

vervangen. 1.3.4.2: investeren in onderzoek, Europese productie, recycling van apparatuur 

(batterijen, andere). 1.3.4.7: burgers stimuleren om digitaal afval te recyclen. 

40. Groepering (2 oriëntaties): 2.2.2.3: wij moeten de geprogrammeerde veroudering 

bestrijden, onder meer door verantwoord consumeren te bevorderen en producten met een 

langere levensduur te kiezen (technologie, kleding). 2.1.3.3: wij bevelen aan actie te 

ondernemen tegen "geplande veroudering". 

41. Groepering (2 oriëntaties): 2.2.5.1: het delven van bitcoins reguleren. 1.3.4.12: het 

milieueffect evalueren van cryptovaluta, waarvoor energie moet worden verspild die niet op 

duurzame wijze wordt geproduceerd. 

42.  2.2.6.1: streefcijfers voor broeikasgasemissies op regionaal niveau vaststellen. 

43. Groepering (2 oriëntaties): 2.2.8.1: een andere kijk op vervoersinfrastructuur om het 

gebruik van openbaar vervoer en zachte mobiliteit te bevorderen. 1.3.4.4: het openbaar 

vervoer aanmoedigen.  

44. Groepering (2 oriëntaties): 1.3.4.9: controle van de milieueffecten van de winning van 

zeldzame aardmetalen. 1.3.4.10: de gevolgen voor de arbeid van de winning van zeldzame 

aardmetalen controleren (met name kinderarbeid). 

45. [2.3.1. belastingheffing is niet sociaal rechtvaardig:  hoe kunnen we deze sociaal 

rechtvaardiger maken?] 2.3.1.3: wij bevelen de invoering van nieuwe belastingen aan. 

46. [2.3.1: belastingheffing is niet sociaal rechtvaardig: hoe kunnen we deze sociaal 

rechtvaardiger maken?] 2.3.1.1: wij bevelen een standaardisering van het Europese 

belastingstelsel aan.  
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47. 2.3.1.2: beter onderwijs over belastingkwesties en betere informatie over het gebruik van 

belastinggeld  

48. Groepering (5 oriëntaties):  2.3.1.4: belasting op niet-groene energie gebruiken om 

productie- en consumptiepatronen en het energiemodel te veranderen. 2.1.1.5: wij bevelen 

aan om voor het milieu schadelijke en niet-duurzame bedrijven zwaarder te belasten dan 

ecologisch verantwoordelijke ondernemingen. 2.3.1.5: wij bevelen aan cryptovaluta te 

belasten. 2.3.1.6: wij bevelen aan om brandstof te belasten. 1.1.6.1: belastingvrijstelling 

voor lokaal geteelde of geproduceerde goederen. 

49. Groepering (6 oriëntaties): 2.3.2.1: wij bevelen de invoering aan van een belastingvoordeel 

voor nieuwe bedrijven die overschakelen op duurzame methoden. 2.3.2.2: een progressief 

belastingstelsel invoeren voor kleine en middelgrote ondernemingen op basis van 

bedrijfsinkomsten. 2.3.2.3: duidelijkere Europese steun voor de oprichting van nieuwe 

bedrijven. 1.1.6.2: kleine en middelgrote ondernemingen beter beschermen. Een EU-bureau 

zou hier ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld met informatie, juridische bijstand. 

1.1.6.3: betere stimulansen voor risicovolle activiteiten. 1.1.6.4: start-ups in de lokale 

economie: stelsel van door grote banken gesteunde leningen. Ook steun voor plaatselijk 

juridisch advies.  

50. 2.3.2.4: legalisatie van softdrugs zoals cannabis. 

51. Groepering (4 oriëntaties): 2.3.3.1: uniformering van de manier waarop particuliere en 

overheidsbedrijven in heel Europa hun sociale en ecologische verantwoordelijkheid nemen. 

2.3.3.2: bestraffende belastingheffing voor bedrijven die niet aan deze normen voldoen. 

2.3.3.3: een beloning voor bedrijven die aan deze normen voldoen en een duurzame 

transitie doorvoeren. 2.3.2.5: criteria voor transparantie opleggen aan multinationals. 

52.  Groepering (3 oriëntaties): 2.3.4.1: een concrete belasting invoeren om verplaatsing 

omwille van belastingontduiking te voorkomen. 2.3.4.2: Europese belasting van grote 

internationale ondernemingen. 2.3.4.3: Europese belasting van (buitenlandse) bedrijven die 

geen belasting betalen op de plaats waar de rijkdom wordt geproduceerd. 

 

 

Subgroep 08 (2.4. Landbouw / 2.5. Digitale infrastructuur) 

53. Groepering (2 oriëntaties): 2.4.1.1: minder gezonde levensmiddelen belasten. 2.4.1.2: 

belastingen op "luxe"-levensmiddelen.  

54. 2.4.1.3: de evaluatie van producten moet gebaseerd zijn op twee criteria (gezondheid en 

milieuduurzaamheid). 

55. 2.4.1.4: sociale en solidaire kruidenierswinkels ontwikkelen die zijn voorbehouden aan lage 

inkomens. 

56. Groepering (4 oriëntaties): 2.4.2.2: een fraudebestrijdingssysteem opzetten op Europees 

niveau. 2.4.2.3: sancties vaststellen voor producten die niet over een conform etiket 

beschikken. 2.4.2.4: duidelijk en goed zichtbaar alle ingrediënten vermelden (vooral 

allergenen). 2.4.2.5: bestaande technologieën gebruiken om de productieketen van 

levensmiddelen in kaart te brengen (informeren over de oorsprong van alle inputs). Analyses 

inzake veevoeder laten uitvoeren door onafhankelijke instanties (opzetten van een 

monitoringsysteem).  Ingevoerde producten moeten dezelfde kwaliteitseisen hebben als 

Europese producten. 
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57. 2.4.3.1: duurzame gewassen ontwikkelen en bevorderen zonder vermindering van de 

hoeveelheid onbeteelde bewaarde grond (zonder ggo's). Precisietechnieken, verticale 

technieken. 

58. Groepering (5 oriëntaties): [2.4.4: rekening houden met de complementaire producties van 

de landen van de Unie en het lokale aspect] 2.4.4.1: dit vereist coördinatie tussen 

landbouwers (keuzes naar productietype, hoeveelheden en financiële gevolgen van deze 

keuzes). 2.4.4.2: een evenwicht vinden tussen op kenmerken gebaseerde productie en 

lokale productie. 2.4.4.3: niet alles overal doen, zich aanpassen aan de kenmerken van de 

omgeving. 2.4.4.4: onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot wat per regio kan worden 

geteeld (klimatologische omstandigheden). 2.4.4.5: lokale producenten ondersteunen door 

het organiseren van distributiemethoden (rechtstreekse transactie tussen producent en 

consument). 

59. Groepering (3 oriëntaties): 2.4.5.1: bloemen op andere plaatsen planten om de 

biodiversiteit te bevorderen. 2.4.5.3: systemen van laat maaien toepassen bij het onderhoud 

van openbare ruimten (wegbermen en groenvoorzieningen). Wilde weiden moeten de tijd 

krijgen om te groeien. 2.4.5.4: planten planten die de productie beschermen en goed zijn 

voor insecten die de productie beschermen. Landbouwers ervan overtuigen gebruik te 

maken van deze technieken. 

60.  2.4.5.2: het gebruik van pesticiden verminderen door precisietechnieken (bv. het gebruik 

van drones), met name bij grote producties. 

61. Groepering (6 oriëntaties): 2.5.1.1: bijvoorbeeld een internetbelasting invoeren, zoals de tv-

taks, en de overheid zou providers verplichten internet aan te bieden aan gebruikers. Laat 

de landen betalen voor de dienst via belastinggeld. 2.5.1.2: gratis roaming in alle Europese 

landen (toegang tot internet- en telefoondiensten tegen dezelfde prijs in een ander EU-

land). 2.5.1.3: steun/financiële middelen aan huishoudens met een laag inkomen.  2.5.1.4: 

minimale dienst, basisdienst tegen de laagst mogelijke prijs. 2.5.1.5: cybercentra: 

informaticaknooppunten als gratis openbare diensten voor de inwoners van steden (in 

bussen, treinen, bibliotheken enz.). 1.3.3.4: de toegang van mensen tot digitale apparaten 

verbeteren, alle kinderen moeten gelijke toegang tot digitalisering hebben. 

62. 2.1.3.4: wij bevelen aan dat de EU een actieve rol speelt om de opkomst van monopolies bij 

telecomoperatoren en internetproviders te voorkomen. 

63. Groepering (5 oriëntaties): [2.5.3: infrastructuur. Eerst de toegang tot de netwerken 

oplossen voordat de kwestie van de kosten aan de orde komt. Er zijn veel ongelijkheden.] 

2.5.3.1: het doel is om geen "witte zones" meer te hebben. Er mogen geen plekken zonder 

netwerktoegang zijn. 2.5.3.2: inzetten op operatoren die in alle gebieden netwerkdekking 

verlenen (belastingverlagingen, bijdragen). En zelfs verplichten om op het gehele 

grondgebied dekking te verlenen teneinde de concessie te kunnen verkrijgen. Met een 

tijdsgebonden doel. Uiterste datum voor operatoren om netwerktoegang op het gehele 

grondgebied te verlenen. Ervoor zorgen dat de operator die eigenaar is van de 

communicatielijnen, niet de operator kan zijn die de dienst verleent. 2.5.3.3: de beschikbare 

operatoren en diensten vereenvoudigen en verduidelijken. 2.5.3.4: wegeninfrastructuur 

gebruiken om digitale infrastructuur toe te voegen. 2.5.3.5: aanvaarden dat er zones zonder 

toegang zijn.   
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Werkgebied 3: Een rechtvaardige samenleving 

 

Subgroep 03 (3.1. Sociale zekerheid) 

64. 3.1.1.1: wij bevelen aan te zorgen voor samenwerking tussen de EU-lidstaten op het gebied 

van gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd moet er worden gezorgd voor communicatie over 

en bekendmaking van de vooruitgang op het gebied van de geneeskunde op EU-niveau.  

65. 3.1.1.2: wij bevelen een gemeenschappelijk gezondheids- en sociaal beleid aan en 

toegewezen middelen op EU-niveau om te zorgen voor gelijke gezondheids- en 

socialezekerheidsvoorwaarden in alle lidstaten en gelijke voorwaarden voor artsen. 

66. Groepering (2 oriëntaties) 3.1.1.3: de verplaatsing van patiënten toestaan voor een 

behandeling in andere landen waar die beschikbaar is – Zorgen voor samenwerking tussen 

EU-lidstaten. 3.1.1.8: wij bevelen aan ziekenhuizen te helpen zich te specialiseren teneinde 

het patiëntenvervoer naar andere landen te beperken. 

67. 3.1.1.4: volledige dekking van geneesmiddelen die artsen voorschrijven voor sociaal 

behoeftigen. 

68. 3.1.1.5: wij bevelen aan dat de EU aandacht besteedt aan een waardig levenseinde: 

euthanasie. 

69. 3.1.1.6: pan-Europees recht om te beslissen over het leven van een ongeboren kind. 

70. 3.1.1.7: wij bevelen aan dat de EU een richtlijn uitvaardigt die de lidstaten opdraagt een 

bepaald budget toe te wijzen aan sociale diensten. 

71. 3.1.1.9: wij bevelen aan dat de EU ervoor zorgt dat slachtoffers van huiselijk geweld toegang 

hebben tot gezondheidszorg en sociale zekerheid. 

72. Groepering (3 oriëntaties): [3.1.9: Geestelijke gezondheid] 3.1.9.1: het is belangrijk 

preventieve programma's te hebben. 3.1.9.2: kortere werktijden en -programma's om privé- 

en werkleven op elkaar af te stemmen. 3.1.9.3: wij bevelen aan onderzoek te bevorderen op 

het gebied van de invloed van de legalisatie van marihuana op de geestelijke gezondheid.  

73. Groepering (4 oriëntaties)  [3.1.3: thuisloze kinderen: een langdurig adoptieproces in de EU 

leidt ertoe dat kinderen opgroeien in kindertehuizen; snellere adoptie uit niet-EU-landen; 

onmogelijkheid voor homoseksuele koppels om kinderen te adopteren]. 3.1.3.1: wij bevelen 

aan dat de EU zorgt voor snellere adoptieprocedures. 3.1.3.2: de rechten van het kind in 

stand houden en ervoor zorgen dat kinderen een waardig huis in de samenleving hebben. 

3.1.3.3: eenmaking van de wetgeving van de lidstaten: wanneer wordt een kind vrijgegeven 

voor adoptie? 3.1.3.4: wij bevelen aan om beste praktijken uit andere landen (zelfs buiten de 

EU) te vergelijken en er inspiratie uit te putten. 

74. Groepering (7 oriëntaties): 3.1.3.5: organisaties ondersteunen die met jongeren en gezinnen 

werken (hun meer middelen geven en hen helpen hun werk beter te doen). 3.1.5.1: wij 

stellen voor dat de EU steunmechanismen invoert om het geboortecijfer te verhogen. De 

Europese Unie moet het recht van mensen op ouderschap voorstaan, hen bijstaan in het 

ouderschap – bescherming op het werk, ouderschapsondersteuning. 3.1.7.1: wij stellen voor 

de nadruk te leggen op sociale steun voor gezinnen als geheel: een soort "sociale buffer" 

vormen zodat jongeren zo snel mogelijk aan het actieve leven kunnen deelnemen en 

ouderen met pensioen kunnen gaan. Er is ook behoefte aan steun voor jongere familieleden 

die voor oudere familieleden zorgen enz. 3.1.7.2: wij stellen voor steun te verlenen aan 

sociaal achtergestelde jonge gezinnen en te zorgen voor informatie over de beschikbare 

steun: steun voor onderwijs en digitale geletterdheid, voorzieningen voor onderwijs, 
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beschikbaarheid van vrijetijds- en educatieve clubs enz., vermelding hiervan in de media. 

3.1.7.3: wij stellen voor om vrouwen bij het moederschap te ondersteunen. 3.1.7.4: wij 

stellen voor om jongeren financiële steun te verlenen voor huisvesting (goedkopere 

leningen, enz.). 3.3.2.1: moederschap/vaderschap (met name bij jongeren) ondersteunen. 

75. 3.1.4.1: aandacht voor de bescherming van de geestelijke gezondheid van zorgverleners. 

76. Groepering (3 oriëntaties): 3.1.5.2: wij moeten de houdbaarheid van het pensioenstelsel 

waarborgen en wij stellen voor om de financiering van pensioenen uit meerdere bronnen te 

overwegen. 3.1.5.3: wij stellen voor dat pensioenen gekoppeld worden aan het 

minimuminkomen. 3.1.5.4: geharmoniseerd pensioenstelsel op Europees niveau voor 

iedereen. 

77. 3.1.5.5: wij bevelen betaalbare bejaardentehuizen aan en centra voor oudere patiënten met 

gespecialiseerde zorgbehoeften (bijvoorbeeld mensen met Alzheimer). 

78. Groepering (6 oriëntaties): 3.1.7.5: wij bevelen aan te zorgen voor een universeel inkomen 

en een universele levensstandaard. 3.1.7.6: het probleem van de sociale uitsluiting van 

personen die actief kunnen zijn in de samenleving: sociale steun voor kansarmen en zieken. 

1.1.7.4: het basisinkomen moet worden gekoppeld aan migratieregelgeving. 1.1.7.5: het 

basisinkomen is zinvol als concept en heeft het potentieel om een waardig leven mogelijk te 

maken. 1.1.7.1: er moet een contract zijn waarin rekening wordt gehouden met 

verschillende aspecten. De Europese Unie moet toezien op de naleving ervan. 1.1.7.2: het is 

van cruciaal belang dit aan te passen aan de respectieve nationale context. 

 

Subgroep 11 (3.2. Gelijke rechten) 

79. Groepering (6 oriëntaties): 3.1.8.1: regulering van huurprijzen en verkoopprijs van 

woningen. 3.1.8.2: wij stellen voor steun te verlenen voor huisvesting in kleinere steden en 

dorpen die dichter gelegen zijn bij de grote steden die toegang bieden tot werk. 3.1.8.3: wij 

stellen voor om een vorm van sociale leasing voor jongeren te bevorderen (bijvoorbeeld 

subsidies voor lidstaten om te bouwen of subsidies om huren te ondersteunen) – geen 

sociale koopwoningen die moeten worden gebouwd, maar sociale ondersteuning voor het 

huren. 3.2.2.1: wij bevelen aan dat de EU de invoering van mechanismen voor 

staatsgaranties voor hypotheken (voor nieuwe woningen) op het niveau van de lidstaten 

ondersteunt via de Europese Centrale Bank. 3.2.2.2: wij bevelen aan dat de EU de toegang 

tot huisvesting voor de meest behoeftige Europese burgers (bv. steun voor jonge gezinnen, 

gezinnen met kinderen, ouderen, andere categorieën kwetsbare burgers enz.) financieel 

ondersteunt. 3.2.2.3: wij roepen de Europese Commissie op om de lidstaten aan te bevelen 

lokale referenda te organiseren over de maximumhuurniveaus. 

80. 3.2.1.1: Wij bevelen aan dat de EU een mechanisme creëert voor het toezicht op en de 

handhaving van de rechten van minderheden (bv. een portaal of bureau waar mensen een 

klacht kunnen indienen).   

81.  3.2.5.1: wij bevelen aan dat de EU stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat alle 

gezinnen, ongeacht de kenmerken van de gezinsleden, in alle lidstaten gelijke rechten 

genieten.  

82. Groepering (2 oriëntaties): 3.2.5.2: wij bevelen aan dat de EU de regelgeving en de 

uitvoering van de minimumduur van ouderschapsverlof verbetert, zodat alle EU-burgers er 

in gelijke mate van kunnen profiteren. 3.2.5.3: wij bevelen aan dat de EU actie onderneemt 



 

  
Panel 1 sessie 3 - 38 

 

om te zorgen voor uniformiteit van de steunmaatregelen voor gezinnen met kinderen in alle 

lidstaten.  

83. 3.2.4.2: wij bevelen aan dat de EU een curriculum inzake gelijkheid ontwikkelt dat studenten 

uit alle lidstaten in gemeenschappelijke klassen (ook online) moeten volgen. 

 

Subgroep 12 (3.3. Rechtvaardigheid / 3.4. Toegang tot sport)  

84. Groepering (3 oriëntaties): 1.1.4.3: er is nog steeds een grote ongelijkheid tussen vrouwen 

en mannen. 1.1.5.4: gelijke kansen voor iedereen (geslacht, seksuele gerichtheid, 

godsdienst, mensen met een handicap enz.). 1.1.5.3: gendergelijkheid moet worden 

gestimuleerd. Dit geldt ook voor gelijke beloning. Loontransparantie is van essentieel belang.  

85. Groepering (2 oriëntaties): 3.3.1.1: eerlijke lonen bevorderen (ook rekening houdend met 

de offshoring van bedrijven binnen de EU). 3.3.1.2: de loonkloof tussen mannen en vrouwen 

verkleinen. 

86. Groepering (2 oriëntaties): 3.3.3.1: kansengelijkheid en gendergelijkheid in het onderwijs 

bevorderen. 3.3.3.3: gelijke toegang tot kwalitatief hoogstaand en vergelijkbaar onderwijs in 

verschillende landen. 

87. Groepering (5 oriëntaties): 3.4.1.1: de sociale en genderkloof bij de toegang tot sport en 

lichaamsbeweging verkleinen. Het gebruik van het lichaam in het dagelijks leven 

aanmoedigen. 3.4.1.2: besef van het belang van lichaamsbeweging. Ervoor zorgen dat 

overheidsinstellingen kwaliteit en diversiteit in sportdiensten aanbieden. EU: richtsnoeren 

opstellen voor landen om naar dit doel toe te werken. 3.4.1.3: sportbeoefening en 

lichaamsbeweging integreren in de nationale gezondheidszorg (fysieke en geestelijke 

gezondheid). 3.4.1.4: diversiteit van de sport voor de ontwikkeling van verschillende 

capaciteiten. 3.1.9.4: bevordering van een gezonde levensstijl. 

88. 3.4.1.5: creatieve manieren zoeken om technologische vrijetijdsbesteding en 

lichaamsbeweging met elkaar te verbinden (toepassingen waarmee verschillende mensen 

kunnen deelnemen aan sport, persoonlijk of online). 

 

 

Werkgebied 4: Leren in Europa 

 

Subgroep 04 (4.1. Europese identiteit / 4.2. Digitaal onderwijs) 

89. Groepering (2 oriëntaties) 4.1.1.2: wij bevelen aan om het gevoel van verbondenheid te 

versterken door meer informatie te verstrekken over de Europese instellingen en de 

lidstaten. 1.3.3.3: de identiteit en Europese cultuur versterken door middel van digitale 

platforms. 

90. 4.1.1.3: wij bevelen meer participatiemogelijkheden aan, bijvoorbeeld via burgerfora. 

91. Groepering (2 oriëntaties): 4.1.2.3: wij bevelen meer digitalisering aan in de klas (bv. 

transnationale klassen in de virtuele ruimte).  4.1.3.1: wij bevelen aan om bestaande 

programma's (competities, toernooien) meer Europees te maken. 

92. Groepering (2 oriëntaties): 4.1.4.1: wij bevelen aan meertaligheid al op zeer jonge leeftijd te 

bevorderen. 1.3.3.5: platforms voor het leren van vreemde talen opzetten die jongeren op 

Europees niveau met elkaar verbinden. 

93. Groepering (2 oriëntaties): 4.1.5.1: wij bevelen aan om in alle lidstaten een overkoepelend 

Europees vak (geschiedenis, politiek, maatschappijleer) in te voeren. 4.1.1.4: wij bevelen aan 
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dat er gemeenschappelijke succesverhalen (zoals de bestrijding van pandemieën, het 

bereiken van vrede) worden uitgewisseld en dat de voordelen van wat de EU tot nu toe 

heeft gedaan, worden gepromoot als lesmateriaal op scholen. 

94. 5.4.1.4: bestuderen en onderzoeken of de infrastructuur die nodig is voor digitaal onderwijs 

in alle lidstaten van een vergelijkbaar niveau is (hebben alle scholen computers, 

glasvezelverbindingen enz?). 

95. Groepering (2 oriëntaties): 4.2.2.1: wij bevelen aan dat de EU materiaal en opleiding 

bevordert voor alle burgers, met name voor burgers die niet over IT-vaardigheden 

beschikken. 5.1.4.1: les geven over het gebruik van digitale instrumenten op school, maar 

ook de media bij deze kwesties betrekken, omdat zij een belangrijke rol spelen in het digitale 

bewustzijn. 

96. Groepering (3 oriëntaties): 1.3.3.1: creëren van een gemeenschappelijk kader voor 

opleidingscursussen op Europees niveau via digitale platforms. 5.3.3.4: een universele basis 

vaststellen van wat minimale digitale geletterdheid moet zijn. 5.3.6.2 benchmarkinformatie 

creëren voor de EU en de toegang tot technologie verbeteren via onderwijsprogramma's/-

instellingen. 

97. Groepering (7 oriëntaties): [5.1.1: de negatieve gevolgen van de digitale wereld voorkomen] 

4.2.4.1: wij bevelen aan jongeren bewuster te maken van de gevaren door middel van IT-

opleidingen en leercontracten, als schoolvak. 5.1.1.1: wij moeten een onderwijsmethode op 

basis van digitale instrumenten integreren op school. 5.1.1.2: er is behoefte aan onderwijs 

en bewustmaking van digitale instrumenten in scholen op Europees niveau. 5.1.2.1: wij 

hebben een duidelijkere en explicietere onderwijsmethode nodig om mensen voor te lichten 

over het gebruik van internet (zie probleemkwestie 1 over onderwijs). Wij bevelen cursussen 

ethiek inzake internetgebruik aan. 5.3.3.2: specifiek leerplan voor jongere generaties (op 

school en thuis). 5.1.4.1: les geven over het gebruik van digitale instrumenten op school, 

maar ook de media bij deze kwesties betrekken, omdat zij een belangrijke rol spelen in het 

digitale bewustzijn. 5.4.1.3: op scholen gezamenlijke opleidingscentra voor minderjarigen en 

hun gezinnen creëren, zodat zij samen leren. 

98. 4.2.4.2: wij bevelen aan dat innovaties deel gaan uitmaken van digitaal onderwijs en sterker 

worden bevorderd. 

99. Groepering (8 oriëntaties): 5.3.3.1: op maat gesneden klassen voor oudere burgers en 

verlenen van ondersteunende diensten. 5.3.3.3: technologiegebruikers die minder 

vertrouwd zijn met het gebruik van technologie ondersteunen bij het verwerven van actuele 

kennis hierover. 5.3.3.5: de EU moet (intergenerationele) onderwijsprogramma's 

ondersteunen waarbij jongeren ouderen leren hoe zij in de digitale omgeving kunnen 

werken. 2.5.2.1: bewustmakings- en voorlichtingscampagne, opleiding om hun vaardigheden 

en competenties te ontwikkelen. 5.4.1.2: een organisatie/instelling die ouderen leert om 

gezond gebruik te maken van internet. 2.5.2.2: wederzijdse ondersteuning als een soort 

volmacht aan iemand die namens iemand anders administratieve activiteiten op internet 

kan verrichten. 2.5.2.3: computertools presenteren als een manier om contact te houden 

met anderen, waaronder kleinkinderen en kinderen. Zorgen voor meer vertrouwen bij 

senioren via een speelsere aanpak. 2.1.3.5: wij bevelen aan dat de EU inspanningen levert 

om technologie toegankelijker te maken voor oudere generaties. 
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Subgroep 13 (4.3. Culturele uitwisselingen / 4.4. Milieu-educatie) 

100. Groepering (4 oriëntaties): 4.1.1.1: wij bevelen aan om het gevoel van verbondenheid te 

versterken door middel van culturele, professionele en sociale uitwisselingen (met inbegrip 

van sport), bijvoorbeeld via vrijwilligerskampen en ontmoetingsplaatsen. 4.1.1.5: wij bevelen 

aan dat de EU culturele programma's en uitwisselingen meer bevordert. 4.1.2.2: wij hebben 

nog meer uitwisselingen (cultuur, muziek, ontdekking) en financiering nodig. 3.2.4.1: wij 

bevelen aan dat de EU gemeenschapsgebaseerde programma's of projecten ontwikkelt voor 

interculturele uitwisselingen voor jonge Europeanen op school en in bedrijven (onder meer 

via online interactie). 

101. Groepering (3 oriëntaties): 4.3.1.1: wij bevelen aan dat de EU mensen met een minder 

bevoorrechte economische achtergrond helpt toegang te geven tot uitwisselingen door 

middel van beurzen en begrotingssteun aan scholen. 4.1.2.1: wij bevelen aan programma's 

en aanbiedingen te ontwikkelen die toegankelijk worden gemaakt voor alle 

leeftijdscategorieën (ongeacht achtergrond, leeftijd, onderwijs) van de bevolking. 4.5.1.3: 

het Erasmus-programma moet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. 

102. Groepering (3 oriëntaties): 4.3.1.2: de beschikbare informatie (over Europese 

uitwisselingsprogramma's) op scholen verbeteren. 4.3.1.6: wij stellen voor dat de EU een 

handleiding ontwikkelt voor informatie over de onderwijsstelsels van de lidstaten. 4.3.2.1: 

wij bevelen aan dat de EU mensen die reeds aan een uitwisselingsprogramma hebben 

deelgenomen, inzet om dit actief te promoten als ambassadeurs. 

103.  4.3.1.3: wij bevelen een gemeenschappelijk EU-platform aan voor het coördineren van de 

uitwisseling, met inbegrip van informatie over schoolsystemen van andere landen, en om 

bedrijven bij de structuur te betrekken, aangezien zij studenten als stagiairs zouden kunnen 

aannemen. 

104. Groepering (2 oriëntaties): 4.3.1.4: een programma opzetten voor scholen of klassen om 

andere EU-landen te bezoeken. 4.3.1.5: een gemeenschappelijk EU-format voor 

uitwisselingsklassen. 

105. Groepering (2 oriëntaties): [4.4.1: De EU-burgers zijn te weinig betrokken bij 

klimaatverandering en duurzaamheid] 4.4.1.1: wij bevelen aan dat de EU meer doet om het 

delen van kennis over beste praktijken op het gebied van duurzaamheid te 

vergemakkelijken. Uitwisseling van kennis en technologie tussen onderwijs-, overheids- en 

bedrijfsorganisaties. 4.4.1.2: wij bevelen aan dat de EU aan de burgers meer concreet advies 

verstrekt over wat eigenlijk een duurzame keuze is als consument/individu. 

106. 4.4.1.4: wij bevelen aan dat de EU een wedstrijd op het gebied van duurzaamheid 

organiseert voor scholen uit alle lidstaten. 

107. Groepering (7 oriëntaties): 4.4.2.1: wij bevelen aan dat onderwijsprogramma's meer gericht 

zijn op projecten die kinderen in contact brengen met het milieu en het klimaat, en dat er 

ook wordt geprobeerd oplossingen uit te werken. 4.4.2.2: wij bevelen aan dat duurzaamheid 

wordt geïntegreerd in de curricula van andere schoolvakken in de hele EU. 4.6.2.1: wij 

bevelen aan dat milieu-educatie vanaf jonge leeftijd en voor iedereen in de EU deel uitmaakt 

van het schoolprogramma. 2.2.1.3: producenten en studenten op deze gebieden opleiden, 

zodat de beroepsbeoefenaars zich bewust zijn van de problemen en gebruikmaken van 

betere middelen en productietechnieken. Wij stellen met name voor om in de leerplannen 

een cursus ecologisch onderwijs op te nemen. 4.4.1.3: wij bevelen aan dat meer concrete en 

lokale kennis over de manier waarop het gedrag van burgers van invloed is op hun 
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omgeving, rechtstreeks met hen wordt gedeeld. 2.2.7.1: een cursus milieuburgerschap 

invoeren. 2.4.6.4: vanaf de jongste leeftijd onderwijs geven over verspilling en consumptie 

van lokale en seizoensgebonden producten. 

 

Subgroep 14 (4.5. Kwaliteit, financiering en toegang tot onderwijs / 4.6. Harmonisatie van het 

onderwijs) 

108. Groepering (2 oriëntaties): 4.5.1.4: gelijke toegang voor iedereen tot tertiair onderwijs. Een 

gebrek hieraan hindert de gelijke toegang. 4.5.2.1: gelijke toegang tot gratis onderwijs in de 

hele EU. 

109. 4.5.3.1: wij bevelen aan dat op scholen op alle niveaus levensvaardigheden, met inbegrip 

van seksuele-gezondheidskwesties, worden aangeleerd. Critici moeten worden tegengegaan 

met vrijwillige lessen die feitelijke seksuele voorlichting bieden. 

110. 4.5.4.1: financiering en toegang tot financiering of beurzen in de hele EU zijn van vitaal 

belang om gelijke kansen op het gebied van onderwijs en toegang tot gelijke technologie te 

waarborgen. 

111. Groepering (4 oriëntaties): 4.5.5.1: meer steun voor leerkrachten als individu. 2.1.6.1: wij 

bevelen aan dat leerkrachten permanente opleiding krijgen en beste praktijken over de 

grenzen heen uitwisselen. Dit kan gebeuren via conferenties, digitale platforms enz. (op EU-

niveau). Deze oplossingen moeten sterk worden bevorderd en onder de aandacht worden 

gebracht. 2.1.6.2: wij bevelen aan om actuele wetenschappelijke bevindingen over de meest 

doeltreffende leermethoden in de onderwijsmethoden in de hele EU op te nemen, evenals 

voortdurend onderzoek daarnaar. 2.1.6.3: wij bevelen aan een coherent Europees systeem 

voor kwaliteitscontrole met betrekking tot onderwijspraktijken op te zetten. 

112. Groepering (4 oriëntaties): 4.6.1.1: er moet een uniforme onderwijsnorm komen voor alle 

Europese scholen. 4.5.1.1: een uniforme gereguleerde onderwijsnorm in heel Europa. Op 

primair en secundair niveau. 1.3.3.2: de inhoud van de opleidingen op Europees niveau 

harmoniseren om een homogeen onderwijsniveau te bereiken (bv. talen). 2.1.2.1: wij 

bevelen aan dat de EU gemeenschappelijke waarden op het gebied van onderwijs, en een 

uniform beoordelingssysteem voor meer studentenmobiliteit vaststelt. 

113. Groepering (2 oriëntaties): 4.6.3.1: wij bevelen aan dat er één gemeenschappelijke 

Europese taal, het Engels, wordt onderwezen, waardoor het onderwijs over het milieu en 

alle andere zaken in heel Europa veel gemakkelijker zou worden. 4.5.1.2: er moet één enkele 

Europese taal worden onderwezen in alle basisscholen in de EU; de EU-lidstaten dienen dit 

te financieren en te betalen.  

 

 

Werkgebied 5: Een ethische en veilige digitale transformatie 

 

Subgroep 05 (5.1. Democratisering van digitalisering / 5.2. Cyberbeveiliging) 

114. Groepering (6 oriëntaties): 2.1.3.1: wij bevelen aan dat de EU streeft naar grotere 

kansengelijkheid en meer geharmoniseerde technologische ontwikkeling in alle lidstaten. 

2.1.3.2: wij bevelen duurzame en slimme herdistributie van bestaande technologie (d.w.z. 

apparatuur) aan. 4.2.1.1: wij bevelen aan dat de EU ervoor zorgt dat alle burgers technische 

toegang hebben (netwerk en terminals) en dat de digitale infrastructuur in de landen wordt 

ontwikkeld (rekening houdend met de aankoop van apparatuur die kan worden 
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hergebruikt). 4.2.1.3: wij bevelen aan dat het thema wordt onderworpen aan het 

duurzaamheidsaspect. 5.1.3.1:  wij bevelen aan te investeren in digitale innovatie zodat elke 

Europeaan toegang kan hebben tot apparatuur op lokaal niveau. 5.3.6.1: steunprogramma's 

financieren voor personen die geen hardware hebben noch de mogelijkheid hebben deze te 

verwerven.  

115. 4.2.1.2: wij bevelen aan dat de EU het recht op internet verankert.  

116. 4.2.2.2: wij bevelen aan dat de EU instrumenten (schrijfprogramma's, onderwijsplatform) 

vrijelijk beschikbaar stelt voor gebruik. Daartoe moeten ofwel eigen programma's worden 

ontwikkeld ofwel bestaande programma's (bv. Office) voor iedereen beschikbaar worden 

gesteld. 

117. 5.1.4.2: in alle EU-landen over één internetnetwerk beschikken. 

118. 5.1.4.3: alle online beschikbare informatie moet offline beschikbaar kunnen zijn. 

119. 5.1.5.2: een gemeenschappelijke cloud creëren voor Europese bedrijven.  

120. 5.1.5.3: een Europees sociaal netwerk creëren, dat door Europeanen voor Europeanen 

wordt opgezet. 

121. 5.1.6.1: vereenvoudigen en toelichten van de algoritmen die door artificiële intelligentie 

worden gebruikt om tot een betere maatschappelijke acceptatie te komen. 

122. Groepering (2 oriëntaties): 5.1.2.3: wij moeten de strijd tegen misbruik op het internet 

opvoeren. Wij bevelen de oprichting aan van een politieachtige organisatie die 

gespecialiseerd is in digitale kwesties en die personen op het internet kan identificeren en 

onaanvaardbaar gedrag kan opsporen.  2.5.4.1: een deskundige organisatie die de veiligheid 

kan garanderen, gecoördineerd op Europees niveau. Interventiebrigade met zeer belangrijke 

bevoegdheden. 

123. Groepering (3 oriëntaties): [5.2: Cyberbeveiliging] 5.2.1.4: het voorbeeld volgen van landen 

die ervaring hebben met succesvolle oplossingen (bijvoorbeeld het Finse onderwijssysteem). 

[5.4: Gezonde digitalisering] 5.4.1.1: een tweejarig proefproject opzetten dat het Finse 

onderwijsmodel in alle lidstaten toepast en vervolgens de resultaten ervan evalueren. [5.4.2: 

hoe bestrijden we alle schade die wordt veroorzaakt door de combinatie van "nepnieuws", de 

kracht van algoritmen en slechte gegevensprivacy?] 5.4.2.7: een tweejarig proefproject 

opzetten dat het Finse onderwijsmodel in alle lidstaten toepast en vervolgens de resultaten 

ervan evalueren. 

124. Groepering (2 oriëntaties): 5.2.2.1: wij stellen voor meer samenwerking tussen bedrijven en 

landen van de Europese Unie aan te gaan en mondiale acties en een mondiale 

overeenkomst inzake cyberbeveiliging tot stand te brengen. 5.2.4.1: wij stellen voor de 

samenwerking tussen websites/platforms en autoriteiten te versterken om deze vormen van 

cybercriminaliteit systematischer op te sporen en te volgen. Het is belangrijk om het werk 

van alle actoren "achter de schermen" zichtbaar te maken 

125. 5.3.2.2: nieuwe regelgeving inzake digitale reclame. 

126. Groepering (3 oriëntaties): [5.2: Cyberbeveiliging] 5.2.3.2: wij stellen voor Europese 

bewustmakingscampagnes met meerdere netwerken op te zetten die zijn afgestemd op de 

verschillende soorten gebruikers (jongeren, ouderen). 5.3.3.6: speciale 

onderwijsprogramma's en communicatiecampagnes over cybercriminaliteit opzetten. 

5.2.3.1: er bestaat risicobewustzijn, maar dat moet worden versterkt. Wij stellen voor om 

het risicobewustzijn toe te spitsen op concrete voorbeelden (bijvoorbeeld door phishing toe 
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te lichten en voorbeelden te geven; uit te leggen dat er bedrieglijke reclame is en 

voorbeelden te geven enz.). 

127. Groepering (2 oriëntaties): 5.2.3.3: vergemakkelijken van het melden van misbruik van 

accounts op sociale netwerken en verduidelijken hoe dit melden in zijn werk gaat; in staat 

zijn mensen die zich schuldig maken aan misbruik op het internet te identificeren en te 

bestraffen 2.5.4.3: de bescherming van de privacy op het internet waarborgen. Probleem 

van online anonimiteit en intimidatie op het internet. 

128. [2.5.4: er is nog steeds een gebrek aan vertrouwen in de veiligheid van online-instrumenten 

(bijvoorbeeld online betalen); Risico van hacking bij ziekenhuizen, openbare diensten. 2.5.4.2:  

deskundigengroep die een monitoringsysteem ontwikkelt om het preventieaspect te 

versterken. Particulier beschermingssysteem en voorlichting over beter gebruik. 

Bewustmaking en onderwijs. 

 

Subgroep 09 (5.3. Gegevensbescherming) 

129. Groepering (4 oriëntaties): 4.2.4.3: wij bevelen aan dat grote IT-platforms meer 

verantwoording afleggen. 5.1.5.1: het aantal persoonsgegevens dat nodig is om toegang te 

krijgen tot internet moet worden beperkt en de digitale platforms moeten verantwoordelijk 

worden gehouden voor hun gebruik van de gegevens. 5.3.1.4: telefoons, huishoudelijke 

toepassingen (Alexa) moeten transparanter zijn over wat ze verzamelen, opslaan en delen 

(en met wie) en eigenaars moeten de mogelijkheid hebben om de toegang tot gegevens te 

wissen of te beperken. 5.3.2.4: beloningen voor bedrijven die zich houden aan de 

voorschriften inzake gegevensbescherming, transparantie en beveiliging. 

130. Groepering (4 oriëntaties): 5.2.1.1: wij hebben een instantie nodig om consumenten te 

vertegenwoordigen en de belangen van mensen te behartigen tegen bedrijven die hun 

gegevens gebruiken. 5.2.1.2: wij moeten in Europa één stem creëren tegen digitale giganten 

die zo veel invloed hebben, het moet mogelijk zijn om deze bedrijven in Europa en niet 

alleen in de Verenigde Staten te beoordelen en hen te dwingen Europese wetten toe te 

passen. 5.3.1.1: een EU-orgaan oprichten dat gemakkelijk toegankelijk is voor burgers, dat 

transparantie vereist en dat gedeelde normen in de EU-lidstaten biedt.  5.3.2.1: duidelijke 

controlemechanismen door het (niet-politieke maar op deskundigen gebaseerde) EU-orgaan 

[zie oriëntatie 5.3.1.1.] dat onafhankelijk is en door de lidstaten wordt gefinancierd.  

131. Groepering (2 oriëntaties): 5.3.2.3: EU-certificering van naleving van de 

gegevensbescherming verplicht maken voor alle technologiebedrijven/aanbieders en dit 

moet zichtbaar worden opgenomen in de webaanwezigheid van een organisatie. 5.3.4.1: 

criteria voor de certificering van technologiebedrijven invoeren: beschikken over 

vereenvoudigde samenvattingen van informatie over datagebruik die voor iedereen 

begrijpelijk is.  

132. Groepering (2 oriëntaties): 5.3.1.2: de mogelijkheid creëren voor mensen om te kiezen 

welke gegevens gevoelig zijn en welke niet. 5.2.1.3: wij stellen voor om de 

toestemmingsteksten voor het gebruik van persoonsgegevens duidelijker en korter te 

maken bij de aanmelding op een website.  

133. 5.3.4.3: communicatie verbeteren over wijzigingen in de AVG en gegevensbescherming in 

het algemeen. 

134. 5.3.1.3: een digitale EU-ID invoeren (niet alleen een nationale digitale ID). 
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135. 5.3.4.2: het invoeren van niet-toestemming (behalve bij uitdrukkelijke toestemming) of 

beperkte toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens als primair beginsel. 

136. 5.3.5.1: EU-financiering om de onderzoeksinspanningen [op het gebied van 

gegevensbescherming] uit te breiden. 

 

Subgroep 10 (5.4. Gezonde digitalisering) 

137. Groepering (2 oriëntaties): 4.2.3.2: wij bevelen aan om, naast digitale geletterdheid, het 

kritisch vermogen van burgers meer te bevorderen. Burgers moeten kritisch kunnen omgaan 

met inhoud. 5.4.2.1: mensen leren om kritisch na te denken. 

138. Groepering (5 oriëntaties): 5.1.2.2: wij moeten actie ondernemen op het gebied van 

nepnieuws en onjuiste informatie. Wij bevelen meer acties aan, zoals "geverifieerde 

websites". 5.4.2.2: algoritmen tonen automatisch de meest controversiële/naar consensus 

neigende versies van een onderwerp en andere gezichtspunten (nepnieuws) zodat je kunt 

vergelijken. 5.4.2.4: de meerderheidsconsensus van de wetenschappelijke gemeenschap 

gebruiken als het standpunt dat wij waarheidsgetrouw vinden en dat wij als tegenstelling 

voor andere standpunten gebruiken. 5.4.2.5: een organisatie of instelling die het nieuws 

verifieert en controleert en zegt of het echt is of niet. 5.4.2.8: een Europees onlineplatform 

creëren waarop geverifieerd nieuws wordt weergegeven. 

139. 5.4.2.6: de media kunnen niet privé zijn, zij moeten openbaar zijn, zodat zij geen geld 

verdienen door leugens te verspreiden. 

140. 5.4.2.3: verwerking en opslag van gegevens op lokale apparaten, zonder deze in de cloud te 

delen. 

141. 5.4.2.9: een Europees digitaal platform opzetten dat informatie, opleiding en onderwijs 

biedt (niet alleen over een gezond gebruik van het internet, maar ook over tal van andere 

aspecten) en dat ook hulpmiddelen en professionals op het gebied van geestelijke 

gezondheid aanbiedt. 

142. 1.3.4.5: meten van de effecten van digitale technologie op gezondheid en milieu. 
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