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 INLEIDING 

9 mei 2021 luidde de officiële start in van de Conferentie over de toekomst van Europa: een grootschalige 
oefening ingeleid door de Europese Unie met als één van de voornaamste doelstellingen de burger nauwer te 
betrekken bij het uitzetten van de krijtlijnen voor de uitdagingen waarvoor de Unie staat. Op Europees niveau 
gebeurt dit aan de hand van drie pijlers: een digitale platform, burgerpanels en een plenaire vergadering. Het 
digitale platform is de tool die open staat voor allen: ideeën kunnen er uitgewisseld worden en evenementen 
met elkaar gedeeld. 

Voor de Europese burgerpanels werden 800 Europese burgers willekeurig geselecteerd om de diversiteit van 
de Europese samenleving te weerspiegelen. Zij vergaderden in 4 panels die elks 200 burgers samenbrengen. 
Binnen deze panels formuleerden de burgers ideëen en aanbevelingen die als bijdrage dienen voor de alge-
mene beraadslagingen van de Conferentie, met name voor diens plenaire vergaderingen, en uiteindelijk voor 
het verslag over de eindresultaten. De thema’s behandeld in de panels zijn: "Sterkere economie, sociale recht-
vaardigheid, banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie"; "Europese democratie/waarden 
en rechten, rechtsstaat, veiligheid"; "Klimaatverandering, milieu/gezondheid"; "EU in de wereld/migratie". 

Tot slot is er de plenaire vergadering, samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse Europese instellin-
gen en ambassadeurs van de Europese burgerpanels. Daarnaast zetelen ook vertegenwoordigers van de rege-
ringen en parlementen van de lidstaten in deze vergadering, evenals één burger per lidstaat die de nationale 
initiatieven vertegenwoordigt. De plenaire vergadering is verantwoordelijk voor het formuleren van conclu-
sies, gebaseerd op de input uit het digitale platform en de aanbevelingen die zowel op Europees als nationaal 
niveau geformuleerd werden door de burgerpanels en andere initiatieven. 

Om de betrokkenheid van de burgers en de lidstaten in het proces van de Conferentie te verhogen, heeft 
de Europese Unie al haar lidstaten uitgenodigd zelf initiatieven op te zetten om nationale bijdragen aan de 
Conferentie te leveren. De verschillende Belgische overheden hebben positief op dit verzoek gereageerd en 
diverse initiatieven werden opgezet. Dit rapport zal een globale weergave trachten te bieden van de verschil-
lende initiatieven uitgaande van de diverse Belgische bestuursniveaus en het middenveld om zo een overzicht 
te geven van wat de Belgische bijdrage aan de Conferentie over de toekomst van Europa uitmaakt. 

Alvorens in te gaan op de Belgische bijdrage aan de hand van deze initiatieven, zal in dit verslag kort de bij-
drage van de Belgische deelnemers aan het digitale platform worden toegelicht. Tot slot zal u in de bijlage een 
lijst aantreffen van de in dit verslag genoemde initiatieven, alsmede een begrippenlijst. De daarin gebruikte 
termen worden doorheen de tekst aangeduid door een asterisk. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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 ROL VAN BELGIË EN HAAR BURGERS IN  
 DE CONFERENTIE OVER DE TOEKOMST  
 VAN EUROPA 

 DOELSTELLINGEN VOOR BELGIË 

Voor België is een actieve deelname aan de Conferentie over de toekomst van Europa vanzelfsprekend. Aan 
de ene kant beantwoordt haar bijdrage aan de wens om het vertrouwen in de politiek als positieve kracht 
te versterken. Om dit te bereiken moet de democratische werking worden gemoderniseerd door te streven 
naar vereenvoudiging en openheid voor nieuwe participatievormen.  Een directere participatie van burgers 
in de politieke besluitvorming verrijkt onze representatieve democratie.

Anderzijds is België tevens stichtend lid van de Europese Unie, een traditionele medestander van het Euro-
pese project en de zetel van de Europese instellingen. In het kader van deze ambitie voor democratische 
vernieuwing heeft België er dan ook alle belang bij dat zijn burgers hun vertrouwen in de Europese Unie 
niet verliezen. De Conferentie over de toekomst van Europa is in dit opzicht een zeer nuttige oefening. Bel-
gië ziet dit als een unieke kans om van participatieve democratie een systemisch element van de Europese 
beleidsvorming te maken.

Door te experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie wil België dus bijdragen tot de versterking 
van de participatieve democratie en democratische vernieuwing in de Europese Unie. Deze nieuwe vormen 
omvatten burgerdialogen of gemengde panels met al dan niet willekeurig geselecteerde burgers. Om deze ver-
schillende redenen engageert ons land zich voor het organiseren van nationale burgerpanels, jongerendebat-
ten, burgerdialogen en een hackathon* in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa.

De Belgen en het Europese niveau van de Conferentie

Alvorens in te gaan op de Belgische bijdrage aan de Conferentie op nationaal niveau, biedt het rapport hier 
een overzicht van de Belgische bijdrage aan de Conferentie op Europees niveau.  Zowel op politiek niveau als 
op het niveau van het maatschappelijk middenveld is België zeer goed vertegenwoordigd op de Conferentie.

Allereerst is er de Raad van Bestuur van de Conferentie. Deze is verantwoordelijk voor het dagelijks werk 
en verloop van de Conferentie. Het bereidt ook de plenaire vergaderingen voor en brengt verslag uit aan het 
gezamenlijke voorzitterschap van de Conferentie. Het voorzitterschap bestaat uit de voorzitters van de drie 
Europese instellingen.  Als vertegenwoordiger van het Europees Parlement zit Guy Verhofstadt de Raad van 
Bestuur voor, samen met twee andere vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie. Hij is een toonaan-
gevende Belgische persoonlijkheid en belangrijk in het hele proces. Bovendien is België, als toekomstig voor-
zitter van de Raad van de Europese Unie in 2024, een waarnemend lid van de Raad van Bestuur.

Vervolgens organiseerde de Europese Unie verschillende Europese burgerpanels. Van de 800 deelnemers 
aan deze panels zijn er 24 Belgen: tien mannen en veertien vrouwen.  Zij werden geselecteerd op basis van 
hun beroepssituatie, hun geografische afkomst en hun opleidingsniveau om een diverse vertegenwoordi-
ging van de Belgische samenleving te verzekeren.

Ten slotte heeft de plenaire vergadering van de Conferentie burgers, beleidsmakers en vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld bijeengebracht. Veel Belgen waren uiteraard uitgenodigd om hieraan 
deel te nemen. Enkele van de 24 Belgische panelleden kregen de kans om deel te nemen aan deze plenaire 
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vergaderingen, evenals een burger die de nationale initiatieven vertegenwoordigde. Zo presenteerde Dorien 
Nijs – een van de deelnemers aan de federale burgerpanels die later in dit rapport worden toegelicht – tij-
dens de plenaire vergadering van januari als rapporteur van deze panels de Belgische aanbevelingen over 
de Europese democratie en hoe de burgers beter kunnen worden betrokken.  Uit het beleidsniveau waren 
vertegenwoordigers van onze federale en gefedereerde parlementen en regeringen aanwezig. Tot slot was 
ook het Belgische middenveld vertegenwoordigd.

 MEERTALIGE DIGITALE PLATFORM 

De Conferentie over de toekomst van Europa steunt op een mix van online- en offline-evenementen, geor-
ganiseerd door de Europese instellingen, nationale, regionale en lokale autoriteiten, organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en burgers. De resultaten ervan worden verzameld, geanalyseerd en gepubli-
ceerd op het meertalige digitale platform. Het digitale platform geeft de mogelijkheid aan deelnemers om 
met elkaar in dialoog te gaan en hun voorstellen met andere burgers uit alle lidstaten te bespreken, in de 24 
officiële talen van de Europese Unie. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen uit alle lagen van de 
bevolking via het platform hun toekomst helpen vormgeven.

Tussen 19 april 2021, wanneer het meertalige digitale platform werd gelanceerd, en 20 februari 2022 wer-
den in totaal 29012 bijdragen ingezonden in de vorm van ideeën, reacties en evenementen. Dit geeft vol-
gende activiteit:

 Ɉ Ideeën: 16274
 Ɉ Reacties: 21264
 Ɉ Evenementen: 6196

Uittreksel uit: Kantar Public, “Multilingual Digital Platform of the 
Conference on the Future of Europe – Report”, Februari 2022, p. 16
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Overview of overall 
activity 

 

In the period from the launch of the Multilingual Digital 
Platform on 19 April 2021 up to 20 February 2022, in 
total 43,734 contributions were collected on the 
platform, representing ideas, comments and events. 
The activity can be broken down as follows: 

‒ Ideas: 16,274 

‒ Comments: 21,264 

Events: 6,196  

As regards the geographic spread of contributions, 
31,413 contributions (71.8%) were posted by 
participants who indicated that they were residents of 
an EU Member State. These contributions are 
analysed in more detail in the rest of the report. 490 
contributions were recorded from countries outside the 
EU and 11,831 contributions were from participants 
who did not provide information about their country of 
residence (27%) (see Figure 1).   

 

 

 

Figure 1 – Geographic spread of contributions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All EU countries have generated activity, in terms of 
events, comments and ideas, as can be noted from 
Figure 2, which shows the total number of 
contributions per country.  

 

Figure 2 – Volume of contributions per country 
(19/04/2021 – 20/02/2022) 
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In order to paint a more detailed picture of the volume 
of contributions in proportion to the population, the 
figure below gives an overview of the number of 
contributions from each country per one million 
inhabitants.  

 

Figure 3 – Volume of contributions per country, 
proportional reflection per 1M inhabitants 
(19/04/2021 – 20/02/2022) 
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Deze twee grafieken bieden een visuele weergave van de Belgische activiteit op het digitale platform. In 
absolute cijfers staat België immers op de vijfde plaats, van 27 lidstaten, in aantal geleverde bijdragen. 
Relatief ten aanzien van bevolkingsgrootte staat België voor deze periode zelfs op de vierde plaats, met 
maar liefst 218 bijdragen per miljoen inwoners. 

Uittreksel uit: Kantar Public, “Multilingual Digital Platform of the Conference on the Future of Europe – Report”, Februari 2022, p. 19

Negen thema’s:

 Ɉ Klimaatverandering en milieu
 Ɉ Europa in de wereld
 Ɉ Digitale transformatie
 Ɉ Migratie
 Ɉ Gezondheid
 Ɉ Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid
 Ɉ Economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid
 Ɉ (Europese) democratie
 Ɉ Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport
 Ɉ Overig

Belgische activiteit op platform

Tijdens de bestudeerde periode registreerden in België verblijvende deelnemers in totaal 2486 bijdragen 
(zowel ideeën, opmerkingen als evenementen), als volgt onderverdeeld:

 Ɉ Ideeën: 813
 Ɉ Reacties: 1229
 Ɉ Evenementen: 444
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Trending topics in 
terms of 
contributions 

As of 20 February 2022, the topic of European 
democracy has recorded the highest level of 
contributions (ideas, comments and events) (7,504), 
continuing the trend noted since the platform’s 
inception. Climate change and the environment ranks 
second with 7,315 contributions. Contributions under 
Other ideas are in third place, followed by Values and 
rights, rule of law, security (4th) and A stronger 
economy, social justice and jobs (5th) (see Figure 5).  

Some topics have generated more comments, ideas, 
or events than others. For example, European 
democracy has recorded the highest number of 
comments (4,248), considerably outnumbering ideas 
registered under the topic. In other topics the number 
of comments equally outweighs the number of ideas. 
Climate change and the environment has generated 

the most ideas (3,168) and events (1,125). With 997 
events, the topic of Education, Culture, Youth and 
Sport has the second highest number of events. 
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Figure 5 – Contributions per topics on the platform (19/04/2021 –20/02/2022 
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Uittreksel uit: Kantar Public, “Contributions per Member State on Multilingual Digital Platform of the Conference on the Future of Europe – Report”, 
Februari 2022, p. 14

Als we de bijdragen per thema op zowel Europees als Belgisch niveau vergelijken, zien we een sterke paral-
lel in de twee meest besproken thema’s. Respectievelijk Europese democratie, en klimaatverandering en 
het milieu, zijn de meest en tweede meest besproken onderwerpen. Wel moet worden opgemerkt dat in 
België het enthousiasme voor het thema "Europese democratie" verhoudingsgewijs groter is dan globaal in 
de EU. Ook de categorie "Overig", zowel in België als Europa op de derde plaats, vertegenwoordigt in Bel-
gië 2,5 procentpunt meer dan op Europees niveau. In het midden van de tabel verschijnen verschillen tus-
sen België en de Europese Unie. Niettemin nemen de categorieën "Onderwijs, cultuur, jeugd en sport" en 
"Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid" in wezen gelijkwaardige posities in. 
Onderaan de tabel is de digitale transitie het minst besproken onderwerp in België. Dit thema bevindt zich 
op de voorlaatste plaats op Europees niveau, waar de laatste plaats wordt ingenomen door gezondheid.
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Trending topics  
European Democracy is the topic that 

has generated the highest number of total 
contributions in Belgium (543), followed by Climate 
change and the environment, with 348 contributions, 
and by Other ideas, with 339 contributions. Climate 
change and the environment has registered the most 
ideas (167), while European Democracy has 
generated both the most comments (302) and the 
most events (86). The topics with which participants 
have engaged the least are Digital transformation 
(counting 87 total contributions) and Migration, with 
113 contributions.  

A total of 461 events were organised in the period 
under review in Belgium, including 149 which have 
closed and are covered by an event report. Several 
events in Belgium were organised by EU institutions 
and organisations working with the EU. Events held in 
Belgium discussed matters related to the Conference, 
including participatory democracy, strategies for 

cross-border and regional integration, youth 
involvement and priorities for the recovery plans, such 
as the green transition and innovation across sectors.  
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Uittreksel uit: Kantar Public, “Contributions per Member State on Multilingual Digital Platform of the Conference on the Future of Europe – Report”, 
Februari 2022, p. 17

Mindmap voor België

Zoals eerder opgemerkt, maken de vele Belgische bijdragen op het platform voornamelijk deel uit van twee 
thema's, namelijk Europese democratie en klimaatverandering/milieu. Het lijkt belangrijk om voor deze 
twee thema's de belangrijkste bijdragen samen te vatten die op het platform zijn geplaatst door in België 
gevestigde burgers, aangezien deze twee onderwerpen meer dan een derde van de Belgische bijdragen 
vertegenwoordigen. Op het niveau van de Europese democratie komen twee elementen terug: aan de ene 
kant de wens om de Europese instellingen te hervormen. Zo roepen verschillende bijdragen bijvoorbeeld, 
en niet verrassend gezien het Belgische politieke systeem, op voor een federalisering van de EU. Aan de 
andere kant worden mogelijke oplossingen voorgesteld om de participatie en betrokkenheid van burgers 
bij de Unie te vergroten. Rond het thema klimaatverandering en milieu zijn burgers geïnteresseerd in een 
hele reeks thema's zoals vervuiling, de Green Deal* of de bevordering van de biodiversiteit. Ze bespreken 
ook het verbruik door te hameren op het belang van de korte keten of energie door bijvoorbeeld een inves-
tering in waterstofcentrales voor te stellen.

 NATIONAAL NIVEAU 

De lidstaten spelen een constitutieve rol binnen de Europese Unie, en hun medewerking aan deze denkoe-
fening over de toekomst van Europa is dan ook onmisbaar. De EU riep haar lidstaten dan ook op om aan de 
Conferentie bij te dragen, een oproep waarop België zeer positief heeft gereageerd. Het doel van de volgende 
sectie is om verschillende van deze Belgische initiatieven te presenteren om een zekere zichtbaarheid te 
geven aan wat de Belgische bijdrage aan de Conferentie over de toekomst van Europa kan worden genoemd.
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Figure 8 – mind map for Belgium 
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Figure 8 – mind map for Belgium 
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 NATIONALE INITIATIEVEN  
 EN EVENEMENTEN 

De Belgische bijdrage aan de Conferentie verwijst onvermijdelijk naar de nationale burgerpanels die de 
federale regering gedurende drie weekends organiseerde. Niettemin, en gezien de gelaagdheid van de 
structuur van de Belgische Staat, kan deze Belgische bijdrage niet worden teruggebracht tot één enkel initi-
atief, maar tot een reeks evenementen georganiseerd op verschillende bevoegdheidsniveau’s. Zo worden in 
het kader van dit verslag 26 gebeurtenissen voorgesteld.

Vanuit methodologisch oogpunt heeft dit rapport de doelstelling een synthese te bieden. De tekst zal dus niet alle 
aanbevelingen hernemen die geformuleerd werden in de loop van de verschillende evenementen. Om een duide-
lijk en beknopt overzicht te bieden, dienen de hierna voorgestelde aanbevelingen als een niet-exhaustieve opsom-
ming ter illustratie van de aanbevelingen van de Belgische burgers. Daarenboven zullen de verschillende evene-
menten behandeld worden naargelang bij welk van de 9 thema’s die binnen het kader van de Conferentie en op 
het digitale platform ze behoren. Dit laat toe aan te sluiten bij de thematische structuur van de Conferentie over 
de toekomst van Europa en meer bepaald haar meertalige digitale platform. Voorts laat het toe eenvoudig parallel-
len op te merken tussen de hogervermelde bijdragen en de bijdragen via deze evenementen. Evenementen zullen 
echter onder meerdere thema’s gecatalogeerd worden, indien hun opzet en de geformuleerde aanbevelingen dit 
vereisen. De structuur van het evenement zal steeds toegelicht worden onder het eerste relevante thema en kruis-
verwijzingen zullen duidelijk maken dat meerdere thema’s behandeld werden als onderdeel van het evenement.

Echter organiseerde de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, in samenwerking met 
het Bureau van het Europees Parlement in België, de Belgische Europa Direct Centra en verschillende 
lokale overheden, twaalf van elkaar onafhankelijke burgerdebatten. Gelet op de breedte van deze reeks 
debatten, geven we hier reeds een korte toelichting bij het opzet van deze evenementenreeks, en worden 
de individuele debatten op eenzelfde wijze onder de verschillende thema’s in kaart gebracht. In de titel zal 
het symbool ( ) weergeven dat deze debatten tot deze cluster behoren.

Deze twaalf burgerdebatten vonden plaats tussen oktober 2021 en februari 2022, telkens voor een halve 
dag of een avond. De aanbevelingen die uit deze debatten voortvloeien vormen het onderwerp van een 
gezamenlijk verslag opgesteld door de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Tenzij 
anders vermeld, was de gehanteerde methodologie voor deze evenementen identiek. Na toelichting te heb-
ben gekregen over de Conferentie over de toekomst van Europa en het thema van het evenement, namen 
de deelnemers telkens in drie rondes deel aan een Wereldcafé*. Voor elk van de evenementen werden drie 
vragen met betrekking tot het thema aan de deelnemers gesteld om het debat te begeleiden.

Vijf van deze evenementen bespraken klimaatverandering en het milieu (Sint-Niklaas, Oostende, Wilrijk, 
Genk en provincie Henegouwen); het evenement in Belgisch Luxemburg behandelde de digitale transitie; het 
debat georganiseerd door de Duitstalige Gemeenschap addresseerde een sterkere economie, sociale recht-
vaardigheid en werkgelegenheid; drie evenementen bspraken de Europese democratie (Sint-Gillis, Louvain-
la-Neuve en Aarschot); in Luik delibereerden de deelnemers het thema jeugd, onderwijs, cultuur en sport; en 
een online brainstorming liet Vlaamse jongeren toe zich uit te spreken over klimaat- en migratievraagstukken. 

Aan het einde van deze twaalf evenementen werd een gezamenlijke slotsessie georganiseerd, op zaterdag 19 
februari 2022. Het duurde een dag en bracht politieke figuren en burgers samen. Voor elk van de twaalf eve-
nementen werden willekeurig drie burgers geloot uit degenen die geïnteresseerd waren om deel te nemen 
aan deze dag. Als eerste stap presenteerden ze de conclusies en aanbevelingen van het evenement waaraan 
ze hadden deelgenomen. Op basis van al deze aanbevelingen zijn de burgers verder in gesprek gegaan met 
de aanwezige politieke figuren. Deze gesprekken hebben geleid tot de formulering van negen concrete 
ideeën die de Europese Unie kunnen inspireren. Deze aanbevelingen liggen onvermijdelijk nauw bij de 
conclusies van elk van de twaalf evenementen. Desalniettemin worden ze toegelicht in het desbetreffende 
thema (zie de aanbevelingen in het hoofdstuk klimaatverandering, democratie, economie en onderwijs).
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 KLIMAATVERANDERING EN MILIEU 

 Is Sint-Niklaas #Futureproof? – Sint-Niklaas, Europahuis Ryckevelde, 
Europa Direct Oost-Vlaanderen – 12/10/2021

Dit debat maakt deel uit van de twaalf debatten georganiseerd door de Vertegenwoordiging van de Euro-
pese Commissie in België, in samenwerking met het Bureau van het Europees Parlement in België.

 Ɉ Partners: Stad Sint-Niklaas, Europahuis Ryckvelde en het Europa Direct Oost-Vlaanderen.
 Ɉ Deelnemers: 62 inwoners van de gemeente Sint-Niklaas, vrijwilllig op voorhand ingeschreven.
 Ɉ Thema: biodiversiteit, lokale voedselstrategieën en mobiliteit.

Uit deze avond kwamen drie belangrijke aanbevelingen naar voren. In de eerste plaats wensten de deelne-
mers bijvoorbeeld de ontwikkeling van “Mobipunten*” op het gebied van mobiliteit in alle Europese 
steden. Deze “Mobipoints” zijn plaatsen waar verschillende soorten mobiliteit elkaar ontmoeten, wat 
intermodaliteit mogelijk maakt. Ze hebben als doel het stadsverkeer veiliger en duurzamer te maken, met 
als algemene doelstelling het verminderen van de CO2-uitstoot waarvoor de transportsector verantwoor-
delijk is. Vervolgens is het op stedenbouwkundig niveau noodzakelijk om ontharding* te stimuleren. Dit 
moet het gebrekkig watermanagement verhelpen en kan gepaard gaan met de invoering van een Europees 
‘onthardingslabel’. Tot slot is het belangrijk om burgers aan te moedigen om op een lokale, duurzame, en 
gezonde manier te consumeren. Om dit te bereiken, stelden de deelnemers voor om een app te maken 
met een praktische en educatieve functie: informatie verschaffen over de herkomst van een product en de 
positieve impact die hierbij uitgeoefend wordt op het milieu. Voorts levert het een bijdrage aan een duur-
zame door duurzame producenten met elkaar te verbinden, voedselverspilling tegen te gaan en bewustwor-
ding van de consument te verhogen.

Debat tussen Limburgse jongeren over de Conferentie over de toekomst 
van Europa – Model European Parliament, Nederlandse Ambassade,  
FOD Buitenlandse Zaken – 25/10/2021

Het Model European Parliament, de Nederlandse ambassade in België en de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken organiseerden een debat van een halve dag over drie verschillende thema's: klimaatver-
andering, Europese democratie en grensoverschrijdende samenwerking. Zo'n vijftig jongeren, tussen de 16 en 
23 jaar oud en woonachtig in de grensregio Limburg in Nederland en België, namen deel aan dit evenement. 
Ze konden zich via een formulier inschrijven met als enige andere criteria hun leeftijd en woonplaats. In de 
marge van dit debat kregen de deelnemende jongeren twee bezoeken aangeboden: een advocatenkantoor 
gespecialiseerd in Europees recht en “het huis van de Nederlandse provincies”, een platform voor gezamen-
lijke belangenbehartiging van de Nederlandse provincies in Brussel. Beide bezoeken stelden de deelnemers in 
staat om politiek en juridisch beter geïnformeerd te zijn voordat ze aan hun discussies begonnen.

Wat de klimaatproblematiek betreft, stelden de betrokken jongeren in de eerste plaats voor om fors te 
investeren in een trans-Europees spoorwegnet om het gebruik van vliegtuigen voor reizen binnen de 
Unie te verminderen. Ten tweede toonde de helft van de deelnemers zich voorstander van het gebruik 
van kernenergie. Zij waren van mening dat deze energiebron een belangrijke troef is in de strijd tegen kli-
maatverandering. Omgekeerd verzet de andere helft zich tegen deze oplossing door bepaalde grote nadelen te 
benadrukken, zoals de kosten en de duur van de bouw van een energiecentrale of afvalbeheer.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=Sint-Niklaas&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=nl
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Burgerdialoog Moving EuropE Together; milieu, klimaat en welzijn – 
Egmontinstituut – 06/11/2021 & 12/02/2022

Het Egmontinstituut organiseerde in het kader van het Moving EuropE Together-project en in samen-
werking met het European Policy Centre twee burgerpanels. Die vonden gedurende een namiddag 
plaats in zowel Luik en Gent. De deelnemers (18 in Luik en 36 in Gent) werden geselecteerd uit een lijst 
van geregistreerden om een zekere representativiteit te garanderen. Na toelichting te hebben gekre-
gen over de Conferentie als geheel en over het discussiethema, werden ze in twee groepen verdeeld om 
gedeelde prioriteiten op te stellen en een reeks voorstellen te doen. Vervolgens voerden ze samen de 
synthese van de voorstellen uit. Een slotsessie, open voor het publiek en met de deelnemers van de twee 
panels, vond plaats op 26 maart 2022 in Brussel.

Tijdens deze twee debatten werden heel wat aanbevelingen gedaan. Sommige daarvan werden zowel in 
Luik als in Gent geformuleerd en verdienen daarom bijkomende aandacht. De deelnemers pleitten voor 
het vergroten van het bewustzijn van klimaatkwesties bij de jongsten, met name via schoolcur-
ricula. Daarnaast stelden zij voor om de burgerparticipatie op Europees niveau te vergroten en te 
vereenvoudigen. Daarnaast moeten handelsovereenkomsten een klimaatcomponent bevatten, 
met name om te zorgen voor gezonde concurrentie voor bedrijven. De deelnemers benadrukten ook dat de 
EU een echt energiebeleid moet hebben om naar energieonafhankelijkheid te gaan. Tot slot riepen zij 
op tot Europese investeringen in het openbaar vervoer, waaronder het voorstellen van de oprichting 
van een Europees spoorwegnet.

In debat over de toekomst van Europa – Ecolo/Groen – 16/11/2021

De partijen Groen en Ecolo organiseerden een avond gewijd aan de toekomst van de Europese Unie. De 
groene leden van de federale regering namen deel (vice-Eerste Ministers mevr. De Sutter en mr. Gilki-
net, ministers mevr. Van der Straeten en mevr. Khattabi en staatssecretris mevr. Schlitz), tezamen met 
mevrouw Frassoni, voormalig lid van het Europees Parlement. Ongeveer 150 mensen namen verder deel 
aan dit evenement. Zij hebben zich vooraf vrijwillig aangemeld via een Facebook-event. Het debat werd 
georganiseerd rond zes gesprekstafels met voor elke tafel een specifiek thema, afhankelijk van de bevoegd-
heden van de politieke figuur die aan de gesprekstafel deelnam. Een moderator zorgde telkens voor het 
goede verloop van de discussies. Na de tafelgesprekken vonden debatten plaats in het Frans, Nederlands of 
Engels. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer klimaattransitie, groene mobiliteit, energie 
en de groene relance van de economie, gendergelijkheid, digitale transformatie en de rol van burgers in de 
besluitvorming van de EU.

Op het vlak van mobiliteit benadrukten de deelnemers vooral het belang van de trein, die zij beschou-
wen als een vervoerswijze van de toekomst: schoon en duurzaam. Daartoe moet de EU een spoorwegbe-
leid voeren en de lidstaten aanmoedigen om hun spoorwegaanbod te verbeteren en te vergroten. Europa 
zou kunnen werken aan de ontwikkeling van intra-Europese spoorverbindingen, met name om het vlieg-
verkeer te verminderen. De deelnemers benadrukten ook de noodzaak om het gebruik van fietsen aan 
te moedigen (deelfietsen, boekingsgemak, fietsenstalling, enz.) met het oog op multimodaliteit. Nog steeds 
met betrekking tot het klimaat benadrukten de deelnemers de noodzaak van een sociaal rechtvaardige 
transitie. Zij waren van mening dat financiële overdrachten noodzakelijk zijn om solidariteit tussen 
landen, tussen regio's en tussen generaties tot stand te brengen. Het is ook noodzakelijk om de kmo's te 
ondersteunen die het meest te lijden hebben onder deze overgang. De deelnemers stelden ook voor om 
de termijnen voor het bereiken van onze klimaatdoelstellingen te verkorten, gelijke kansen en 
gendergelijkheid in de duurzame transitie te bevorderen en het maatschappelijk middenveld 
prominenter te betrekken.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/132827?filter%5Bactivity%5D=my_meetings&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/132727?filter%5Bactivity%5D=my_meetings&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81841
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Hackathon* ‘De impact van een gezonde levensstijl en klimaatverandering 
op de levenskwaliteit’ en ‘obstakels voor jongeren op de arbeidsmarkt’ – 
Waals Parlement – 20-21/11/2021

In het kader van de door het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie geïnitieerde Con-
ferentie over de toekomst van Europa organiseerde het Waalse Parlement een hackathon* voor de burgers 
van Wallonië om samen een beter Europa tot stand te brengen. De deelnemers – van 16-36 jaar – werden 
geselecteerd enerzijds via een oproep tot participatie die openstond voor alle burgers die in Wallonië 
wonen en anderzijds dankzij de tussenkomst van gespecialiseerde instanties. 36 onder hen werden uitge-
nodigd om een operationeel en innovatief project voor te stellen dat verband houdt met een van de twee 
geselecteerde thema’s. Het eerste thema betrof het effect van gezonde levensstijlen en klimaatverandering 
op de levenskwaliteit in Europa, het andere thema belemmeringen voor de werkgelegenheid voor jongeren 
in Europa. Deskundigen begeleidden het werk en een jury was verantwoordelijk voor het aanwijzen van het 
beste project voor elk onderwerp.

Als winnend project in het thema ‘effect van gezonde levensstijlen en klimaatverandering op de levenskwa-
liteit in Europa’ werd “Think Mobility” gekozen. Dit project stelt voor een mobiele applicatie te creëren 
op basis van geolocatietechnologieën. Verder maakt de applicatie gebruik van QR-codes om het gebruik 
van laagvervuilende vervoerswijzen door burgers aan te moedigen en hen advies te geven over hoe 
zij hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Uit de andere projecten kunnen ook verschillende 
interessante voorstellen worden belicht. Zo wou een groep burgers verzoenen met de politieke en 
wetenschappelijke wereld door een plaats van uitwisseling tussen deze actoren te institutionaliseren. 
De deelnemers stelden ook voor om burgers bewust te maken van het verminderen van hun per-
soonlijke ecologische voetafdruk. Concreet is het idee om een applicatie te ontwikkelen waarmee we in 
realtime onze koolstofemissies kunnen kennen op basis van onze activiteiten.

Panel ‘Digitalisering en duurzame economie’ – Vlaamse regering – 23/11/2021 

Dit evenement werd georganiseerd door de Vlaamse overheid in samenwerking met Vleva, het verbindings-
agentschap tussen Vlaanderen en de Europese Unie. Het bracht vijf experten, vertegenwoordigers van het 
Vlaamse middenveld en leden van lokale en provinciale besturen samen. De discussies waren live via internet 
te volgen door het grote publiek. Ongeveer 140 personen namen deel aan de discussies. Dit panel is gebaseerd 
op de vaststelling dat digitale technologieën een uitstekende hefboom zijn om de transitie naar een duurzame, 
circulaire en veerkrachtigere Vlaamse economie te versnellen. Evenwel dient deze digitale transitie zelf ook 
duurzaam te zijn. Met dit in het achterhoofd presenteerden de vijf Vlaamse experts uit verschillende sectoren 
aan de hand van een aantal “best practices” wat de groene transitie en digitale transformatie voor hen beteke-
nen. Vervolgens lichten deze vijf experts toe hoe ze inspelen op de opportuniteiten van de ‘duale transitie’ maar 
ook hoe ze de bijbehorende uitdagingen aangaan. Daarbij gingen zij in op de beleidsmaatregelen die de Europese 
Unie volgens hen kan nemen om dergelijke projecten beter te ondersteunen of te versterken in het kader van de 
“duale transitie”. Aan het einde van hun presentatie beantwoordden de vijf experts de opmerkingen en vragen 
van de aanwezigen in de zaal.

Al deze discussies hebben het dus mogelijk gemaakt een reeks zeer concrete suggesties te formuleren over hoe 
de Europese Unie de “duale transitie” kan ondersteunen: sommige betreffende de digitale transitie en andere in 
de categorie ‘klimaatsverandering en milieu’. Voor deze laatste stelden de experts de oprichting van een Euro-
pees kader voor “Carbon Contract for Differences*” voor, de aanmoediging van het gebruik van afval 
als grondstof of de oprichting van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang 
(IPCEI)* voor koolstofarme technologieën. Tot slot wilden ze dat de Unie investeert in onderzoek om 
duurzamere technieken te identificeren op het vlak van bijvoorbeeld energie of recyclage.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/64285?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=bel&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bmeeting_report%5D=all&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/93985?locale=nl
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 Brainstormavond: Online Jongerenconferentie over de toekomst van 
Europa – Vlaamse Jeugdraad, JINT, Europahuis Ryckevelde – 15/12/2021

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: Vlaamse Jeugdraad, JINT (Nationaal Agentschap voor Erasmus+ Jeugd en het European Soli-
darity Corps) en Europahuis Ryckevelde.

 Ɉ Deelnemers: 29 deelnemers tussen 16 en 30 jaar oud, vooraf ingeschreven.
 Ɉ Thema: klimaatverandering en milieu; migratiebeleid; en onderwijs, jeugd, cultuur en sport. Uit de 

aanbevelingen die deze avond geformuleerd werden, werden er drie weerhouden: twee in het thema kli-
maat en een derde betreffende migratiebeleid.

 Ɉ Aanbevelingen: Op het gebied van klimaat en milieu stelden de jongeren voor een Europees energie-
netwerk te ontwikkelen dat voorziet in de energiebehoeften van alle EU-landen en -burgers. Het doel 
van dit netwerk is de afhankelijkheid van de EU van fossiele brandstoffen uit derde landen te verminde-
ren. Om dit te bereiken moet de nadruk liggen op onderzoek en ontwikkeling, met name op het gebied 
van hernieuwbare energie. De deelnemers benadrukten ook de sociale dimensie en benadrukken dat 
energie toegankelijk, betaalbaar en betrouwbaar moet zijn voor elke EU-burger. Daarnaast stel-
den ze voor om het openbaar vervoer toegankelijk en betaalbaar te maken voor alle EU-burgers. 
Deze maatregel is een essentiële troef in de strijd tegen klimaatverandering. Het moet het bijvoorbeeld 
mogelijk maken om het gebruik van het luchtvervoer te verminderen ten gunste van spoorverbindingen.

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/105535?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=Brainstormavond&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/105535?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=Brainstormavond&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
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 Brainstormen: Oostende voor een duurzame toekomst: over voedsel en 
biodiversiteit in de EU – Oostende, Europa Direct West-Vlaanderen, Euro-
pahuis Ryckevelde – 18/01/2022

Dit debat is een van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: Stad Oostende, Europa Direct West-Vlaanderen en Europahuis Ryckevelde.
 Ɉ Deelnemers: veertigtal personen, vooraf ingeschreven.
 Ɉ Aanbevelingen: Drie aanbevelingen van de vele geformuleerde ideëen werden weerhouden. Burgers 

waren van mening dat lokale en dynamische voedselmarkten moeten worden ontwikkeld. Deze 
dienen te werken met een duidelijke strategie tegen verspilling. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, 
zou de EU een platform kunnen voorstellen om kennisdeling te vergemakkelijken. Zij kan ook een actie-
plan opstellen om deze initiatieven en de lokale landbouw als geheel te ondersteunen. Een tweede 
voorstel was het invoeren van een Europees onthardingslabel voor steden, om steden aan te moe-
digen om open ruimte te ontharden* en groene corridors in het straatbeeld te krijgen. Tot slot moet er 
een “vergroeningsquotum” voor Europese steden komen. Dat zou de biodiversiteit maar vooral 
het welzijn in onze steden versterken. Het is ook essentieel dat deze “vergroeningsplannen” samen met 
de burgers worden opgesteld.

 Online brainstormavond: Genk voor een duurzame en inclusieve toekomst 
– Genk, Europahuis Ryckevelde – 20/01/2022

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: Stad Genk en Europahuis Ryckevelde.
 Ɉ Deelnemers: 24 deelnemers, vooraf op vrijwillige basis geregistreerd.
 Ɉ Thema: de EU heeft grote ambities, de toekomst moet groener, duurzamer maar ook inclusiever zijn. 

Hoe kunnen we iedereen betrekken bij het bereiken van deze doelen?

Vanwege de gezondheidsmaatregelen kon dit evenement niet fysiek plaatsvinden. De methodologie is 
daarom enigszins gewijzigd: in plaats van de Wereldcafé-methodologie bespraken de deelnemers het thema 
tezamen met als doel ideeën voor te stellen. 3 voorstellen als antwoord op de klimaatuitdaging werden uit-
eindelijk geformuleerd.

Ze stelden allereerst voor om een Green Deal* in te voeren op maat van elke burger. De Green Deal 
en de algemene doelstellingen van de EU zijn vaak abstract en ongekend door de burgers. Om hen op een 
belangrijkere manier te betrekken, is het noodzakelijk om de Green Deal* te concretiseren, om een lokale 
en participatieve uitvoering ervan te stimuleren. Het is noodzakelijk om burgers in staat te stellen te weten 
wat ze op hun eigen niveau kunnen doen, om de regio's en de burgers van Europa in staat te stellen actie te 
ondernemen en beste praktijken uit te wisselen. Ten tweede waren de deelnemers van mening dat de pro-
ductie, opslag en distributie van energie lokaal moet gebeuren. Om dit te bereiken, stelden ze voor om een 
Europees actieplan voor energiecoöperaties te ontwikkelen. Daarom moet een regelgevingskader 
worden gecreëerd dat het lokale beheer van deze bevoegdheden vergemakkelijkt en aanmoedigt. Daarnaast 
benadrukten de deelnemers de noodzaak om hernieuwbare energie voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar te maken. Tot slot moet de EU investeren in duurzame mobiliteit die toegankelijk is 
voor al haar burgers. Met het oog hierop moet zij prioritair inzetten op vervoersarme regio’s met speci-
fieke aandacht voor de regio’s die de landsgrenzen overschrijden.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/101245
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/101245
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111574
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111574
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 Online Brainstormavond: Wilrijkenaren aan het woord over het klimaat en het 
milieu – Wilrijk, Europa Direct Antwerpen, Europahuis Ryckevelde – 24/01/2022

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: Gemeente Wilrijk, Europa Direct provincie Antwerpen en Europahuis Ryckevelde.
 Ɉ Deelnemers: negentien personen, op voorhand ingeschreven.

Vanwege de gezondheidsmaatregelen kon dit evenement niet fysiek plaatsvinden. De methodologie is 
daarom enigszins gewijzigd: in plaats van de Wereldcafé-methodologie bespraken de deelnemers het thema 
tezamen met als doel ideeën voor te stellen.

 Ɉ Aanbevelingen: Allereerst stelden ze de oprichting voor van Europese energie-coöperaties waarin 
burgers en overheid “aandeelhouder” moeten zijn. Dit zou het mogelijk maken om energie op te wek-
ken die efficiënter, groener, goedkoper en dus voor iedereen toegankelijk is. Deze maatregel moet ook 
gepaard gaan met een Europees ondersteunend energiebeleid. Dit houdt bijvoorbeeld in dat geen 
(extra) transportkosten voor het delen van energie met bijvoorbeeld de buren in rekening worden 
gebracht. Ten tweede wensten de burgers dat er een Europees netwerk wordt opgericht voor de 
ontwikkeling van kennis over klimaat en milieu. Dit netwerk zou uiteraard samenwerken met 
lokale en nationale initiatieven. Ten slotte benadrukten de deelnemers de noodzaak om het bewust-
zijn in Europa te vergroten in de context van een duurzame toekomst. Dit houdt in dat overhe-
den effectief beleid voeren op het gebied van duurzame voeding, energie of mobiliteit. Burgers moeten 
ook gehoord kunnen worden, met name door de ontwikkeling van een burgerdialoog op lokaal niveau, 
die allemaal door de EU worden aangemoedigd.

 Conferentie over de toekomst van Europa: klimaatverandering  
en milieu – Europa Direct Henegouwen, Universiteit Bergen, Hainaut 
Développement– 17/02/2022

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: Europa Direct Henegouwen, de Universiteit van Bergen en Hainaut Développement.
 Ɉ Deelnemers: 31 studenten van de tweede en derde bachelor rechten, humane en sociale wetenschappen 

van de Universiteit van Bergen,na voorafgaande inschrijving.
 Ɉ Thema: Wat gaat er in de huidige afvalverwerking goed en wat gaat niet goed? Welke voorstellen hebt u 

om de afvalverwerking te verbeteren? Wat zou Europa in een ideale wereld kunnen doen om de afval-
verwerking beter te vergemakkelijken?

Aan het einde van de besprekingen werden drie voorstellen goedgekeurd. De deelnemers stelden een har-
monisatie van het afvalbeheer voor door de oprichting van een Europees orgaan. Dit impliceert de aan-
wezigheid van gestandaardiseerde afvalparken in heel Europa of bijvoorbeeld een identieke prijs voor vuil-
niszakken. De EU moet ook compromisloos een einde maken aan de praktijk van oververpakking. 
Op de lange termijn is het noodzakelijk om toe te werken naar een verbod op het gebruik van op aardolie 
gebaseerde kunststoffen. Tot slot moeten de maatregelen op het gebied van afvalverwerking op Euro-
pees niveau worden geharmoniseerd. De deelnemers stelden voor om over te stappen op gratis 
afvalparken en vuilniszakken om sluikstorten te vermijden. Andere suggesties werden gedaan, zoals 
het verbieden van de uitvoer van afval buiten de EU, het vergroten van het bewustzijn van kinde-
ren over sorteren en recycleren, het invoeren van statiegeld op blikjes of het bevorderen van lokale 
acties (collectieve compost, waterfonteinen op openbare plaatsen, wetgeving inzake bulkverkoop, enz.).

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111706?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=hainaut&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111706?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=hainaut&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
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Slotsessie van de twaalf evenementen georganiseerd door de Vertegenwoor-
diging van de Europese Commissie bij België – Belgen werken samen in Brus-
sel voor de toekomst van Europa - 19/02/22

Het precieze verloop van deze gebeurtenis werd reeds toegelicht in de inleiding van dit hoofdstuk.

Op het gebied van klimaat en milieu hebben de deelnemers verschillende voorstellen gedaan. Ten eerste 
drongen zij aan op de noodzaak van duurzame mobiliteit die toegankelijk is voor alle EU-burgers. 
Dit voorstel behelst de ontwikkeling van een versterkte spoorweginfrastructuur met verbindingen tussen 
Europese hoofdsteden. In dezelfde geest wilden ze het openbaar vervoer vernieuwen door de kosten te ver-
lagen. Ten tweede stelden ze voor duurzaam voedsel in de EU door middel van subsidies om handel en 
productie op lokaal niveau te bevorderen. De deelnemers stelden ook voor om een Europees energieac-
tieplan op te stellen door bijvoorbeeld een Europees Energieagentschap op te richten. Ten slotte stelden 
zij voor een referentiekader voor steden op te zetten op basis van biodiversiteit en vergroening.

 EUROPA IN DE WERELD 

Conferentie/debat over plaats van de EU in de wereld  
– FOD Buitenlandse Zaken – 08/10/2021

Na een introductie door minister Wilmès, leverden vier panelisten (een academicus, een student, een jour-
nalist en een vertegenwoordiger van een niet-gouvernmentele organisatie) hun visie op de rol van Europa 
in de wereld, gevolgd door vragen en reacties op deze visies door burgers uit het publiek. Het aanwezige 
publiek bestond uit een honderdtal burgers, die op vrijwillige basis geselecteerd werden. De voornaamste 
conclusie van dit panel is dat er twee spanningsvelden bestaan met betrekking tot de rol van de EU in de 
wereld. Enerzijds zijn er thema’s op zowel intern vlak, zoals unanimiteit of gekwalificeerde meerderheid, 
als extern vlak, zoals de dynamieken tussen de spelers op het geopolitieke toneel. Anderzijds zijn er de 
belangen en de waarden van de EU. De centrale probleemstelling vertaalt zich in een noodzakelijk even-
wicht dat tussen deze beiden gevonden dient te worden voor gezamenlijk Europees optreden.

Daarnaast konden diverse concrete voorstellen van de deelnemers geïdentificeerd en geclassificeerd wor-
den volgens de verdeling intern-extern. Vanuit intern oogpunt wilden de deelnemers dat de rol van het 
Hof van Justitie wordt uitgebreid, dat de unanimiteitsregels worden herzien of dat de bespre-
kingen met derde landen worden versterkt, met name via de Jean Monnet-dialoog*. De burgers stel-
den ook voor dat de Raad zich concentreert op een kleiner aantal onderwerpen, zodat deze diep-
gaander kunnen worden geanalyseerd. Aan de externe kant moet de rol van de EU in het buitenland op 
een alomvattende manier worden versterkt. Dit kan bijvoorbeeld de volgende zaken inhouden: de ontwik-
keling van een gematigde maar assertieve Europese strategie en een beter gebruik van Europese delegaties 
in het buitenland. De burgers stelden eveneens voor om de fysieke aanwezigheid van Europese leiders in 
het buitenland in een rol van vertegenwoordiging van de Unie te vergroten of een grotere rol van delegaties 
van het Europees Parlement in de betrekkingen met derde landen.

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/136458?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/58777?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=bel&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Bmeeting_report%5D=all&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=nl
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 DIGITALE TRANSFORMATIE 

In debat over de toekomst van Europa – Ecolo/Groen – 16/11/2021

De uitkomst van dit evenement is eerder toegelicht in het hoofdstuk over klimaatverandering en milieu.

De deelnemers maakten zich vooral zorgen over de verdieping van de digitale kloof. Voor hen is het daarom 
noodzakelijk in een transitie te voorzien die iedereen de gelegenheid biedt zich aan te passen aan 
nieuwe technologieën. Dat laatste moet ook zo eenvoudig mogelijk zijn. Het vereist ook investeringen 
in omscholingsmogelijkheden voor mensen wiens baan wordt bedreigd door nieuwe technologieën. Ten 
tweede moet de Europese Unie zich op digitaal gebied laten gelden. Ten eerste door de Europese 
veiligheidsnormen te harmoniseren en te exporteren. Vervolgens door zijn strategische autono-
mie te ontwikkelen, met name door zijn eigen elektronische componenten te produceren. Tot slot moet 
de digitale transitie groen en duurzaam zijn. Dit vereist Europese normen voor dubbele transitie en 
investeringen in recyclingtechnieken.

Panel ‘Digitalisering en duurzame economie’ – Vlaamse regering – 23/11/2021

De uitkomst van dit evenement is eerder toegelicht in het hoofdstuk over klimaatverandering en milieu.

Wat de digitale transitie betreft, hebben de experts aanbevolen de inspanningen op te voeren om de nor-
men te harmoniseren en de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken. Ten slotte wilden zij 
dat de EU zou investeren in technologisch onderzoek en samen met de lidstaten een sterke speler 
zou worden op digitaal gebied. Zij drongen ook aan op de ontwikkeling van slimme steden.

 De Conferentie over de toekomst van Europa: digitale transitie in de Euro-
pese Unie – Tintigny, Atheneum van Izel, Europa Direct Belgisch Luxemburg, 
MERCi-stichting, Natuurpark Gaume – 09/02/2022

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: Europa Direct Belgisch Luxemburg, de Stichting MERCi, de gemeente Tintigny, het Natuur-
park Gaume & het Koninklijk Atheneum van Izel.

 Ɉ Deelnemers: 43 laatstejaarsstudenten van de middelbare school het Koninklijk Atheneum van Izel.
 Ɉ Thema: Welke plaats neemt digitale technologie in in je dagelijks leven? Wat hoop je voor de toekomst 

van digitale technologieën in de EU? Welke maatregelen moet Europa nemen om de ecologische impact 
van digitale technologie te beperken/verminderen?

Drie suggesties werden aan het einde van de discussies door de deelnemers onderschreven. Geplande 
veroudering moet worden verminderd of zelfs geëlimineerd. De Unie moet actie ondernemen om 
deze praktijk illegaal te maken, omdat het de consumptie aanmoedigt. Voorts waren de deelnemers tegen 
5G gekant. Ze waren van mening dat dit laatste onnodig lijkt te zijn voor het dagelijks leven en zelfs aan-
stuurt naar meer consumptie. Het brengt ook aanzienlijke ecologische en economische kosten met zich 
mee op het gebied van infrastructuur. Ten slotte is het noodzakelijk om te investeren in de mogelijk-
heden om elektronische apparatuur te repareren en de verkoop na reconditionering te vergemak-
kelijken. Er zijn andere voorstellen gedaan, zoals de verplichting voor bedrijven om hun ecologi-
sche impact te verminderen, aan te moedigen het aantal online aankopen te verminderen of het 
bewustzijn van de energiekosten van digitale technologie voor alle generaties te vergroten.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81841
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/93985?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/111739
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 MIGRATIE 

 Brainstormavond: Online Jongerenconferentie over de toekomst van 
Europa – Vlaamse Jeugdraad, JINT, Europahuis Ryckevelde – 15/12/2021

Het verloop van dit evenement is eerder toegelicht in het hoofdstuk over klimaatverandering en het milieu. 

De manier waarop momenteel binnen de Europese Unie met migratiekwesties wordt omgegaan, moet volgens 
de deelnemersworden herzien. Hierbij moet het positieve karakter van deze stromen worden bena-
drukt. Burgers stellen drie actiegebieden voor: het creëren van veilige migratieroutes, de harmonisatie 
van integratienormen en het delen van goede praktijken op het gebied van solidariteit. Deze nieuwe 
richtlijnen zijn bedoeld om de veiligheid, integriteit, het welzijn en het imago van vluchtelingen te verbeteren.

 ECONOMIE, SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN WERKGELEGENHEID 

Debat tussen Limburgse jongeren over de Conferentie over de toekomst  
van Europa – Model European Parliament, Nederlandse Ambassade,  
FOD Buitenlandse Zaken – 25/10/2021

Het verloop van dit evenement werd reeds uitgelegd in het hoofdstuk over klimaatverandering en het milieu.

Sommige deelnemers wensten dat de Unie investeert in grensoverschrijdende regio's met twee 
hoofddoelstellingen voor ogen: het scheppen van banen en het terugdringen van criminaliteit. Voor 
de meerderheid daarentegen is een grotere investering niet nodig. Integendeel, ze wilden dat financiële 
middelen efficiënter worden gebruikt. Daarnaast drongen de jongeren aan op de noodzaak om de grens-
overschrijdende regio te stimuleren door banen te creëren, te zorgen voor meer grensoverschrij-
dende samenwerking op administratief niveau, te investeren in infrastructuur of de toegang tot 
hoogwaardige openbare diensten aan beide zijden van de grens te garanderen.

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/105535?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=Brainstormavond&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
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In debat over de toekomst van Europa – Ecolo/Groen – 16/11/2021

Het verloop van dit evenement is eerder toegelicht in het hoofdstuk over klimaatverandering en het milieu. 

Deze rondetafel stond in het teken van het energievraagstuk en de groene relance van de economie. In het 
algemeen drongen de deelnemers erop aan dat de Unie op dit gebied echte ambities moet tonen door 
middel van een echt Europees energiebeleid. Dit laatste moet samen met de burgers en de lidstaten 
worden opgebouwd. Er moet veel geïnvesteerd worden in infrastructuur om energie te produceren, op 
te slaan en te distribueren. Gezien de aanzienlijke kosten drongen burgers aan op de noodzaak van trans-
parante communicatie, met name over de gevolgen van het energiebeleid voor de overheidsbegrotingen. 
Ten tweede stelden burgers voor om vervuilende producten die in Europa worden ingevoerd beter 
te belasten via duidelijk vastgestelde mededingingsregels. Tot slot moet de circulaire economie* een 
centrale rol spelen.

Een ander rondetafelgesprek was gewijd aan de aanpak van gendergerelateerd geweld op Europees niveau. 
Ten eerste waren de deelnemers van mening dat het noodzakelijk is dat de Europese Unie het Ver-
drag van Istanbul* ratificeert. Er moeten ook juridisch bindende instrumenten worden ingevoerd om 
de volledige uitvoering van dit verdrag te waarborgen. Vervolgens stelden de burgers voor om in de 
Raad een sector “Gender” op te richten om de Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor deze 
kwestie samen te brengen. De goedkeuring van een Europese richtlijn ter zake zou ook een van de 
doelstellingen moeten zijn van het Belgische Voorzitterschap van de Raad in 2024. Tot slot moeten er meer 
investeringen worden gedaan in het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE).

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81841
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 Wonen in een grensregio – Parlement en regering van de Duitstalige 
gemeenschap, Europees Comité van de regio’s, Bertelsman-stichting,  
Europa Direct Duitstalige gemeenschap – 20-21/11/2021

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

Partners: het Parlement, de regering en het Europa Direct Informatiecentrum van de Duitstalige Gemeen-
schap met de steun van het Europees Comité van de Regio's en de Bertelsmann Stichting.

In vergelijking met de andere evenementen in deze reeks, was de methodologie verschillend. Op de eerste 
dag vond een burgerdialoog tussen vijftien burgers plaatsen op de ochtend van de tweede dag wisselden 
dertig burgers van gedachten met verscheidene politieke figuren. De aanwezigen werden op vrijwillige basis 
geselecteerd met als enige voorwaarde dat ze burger van de Duitstalige gemeenschap waren.

De discussies waren gericht op het leven in een grensregio en de vele implicaties daarvan. Ze vonden plaats 
in twee fasen. Op de eerste dag van het debat formuleerden de deelnemers een reeks uitdagingen. Op de 
tweede dag presenteerden ze de aanbevelingen aan andere deelnemers en aan verschillende politieke ver-
tegenwoordigers die op hun beurt in staat waren om te reageren. Uit wat er tijdens deze lange discussies 
werd uitgewisseld, kunnen verschillende elementen worden benadrukt. Allereerst is het belangrijk erop 
te wijzen dat de grens niet of nauwelijks bestaat in het dagelijks leven van de burgers van de Duitstalige 
gemeenschap. Zij steken deze op zeer regelmatige basis over om te werken, te studeren, boodschappen te 
doen, zich te laten behandelen en nog veel meer. Toch bestaan er nog steeds financiële en administratieve 
obstakels en die zijn door de pandemie zelfs versterkt. Burgers noemden als voorbeelden administratieve 
problemen op het vlak van gelijkwaardigheid van diploma's, financiële verschillen in salarissen of pensi-
oenen, slechte coördinatie en communicatie op het vlak van grenscontrole in het kader van Covid-maat-
regelen. Geconfronteerd met deze vele observaties wilden de Duitstalige burgers verschillende mogelijke 
oplossingen voorstellen. Zij stelden daarom voor de Euro-regio's* te versterken en administratieve 
belemmeringen weg te nemen. Zij wilden dit bereiken door op Europees niveau informatienetwerken 
op te zetten ten aanzien van grensarbeiders of door het Europees grensoverschrijdend mechanisme* toe te 
passen, een rechtsinstrument dat de samenwerking langs de binnengrenzen van de Unie zou vergemakke-
lijken. Ten tweede moet de Europese Unie zich inspannen om de bevordering van talen te versterken, 
bijvoorbeeld door taaluitwisselingen te vergemakkelijken of de interculturele dialoog te bevorderen. In 
dezelfde geest moet het de Europese culturele sector versterken door middel van concrete acties zoals 
het opheffen van geoblocking of door de bevordering van gemeenschappelijke waarden te benadrukken. 
Burgers stelden ook voor om de mobiliteit van mensen binnen de Unie te vergemakkelijken door 
bijvoorbeeld het grensoverschrijdende aanbod van openbaar vervoer te verhogen of door te werken aan 
meer uniformiteit in termen van prijzen. In het algemeen wilden de deelnemers aan het debat de geboorte 
van een Europees sociaal beleid en de totstandbrenging van een transparanter besluitvormings-
proces, met in het bijzonder de afschaffing van een vetorecht dat voortvloeit uit de unanimiteitsregel.

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/85145?=&toggle_translations=true&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/85145?locale=nl&toggle_translations=true
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Hackathon* ‘De impact van een gezonde levensstijl en klimaatverandering 
op de levenskwaliteit’ en ‘obstakels voor jongeren op de arbeidsmarkt’ – 
Waals Parlement – 20-21/11/2021

Het verloop van dit evenement is eerder toegelicht in het hoofdstuk over klimaatverandering en het milieu. 

In het thema ‘obstakels voor jongeren op de arbeidsmarkt’ is het winnende project “Build your future!”. 
Het stelt concrete acties voor om jongeren beter te informeren over de diversiteit aan vaardig-
heden die zij kunnen ontwikkelen en om een breed scala aan vaak ondergewaardeerde banen uit 
de schaduw te halen. Onder de andere projecten, kunnen nog andere voorstellen toegelicht worden. Zo 
wordt voorgesteld een systeem op te zetten voor de indeling van bedrijven op basis van hun maat-
schappelijke betrokkenheid. Dit zou enerzijds bedrijven stimuleren om hun prestaties op dit gebied te 
verbeteren. Anderzijs kan het de zoektocht naar een baan van betere kwaliteit vergemakkelijken waarbij 
de werknemer terechtkomt in een bedrijf met waarden die hij/zij ook onderschrijft. Ten slotte stelde een 
team voor om verantwoordelijke, actieve, kritische en ondersteunende burgers op te leiden door middel 
van ondersteuning tijdens het verplichte onderwijs om de vele oorzaken van werkgelegenheids-
problemen aan te pakken.

Slotsessie van de twaalf evenementen georganiseerd door de Vertegenwoor-
diging van de Europese Commissie bij België – Belgen werken samen in Brus-
sel voor de toekomst van Europa - 19/02/22

Het precieze verloop van deze gebeurtenis werd reeds toegelicht in de inleiding van dit hoofdstuk.

Op economisch vlak stelden de deelnemers voor een Europees kader voor de circulaire economie* 
in te voeren (investeringen in recyclage, verlenging van de garantieperiode, verbod op de uitvoer van afval 
naar landen buiten de EU,…).

Hoe de begrotingsregels van de Europese Unie te hervormen; EU Stabiliteits- 
en Groeipact – Federaal minister van Financiën Van Peteghem – 22/02/22

Het kabinet van minister Van Peteghem organiseerde een debat tussen 35 masterstudenten economische 
wetenschappen van de Universiteit Gent. Als onderdeel van de cursus overheidsbeleid debatteerden deze 
studenten anderhalf uur over belastingkwesties.

Drie concrete oplossingen werden aanbevolen. De deelnemers riepen op tot de aanvulling van de 
monetaire unie met een begrotingsunie. Er is ook behoefte aan een debat over euro-obligaties*. Ten 
tweede zijn productieve investeringen een vrij breed begrip, waardoor het moeilijk is om groeibevorde-
rende investeringen ex ante te classificeren. Om dit te verhelpen, stelden de deelnemers voor om een door 
een Europese instelling gepubliceerd kwaliteitslabel voor investeringen op te zetten. Tot slot 
moeten de regels inzake schuld en tekort worden herzien om realistischer te zijn.

Het sociale Europa van morgen: onze aspiraties voor de toekomst van 
Europa – Belgische socialistische partijen – 26/04/2022

Oorspronkelijk gepland op 26 november 2021, werd dit jongerendebat op initiatief van de socialistische 
partijen in de federale regering omwille van de gezondsheidsmaatregelen uitgesteld. Het zal plaatsvinden 
op 26 april 2022.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/64285?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=bel&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bmeeting_report%5D=all&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/136458?toggle_translations=true
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 (EUROPESE) DEMOCRATIE 

‘Europa luistert naar je!’ – Jongerenforum Federatie Wallonië-Brussel  
– 22/9 & 29/9/2021

Het Jeugdforum van de Federatie Wallonië-Brussel organiseerde ontmoetingen tussen jongeren en Belgische 
politici. Onder de titel “Europa luistert naar je!” wilden ze jongeren met verschillende achtergronden samen-
brengen, zodat ze beleidsaanbevelingen kunnen doen over de deelname van jongeren aan de Europese demo-
cratie. Voorts konden ze deze bespreken met politieke vertegenwoordigers die actief zijn op Europees niveau. 
De aanbevelingen die tijdens deze evenementen werden voorgesteld en besproken, werden opgenomen in de 
officiële mededeling van het Forum, gepubliceerd in december 2021, aan het einde van de jongerendialoog-
cyclus. Als eerste stap namen een tiental jongeren van 18 tot 30 jaar deel aan een interactieve workshop die 
mede werd georganiseerd door de Jonge Europese Federalisten, waarin ze meer te weten konden komen over 
de Europese democratie voordat ze beleidsaanbevelingen bespraken en opstelden. Tijdens de tweede avond 
werden deze voorgesteld aan drie Belgische politieke besluitvormers (twee Europarlementsleden en een 
senator) met wie de deelnemers van gedachten konden wisselen om hun voorstellen te consolideren.

De aanbevelingen van de jongeren aan het einde van deze twee dagen werden samengebracht in vier pun-
ten. Ten eerste stelden de jongeren voor om de financiering van jongerenorganisaties te verhogen en 
hen te raadplegen wanneer de Europese Commissie wetgeving inzake de jeugdsector indient. 
Ten tweede moeten de lidstaten een schoolcurriculum over Europese vakken opstellen en vrij in 
hun eigen schoolcurriculum integreren. Vervolgens stelden de jonge Franstaligen voor om een Europees 
mediakanaal te creëren waar een grote rol zou worden gereserveerd voor jongeren. Ten slotte moeten de 
banden tussen jonge Europeanen worden versterkt door een uitbreiding van het Erasmus-programma 
tot middelbare scholieren en de totstandbrenging van nieuwe reisprogramma’s vanaf de basisschool.

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/76627?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/76628
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Belgische burgerpanels – Federale overheid – 23-24/10, 13-14/11, 11-12/12 2021

Als één van de 27 lidstaten van de Europese Unie besloot België deel te nemen aan de Conferentie over de 
toekomst van Europa door ook op nationaal niveau burgerpanels te organiseren.

Vijftig burgers werden willekeurig gekozen om de representativiteit van de Belgische bevolking te garande-
ren. Meerdere criteria werden hiervoor in acht genomen: leeftijd, geslacht, socio-economische & geografische 
achtergrond, en taal. Gedurende drie weekends kwamen deze vijftig burgers samen om volgens de metho-
dologie van de G1000* te debatteren over één van de negen thema’s van de Conferentie, namelijk Europese 
Democratie en meer in het bijzonder burgerparticipatie in de Europese Unie.

Tijdens het eerste weekend waarop de vijftig burgers samenkwamen werden de Europese Unie en haar 
democratische besluitvormingsprocessen toegelicht door twee journalisten: Rob Heirbaut van de VRT en 
Annick Capelle van de RTBF. Ze woonden ook de presentatie bij van Maaike Geuens, expert in participatieve 
en deliberatieve democratie. Op basis van deze introducties werd er in kleine werkgroepjes gedelibereerd 
over de thema’s die ze tijdens de volgende sessies wensten te behandelen. Er werden vijf thema's geïdentifi-
ceerd. Vier daarvan werden besproken tijdens het tweede weekend, terwijl het vijfde werd besproken tijdens 
het derde en laatste weekend. Voor elk van deze thema's formuleerden de burgers een reeks vragen, die een 
samenvatting van hun belangrijkste zorgen vormen:

Verbetering van de communicatie over de EU
 Ɉ Hoe kunnen we de EU dichter bij de burgers brengen? Waarover en hoe te communiceren? Hoe kan 

informatie over de EU toegankelijker worden gemaakt? Hoe kan de kwaliteit en objectiviteit van infor-
matie worden gewaarborgd? Op welke doelgroepen dient men zich te richten en hoe kunnen ze beter 
bereikt worden?

Opsporen en tegengaan van desinformatie en nepnieuws over de EU
 Ɉ Hoe de omvang van desinformatie te meten en nepnieuws te identificeren? Hoe zich te beschermen? 

Hoe de media te controleren die waarschijnlijk desinformatie of nepnieuws zullen overbrengen?

Burgerpanels als participatie-instrument
 Ɉ Hoe kan de representativiteit van burgerpanels worden gewaarborgd? Wat zijn de juiste methoden om 

ze te organiseren? Voor welke onderwerpen zou het geschikt zijn om ze te gebruiken?

Referenda in Europese aangelegenheden
 Ɉ Hoe kunnen we de referendumcultuur positiever maken? Voor welke onderwerpen moet het referen-

dum worden gebruikt? Hoe misbruik en manipulatie te voorkomen? Aan welke voorwaarden moet het 
referendum voldoen als het op Europees niveau wordt ingevoerd?

Bestaande participatieve instrumenten
 Ɉ Hoe kunnen we de democratische doeltreffendheid van verkiezingen, de Europese Ombudsman, de 

consultatie, het Europees burgerinitiatief en het petitierecht verbeteren?

Deze vijf thema's werden gedurende twee weekenden besproken. Sommige onderwerpen werden door des-
kundigen toegelicht om voldoende, en gelijke, kennis bij alle burgers te verzekeren. Per thema formuleerden de 
deelnemers verschillende vragen waarop ze concrete antwoorden probeerden te geven. Aan het einde van de 
debatten kwam een lange lijst aanbevelingen naar voren. Deze aanbevelingen werden vervolgens aan alle deel-
nemers voorgelegd voordat over elk van hen werd gestemd. In de volgende paragrafen vindt u voor elk thema 
een algemene toelichting gepaard met enkele concrete voorstellen. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in 
alle aanbevelingen, deze kunnen geraadpleegd worden in het rapport gepubliceerd door de FOD Buitenlandse 
Zaken. Ze zijn ook online beschikbaar op het platform van de Conferentie over de toekomst van Europa.

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/74515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/92931
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/92998
https://futureu.europa.eu/pages/belgium?locale=nl
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Op het gebied van communicatie moet de Europese strategie worden herzien. De burgers zijn 
van mening dat de Europese Unie, haar functioneren en haar bevoegdheden te onduidelijk blijven. Con-
creet benadrukten de deelnemers dat de Unie moet communiceren over wat wel en niet onder haar 
bevoegdheid valt. Zij zijn van mening dat de EU moet werken aan vereenvoudigde, alomvattende 
en toegankelijke communicatie. Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk burgers te bereiken, wat 
het gebruik van verschillende communicatiekanalen impliceert. De EU moet bijvoorbeeld opleidings-
instrumenten ontwikkelen die in de schoolcurricula moeten worden opgenomen.

Het tweede thema richt zich op het identificeren en bestrijden van desinformatie over de Europese 
Unie. De burgers zijn van mening dat Europa op dit gebied meer moet doen. Concreet stellen ze voor dat 
de EU een Europese regelgever opricht om desinformatie te bestrijden. Ook op Europees niveau 
zou een brede campagne ter bestrijding van desinformatie kunnen worden opgezet. Ten slotte moe-
ten de media worden verplicht hun bronnen te citeren en informatie als niet-geverifieerd te rapporte-
ren wanneer bronnen niet worden vermeld.

Burgers willen de organisatie van meer burgerpanels. Deze laatste vormen voor hen een nuttig en 
effectief instrument om burgers bij de democratie te betrekken. Toch zijn er verschillende praktische voor-
waarden nodig. Het is inderdaad noodzakelijk om onder de deelnemers een zekere representativiteit 
van de bevolking te waarborgen. Daarnaast is het een belangrijke troef om het proces te laten onder-
steunen door deskundigen, zodat burgers ook zonder voorkennis aan de debatten kunnen deelnemen. 
Ten slotte moet het definitieve besluit over de uitvoering van de aanbevelingen duidelijk worden 
gecommuniceerd en gemotiveerd.

De deelnemers stellen voor om referenda te organiseren voor de hele Europese bevolking. Ook hier zijn 
voorwaarden nodig om dit participatieve instrument tot een succes te maken. De gestelde vragen moe-
ten neutraal zijn. Om dit te waarborgen, zou een wetenschappelijk comité verantwoordelijk kunnen zijn 
voor het opstellen ervan. Burgers moeten ook vooraf toegang hebben tot achtergrondinformatie over 
de gevolgen van een bepaalde kwestie. Voor de deelnemers moet het al dan niet bindende karakter 

Foto slotceremonie Belgische burgerpanels, Conferentie over de toekomst van Europa, 19 maart 2022
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van het referendum afhangen van de participatiegraad. Tot slot is het panel van mening dat het initi-
atief om een referendum op te zetten onder bepaalde voorwaarden van politieke besluitvormers of burgers 
zelf kan komen.

Ten slotte concentreerden de deelnemers zich op de participatieve instrumenten die al op EU-niveau 
bestaan. Ze wezen op een acuut gebrek aan kennis van hun bestaan en communicatie hierover. Zij 
stelden ook een vereenvoudiging van de procedures voor om het gebruik ervan te vergemakkelij-
ken. Burgers drongen aan op de noodzaak om te communiceren over de opvolging die aan burge-
rinitiatieven wordt gegeven. Beleidsmakers moeten hun beslissing om aanbevelingen uit participatieve 
processen al dan niet uit te voeren, duidelijk motiveren.

Debat tussen Limburgse jongeren over de Conferentie over de toekomst 
van Europa – Model European Parliament, Nederlandse Ambassade, FOD 
Buitenlandse Zaken – 25/10/2021

Het verloop van dit evenement werd reeds uitgelegd in het hoofdstuk over klimaatverandering en het milieu. 

Met betrekking tot de Europese democratie zijn er twee concrete voorstellen gedaan. Ten eerste riepen jon-
geren op tot meer solidariteit tussen de lidstaten in tijden van crisis. Om dit te bereiken, stelden zij 
een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU in crisissituaties voor, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er 
geen onduidelijke procedures ontstaan. Het tweede voorstel beoogde de invoering van mechanismen 
van directe democratie. De deelnemers wensten echter wel het gebruik van referenda vermijden, 
aangezien de binaire en ongefundeerde antwoorden ( ja of nee) die ze impliceren het ongeschikt maken.

In debat over de toekomst van Europa – Ecolo/Groen – 16/11/2021

De uitkomst van dit evenement is reeds toegelicht in het hoofdstuk over klimaatverandering en milieu.

De besprekingen hebben geresulteerd in de formulering van vier concrete voorstellen. Ten eerste moet het 
besluitvormingsproces in de Raad worden verbeterd door meer gebruik te maken van stemming met 
gekwalificeerde meerderheid. Deze maatregel gaat gepaard met een initiatiefrecht voor het Euro-
pees Parlement, waardoor het de blokkades van de Commissie kan omzeilen. Ten tweede is het noodza-
kelijk om de transparantie in het Europese besluitvormingsproces te vergroten. Voorts is het noodza-
kelijk om compromisloos te zijn in het respecteren van de waarden binnen de lidstaten. Tot slot 
moet de Unie in de ogen van de burgers interessanter worden gemaakt, met name door middel van 
schoolcurricula of grote culturele evenementen.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81841
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 Participatieve democratie: België Vs Europa – UCLouvain, Civix – 07/12/2021

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: vzw Civix en de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve
 Ɉ Deelnemers: 23 studenten van UCLouvain, vooraf ingeschreven.
 Ɉ Thema: Is het huidige systeem van participatie goed ontworpen, wat zijn de tekortkomingen? Hoe kan 

burgerparticipatie de democratie versterken zoals we die nu ervaren? Wat zouden uw voorstellen zijn 
om in een ideale wereld voor een nog meer participatieve democratie te zorgen?

Aan het einde van deze avond werden drie voorstellen gesteund door de deelnemers. In de eerste plaats 
gaat het erom dat er meer opleiding komt in termen van participatieve democratie, vooral op scholen. 
Ten tweede is het noodzakelijk om ons te concentreren op het vergroten van het bewustzijn om 
jongeren op te leiden en vervolgens een stem te geven. Tot slot is het nuttig een bindend petitiesysteem 
op te zetten, dat bijvoorbeeld inhoudt dat het Europees Parlement verplicht is een kwestie die per verzoek-
schrift wordt voorgesteld, te behandelen. Andere ideeën zijn naar voren gebracht, zoals de oprichting van 
een burgerraadplegingsplatform, het rekening houden met blanco stemmen of een negatief refe-
rendum om bepaalde beslissingen te blokkeren.

 Brainstormen over de toekomst van de Europese democratie – Aarschot, 
Europa Direct Vlaams-Brabant, Europahuis Ryckevelde – 25/01/2022

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: Stad Aarschot, Europa Direct Vlaams-Brabant en Europahuis Ryckevelde.
 Ɉ Deelnemers: 26 personen, vooraf op vrijwillige basis geregistreerd.
 Ɉ Thema: Hoe ziet de toekomst van de democratie in Europa eruit?

Vanwege de gezondheidsmaatregelen kon dit evenement niet fysiek plaatsvinden. De methodologie is 
daarom enigszins gewijzigd: in plaats van de Wereldcafé-methodologie bespraken de deelnemers het thema 
tezamen met als doel ideeën voor te stellen. 3 voorstellen als antwoord op de klimaatuitdaging werden uit-
eindelijk geformuleerd.

Aan het einde van deze besprekingen werden drie concrete ideeën voorgesteld. Ten eerste is het nood-
zakelijk om een cultuur van debat, van burgerparticipatie binnen de EU te bevorderen. Dit vereist 
vormingen op school zodat jongeren zo snel mogelijk worden betrokken, dat de burgers beter worden 
geïnformeerd over Europees beleid en dat er participatieve beleidsvorming is, zowel lokaal, nationaal als 
Europees. De tweede maatregel richt zich op jongeren. De deelname van deze laatste staat voorop. De 
deelnemers stelden voor om in elke school in de EU een jeugdparlement op te richten om hen in 
staat te stellen democratische vaardigheden te verwerven, zoals luisteren naar iedereen of het formuleren 
van meningen. Deze wens om zich te richten op de jeugd bracht de deelnemers ertoe een derde voorstel te 
formuleren. Het doel is om op Europees niveau een uniform referentiekader te creëren voor bur-
gerschapsonderwijs. Deze maatregel gaat ook gepaard met financiering voor educatief materiaal of cam-
pagnes die aanzetten tot nadenken over het Europees burgerschap.

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/96889?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=démocratie+participative&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/96889?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=démocratie+participative&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/101278?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=Aarschot&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/101278?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=Aarschot&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
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EU toekomstconferentie: Vlaanderen in Europa – Vlaams Parlement, 
Vleva – 03/02/2022

Het Vlaams Parlement organiseerde in samenwerking met Vleva, het verbindingsagentschap tussen Vlaan-
deren en de Europese Unie, gedurende een voormiddag een hybride panel. Dit evenement bracht leden van 
het Vlaamse middenveld, academici en Vlaamse diplomatieke vertegenwoordigers bij de EU fysiek samen om 
de relatie tussen Vlaanderen, zijn burgers en de Europese Unie te bespreken. Het grote publiek kon dit debat 
online volgen, erop reageren en hun vragen stellen. Daarnaast is de opname van de discussies ook online 
beschikbaar voor mensen die het graag uitgesteld willen bekijken.

Uit dit debat zijn verschillende aanbevelingen voortgekomen. Ze kunnen voor het grootste deel per sec-
tor worden ingedeeld. De sociale en culturele sectoren wilden meer geïntegreerd worden in het 
Europese besluitvormingsproces en meer in aanmerking worden genomen in het beleid en de 
financiering van de EU. Ze pleitten ook voor transparantere besluitvorming. De sociale sector stelde 
ook voor om technologische monopolies te bestrijden. De landbouwsector vroeg om evenwich-
tige mededingingsregels op basis van de sterke en zwakke punten van elke lidstaat. Ook wenste ze meer 
tijd en alternatieven te krijgen om groene ambities waar te maken. Op het gebied van handel en 
ondernemerschap moet de interne markt worden verdiept en verbeterd. De deelnemers benadrukten 
ook het belang van handelsovereenkomsten en duidelijke en effectieve regelgeving om een dub-
bele transitie van bedrijven te garanderen, maar ook op het gebied van buitenlands beleid (exportin-
strument van Europese normen). Tot slot, en meer in het algemeen, wensten de panelleden dat de EU 
explicieter de rol erkent die verschillende regio's kunnen spelen. Zij waren van mening dat een nau-
were samenwerking tussen deze laatste en de Unie absoluut noodzakelijk is.

Burgerpanel “Europe? Yourope!” – Parlement van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest – 05-06/2/2022

Dit weekend organiseerde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een burgerpanel over de Europese democra-
tie. 33 personen, tussen de 18 en 30 jaar oud, namen deel aan dit evenement. Deelnemers werden geselecteerd 
op basis van een willekeurige loting onder degenen die vrijwillig waren geregistreerd.

Aan het einde van deze twee gespreksdagen werden veel aanbevelingen geformuleerd, verdeeld over vijf 
thema's. Wat de Europese identiteit betreft, stelden de deelnemers bijvoorbeeld voor om initiatiefrecht 
aan het Europees Parlement te geven, de uitwisselingen tussen Europese burgers te versterken 
door middel van schoolreizen of een versterking van het spoorwegnet; “Een Europaweek” in te stellen 
om de EU te vieren en te bespreken; het stemrecht open te stellen voor Europese onderdanen bij 
regionale verkiezingen, te beginnen in Brussel en deze mogelijkheid vervolgens uit te breiden tot andere 
regio's van de Unie. Met betrekking tot de Europese instellingen wensten de burgers dat bepaalde soci-
ale rechten op Europees niveau worden gestandaardiseerd, in combinatie met de ratificatie door 
de EU van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Voorts wilden ze dat 
de instellingen op dit gebied meer communiceren en meer aandacht hebben voor de eisen van 
het maatschappelijk middenveld. Op het gebied van onderwijs is er geen gebrek aan ideeën met een 
Europese burgerservice en een multidisciplinaire cursus van Europees burgerschap voor alle lid-
staten. De deelnemers benadrukten ook de noodzaak voor de Belgen om twee van de drie landstalen 
te kennen. Op het gebied van burgerparticipatie onderscheidden zich twee belangrijke trends in de voor-
stellen. Enerzijds was er de vraag om rekening te houden met de mening van de jongsten bijvoorbeeld 
door de invoering van een stemrecht vanaf de leeftijd van 16 jaar voor de Europese verkiezingen. Anderzijds 
stelde men de invoering van mechanismen voor directe democratie zoals de organisatie van referenda 
over de grote politieke oriëntaties van de EU voor. Tot slot stelden de burgers voor om op het niveau van de 
informatie een Europees mediakanaal op te richten, te investeren in een betere bestrijding van des-
informatie en de zichtbaarheid en duidelijkheid van Europese besluiten te vergroten.

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/120682?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=Vlaanderen+in+Europa&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
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Slotsessie van de twaalf evenementen georganiseerd door de Vertegenwoor-
diging van de Europese Commissie bij België – Belgen werken samen in Brus-
sel voor de toekomst van Europa - 19/02/22

Het precieze verloop van deze gebeurtenis werd reeds toegelicht in de inleiding van dit hoofdstuk.

Voor de categorie Europese democratie stelden de deelnemers voor een Europese identiteit te creëren, 
bijvoorbeeld door een Europees paspoort in te voeren, een Europese televisiezender op te richten of één 
Europese kieslijst op te stellen. Zij stelden ook voor de democratie in de EU te versterken door middel 
van een permanente dialoog met de burgers en het afschaffen van het vetorecht in de Raad.

 ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGDZAKEN EN SPORT 

 De Conferentie over de toekomst van Europa: onderwijs en jeugd – 
Sint-Gillis, Europa Direct Brussel – 20/01/2022

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: gemeente Sint-Gilles, Europa Direct Brussel.
 Ɉ Deelnemers: vijftien mensen, gedomicilieerd in de gemeente Sint-Gillis en geselecteerd om een zekere 

representativiteit te bieden op vlak van leeftijd, geslacht en afkomst.
 Ɉ Thema: Wat moet er in 2030 gebeuren om jongeren een goed gevoel te geven? Welke rol kan het onderwijs 

hierin spelen? Welke initiatieven moet de EU nemen om aan deze wensen/uitdagingen tegemoet te komen?

Aan het einde van de avond werden vier aanbevelingen geselecteerd door een stemming van de deelnemers. 
Ze stelden voor om een oriëntatiecursus en persoonlijke ondersteuning in te voeren die de student 
in staat zou stellen zichzelf beter te leren kennen, zijn studiekeuzes beter te definiëren en zijn welzijn te 
verbeteren. Zij wensten ook dat het bedrag van de Erasmus-beurzen wordt verhoogd om de toegang 
voor de meest kansarmen te waarborgen. Vervolgens moeten ecocheques worden uitgedeeld aan burgers 
vanaf 18 jaar om hen in staat te stellen te reizen en culturele activiteiten uit te voeren. Tot slot moet 
het leren van talen vanaf de basisschool worden versterkt. Er werden nog andere voorstellen tijdens deze 
avond geformuleerd. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een Europese radio- of televisie-
zender voor jongeren, de oprichting van een Europese burgerdienst, de deelname van jongeren bij 
het Europese besluitvormingsproces en een universele uitkering voor alle Europese jongeren.

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/136458?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/111673
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/111673
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 De Conferentie over de toekomst van Europa: cultuur en jeugd  
– Stad en provincie Luik, Europa Direct provincie Luik – 26/01/2022

Dit debat is één van de twaalf evenementen die in het hele land worden georganiseerd door de Vertegen-
woordiging van de Europese Commissie in België in samenwerking met het Bureau van het Europees Parle-
ment in België.

 Ɉ Partners: Stad Luik, de provincie Luik en Europa Direct Provincie Luik
 Ɉ Deelnemers: tien mensen, vooraf aangemeld.
 Ɉ Thema: Wat betekent cultuur voor deelnemers? Wat brengt cultuur de deelnemers, hoe draagt het bij 

aan hun welzijn? Hoe kan Europa jongeren helpen bij te dragen aan en/of te profiteren van de culturele 
rijkdom van Europa?

Aan het einde van de avond selecteerden de deelnemers drie aanbevelingen. Ze wilden Europese beurzen 
opzetten voor artistieke creatie en geavanceerde cursussen. Ze stelden voorts voor om grote eve-
nementen voor het delen en uitwisselen te organiseren, zoals een festival van jonge creatie. Ten slotte 
is het laatste voorstel om een “cultural safe ticket” in te voeren dat, in de vorm van tickets, cheques, 
enz., kinderen jonger dan 12 jaar gratis toegang geeft tot culturele activiteiten. Naast de winnende 
voorstellen kwamen tijdens de discussies nog 25 andere ideeën naar voren, zoals de oprichting van een 
Europese radio, de ontwikkeling van een Europese communicatie over gemeenschappelijke cul-
turele waarden, maar ook de mogelijkheid voor Europese burgers om de verschillende culturen in 
Europa beter te leren kennen.

Slotsessie van de twaalf evenementen georganiseerd door de Vertegenwoor-
diging van de Europese Commissie bij België – Belgen werken samen in Brus-
sel voor de toekomst van Europa - 19/02/22

Het precieze verloop van deze gebeurtenis werd reeds toegelicht in de inleiding van dit hoofdstuk.

De deelnemers waren van mening dat de ontwikkeling van een Europees actieplan inzake onderwijs nood-
zakelijk is. Dit plan omvat onder meer een verhoging van het bedrag van de Erasmus-beurzen en een standaar-
disering van het systeem voor de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs.

 OVERIG 

Voorstellen en aanbevelingen van jongeren en de jeugdsector in Vlaanderen: 
een bijdrage aan de toekomst van Europa – Vlaamse Jeugdraad; Departe-
ment Cultuur, Jeugd en Media; JINT; de Vertegenwoordiging van de Euro-
pese Commissie in België; het Bureauvan het Europees Parlement in België; 
de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU - 15/02/2022

Dit debat was het hoogtepunt van verschillende evenementen waarbij jongeren een rol hebben gespeeld. Het werd 
georganiseerd door verschillende Vlaamse entiteiten en duurde één dag. Het doel was de eerdere aanbevelingen 
toe te lichten en de rol van jongeren op de Conferentie en de wijze waarop hun belangen en wensen op Europees 
niveau worden behartigd, te verdiepen. Ongeveer 50 personen, die zich vooraf hadden ingeschreven, konden aan 
de discussies deelnemen. Tijdens het debat werden verscheidene suggesties gedaan. Zij zullen in dit verslag echter 
niet in detail worden besproken. In de eerste plaats omdat zij nog moeten worden besproken en geconcretiseerd 
tijdens een nog plaats te vinden evenement. Ten tweede wilden we herhalingen met aanbevelingen van andere 
evenementen vermijden. Het doel van dit evenement was immers de bijdragen van Vlaamse jongeren aan de Con-
ferentie samen te vatten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de aanbevelingen die zijn gedaan tijdens het evene-
ment dat op 12 oktober in Sint-Niklaas is georganiseerd of de online Jongerenconferentie van 15 december 2021.

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/111740
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/136458?toggle_translations=true
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 CONCLUSIE/TRENDS 

Het doel van dit verslag is een overzicht te geven van de initiatieven die op Belgisch grondgebied werden 
georganiseerd in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa. Dit rapport maakt duidelijk 
dat doorheen al deze evenementen bepaalde tendensen en ideeën naar voren zijn gekomen. Twee thema's 
werden bijvoorbeeld het meest besproken, namelijk klimaatverandering/milieu en democratie. Zoals in het 
eerste deel van dit verslag is onderstreept, komt deze tendens van thematische voorkeur ook tot uiting in de 
Belgische bijdragen aan het meertalige digitale platform van de Conferentie. De burgers en het maatschap-
pelijk middenveld van België zijn dus duidelijk begaan met de problematieken op gebied van klimaat, milieu 
en democratie. Zij zijn ook in staat om in dit verband interessante aanbevelingen te formuleren. Niet alleen 
werden veel voorstellen gedaan over deze thema's, maar voorstellen die onder andere thema's zijn gelabeld, 
houden vaak verband met klimaatverandering of democratisch functioneren. Daarom willen wij deze con-
clusie gebruiken om enkele van de meest besproken ideeën voor de twee populairste thema’s nog eens nader 
toe te lichten. Enkele aanbevelingen uit de andere thema's zullen hier ook kort worden samengevat.

Wat de klimaatverandering betreft, waren de burgers zeer geïnteresseerd in mobiliteitskwesties, waarbij 
zij benadrukten dat een duurzame en toegankelijke oplossing essentieel is. Zij spitsten zich toe op 
het spoorwegvervoer en suggereerden een toename van de intra-Europese verbindingen. De deelnemers 
aan de verschillende evenementen waren ook bezorgd over vraagstukken met betrekking tot energie. 
Zij wilden dat de Europese Unie zich op dit gebied zou laten gelden om de toegang tot groene ener-
gie voor al haar burgers te waarborgen. Zij wilden ook de nadruk leggen op lokale consumptie en 
bewustmaking. Tot slot benadrukten veel deelnemers het belang sociale rechtvaardigheidskwesties in 
verband met de klimaattransitie.

Wat de Europese democratie betreft, is tijdens verschillende evenementen het idee geopperd om een 
Europees mediakanaal op te richten. De deelnemers beklemtoonden ook het belang van onderwijs en 
communicatie. Zo vroegen zij bijvoorbeeld om een gemeenschappelijke cursus over de Europese instel-
lingen aan te bieden. De communicatie van de Unie moet worden herzien, met als belangrijkste elementen: 
transparantie, vereenvoudiging en het bereiken van een zo groot mogelijk aantal mensen. Tevreden over de 
ervaringen van de Conferentie achtten de burgers het wenselijk meer mechanismen voor directe demo-
cratie binnen de Unie en haar lidstaten te ontwikkelen.

Met betrekking tot de andere thema’s hebben burgers verschillende aanbevelingen gedaan om de circulaire 
economie* te ontwikkelen. Zij stelden ook voor dat de EU in werkgelegenheid investeert door de adminis-
tratieve procedures in een grensoverschrijdende context te vereenvoudigen of door zich te concen-
treren op knelpuntberoepen en werkgelegenheid voor jongeren. Bij het lezen van deze conclusie kun-
nen we vaststellen dat een enkele aanbeveling van de burgers over het algemeen betrekking heeft op meerdere 
thema's. Bij de opstelling van dit verslag moesten dus soms keuzes inzake classificatie worden gemaakt. Zo 
kan worden onderstreept dat “gezondheidskwesties” worden genoemd in het gedeelte over het klimaat en dat 
het thema “waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid” aanwezig is in het gedeelte over democratie.

Het belang van deze initiatieven en hun duidelijk gedeelde prioriteiten mag niet worden onderschat. 
Vele van deze initiatieven vonden onafhankelijk van elkaar plaats, des te meer als de verscheidene ideeën 
en evenementen op het digitale platform mee in rekening worden gebracht. Voorts hadden de deelne-
mers vaak niets met elkaar gemeen dan hun gedeelde verblijfplaats. Toch blijkt het dat de prioriteiten en 
bezorgdheden van deze medeburgers vaak dichter bij elkaar liggen dan men soms verwacht. Vanuit hun 
verschillende achtergronden en ervaringen, delen ze expertise en visie met elkaar. Dit brengt hen vervol-
gens tot het voortbrengen van gedeelde aanbevelingen – vaak nauw in lijn met aanbevelingen en prioritei-
ten afkomstig uit evenementen die op een ander tijdstip, op een andere locatie en met andere deelnemers 
plaatsvonden. De visies die de Belgische burgers naar voor brengen in al deze initiatieven zijn dan ook het 
meest krachtige element van dit rapport: het is een gedeelde visie die de Belgische samenleving uitdraagt 
voor de toekomst van Europa.
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 BIJLAGEN 

 LIJST VAN EVENEMENTEN PER ORGANISERENDE INSTANTIE  
 EN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Jeugdforum Federatie Wallonië-Brussel
 Ɉ Europa luistert naar je! – 22 & 29/09/2021

FOD Buitenlandse Zaken
 Ɉ Conferentie/debat over plaats van de EU in de wereld – 08/10/2021

De vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België;  
het Bureau van het Europees Parlement

 Ɉ Is Sint-Niklaas #Futureproof ? – 12/10/2021
 Ɉ Wonen in een grensregio – 20-21/11/2021
 Ɉ Participatieve democratie: België Vs Europa – 07/12/2021
 Ɉ Brainstormavond: Online Jongerenconferentie over de toekomst van Europa – 15/12/2021
 Ɉ Brainstormen: Oostende voor een duurzame toekomst: over voedsel en biodiversiteit in de EU 

– 18/01/2022
 Ɉ Online brainstormavond: Genk voor een duurzame en inclusieve toekomst – 20/01/2022
 Ɉ De Conferentie over de toekomst van Europa: onderwijs en jeugd in Sint-Gillis – 20/01/2022
 Ɉ Online Brainstormavond: Wilrijkenaren aan het woord over het klimaat en het milieu -24/01/2022
 Ɉ Brainstormen over de toekomst van de Europese democratie in Aarschot – 25/01/2022
 Ɉ De Conferentie over de toekomst van Europa: cultuur en jeugd in Luik – 26/01/2022
 Ɉ De Conferentie over de toekomst van Europa: digitale transitie in de Europese Unie, Belgisch Luxem-

burg – 09/02/2022
 Ɉ Conferentie over de toekomst van Europa: klimaatverandering en milieu, Henegouwen – 17/02/2022
 Ɉ Slotsessie van de twaalf evenementen georganiseerd door de Vertegenwoordiging van de Europese 

Commissie bij België – 19/02/2022

Federale overheid
 Ɉ Belgische burgerpanels - 23-24/10, 13-14/11 & 11-12/12/2021

Model European Parliament, Nederlandse Ambassade,  
FOD Buitenlandse Zaken

 Ɉ Debat tussen Limburgse jongeren over de Conferentie over de toekomst van de EU – 25/10/2021

Egmontinstituut 
 Ɉ Burgerdialoog Moving EuropE Together; milieu, klimaat en welzijn - 06/11/2021 & 12/02/2022
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 De Belgische groene partijen (Groen en Ecolo)

 Ɉ In debat over de toekomst van Europa – 16/11/2021

Waals Parlement
 Ɉ Hackathon* ‘De impact van een gezonde levensstijl en klimaatverandering op de levenskwaliteit’ en 

‘obstakels voor jongeren op de arbeidsmarkt’ - 20-21/11/2021

Vlaamse regering
 Ɉ Panel ‘Digitalisering en duurzame economie’ - 23/11/2021

Vlaams Parlement, Vleva
 Ɉ EU toekomstconferentie: Vlaanderen in Europa – 03/02/2022

Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Ɉ Burgerpanel “Europe? Yourope!” - 05-06/02/2022

Vlaamse Jeugdraad; Departement Cultuur, Jeugd en Media; JINT;  
de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België; het Bureau 
van het Europees Parlement in België; de Diplomatieke Vertegenwoordiging 
van Vlaanderen bij de EU

 Ɉ Voorstellen en aanbevelingen van jongeren en de jeugdsector in Vlaanderen: een bijdrage aan de toe-
komst van Europa - 15/02/2022

FOD Financiën
 Ɉ Hoe de begrotingsregels van de Europese Unie te hervormen; EU Stabiliteits- en Groeipact – 22/02/2022 

Belgische socialistische partijen
 Ɉ Het sociale Europa van morgen: onze aspiraties voor de toekomst van Europa – 26/04/2022
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 BEGRIPPENLIJST 

Belangrijk project van gemeenschappelijk 
Europees belang (IPCEI): Grensoverschrijdende 
innovatie- en infrastructuurprojecten die tot doel 
hebben bepaalde Europese doelstellingen te verwe-
zenlijken en de economie en de burgers van de EU 
ten goede te komen. Zij worden gefinancierd door de 
lidstaten en gesteund door de Europese Commissie. 

Carbon Contract for Differences (CCfD):  
Een contract waarbij de overheid zich tegenover 
een bedrijfstak ertoe verbindt deze te compenseren 
voor het verschil tussen de kosten van een ton ver-
meden koolstof in een bepaalde sector en de prijs 
van koolstof in de EU-ETS. Deze regeling heeft tot 
doel het koolstofarm maken van bepaalde industri-
ele sectoren te versnellen.

Circulaire economie: Een economisch en indus-
trieel systeem om producten, hun bestanddelen 
en de grondstoffen zo lang mogelijk in omloop te 
houden. Gefocust op het waarborgen van de kwa-
liteit en zo lang mogelijk in omloop houden van 
producten door hun hergebruik, herwaardering en 
recyclage aan te moedigen.

Europees grensoverschrijdend mechanisme: 
mechanisme dat het mogelijk maakt in een lidstaat 
de wettelijke bepalingen van een andere lidstaat toe 
te passen op een grensoverschrijdend gebied, wan-
neer de toepassing van de wettelijke bepalingen van 
eerstgenoemde lidstaat een juridische belemmering 
zou vormen voor de uitvoering van een gezamenlijk 
project.

Euro-obligaties: Een schuldbewijs dat is uitgegeven 
in naam van de eurozone. Aldus kan de schuld van de 
landen van de eurozone gezamenlijk door openbare 
of particuliere investeerders worden gefinancierd.

Euro-régio’s: Een grensoverschrijdende territo-
riale entiteit die partners uit grensregio's in ver-
schillende Europese lidstaten samenbrengt. Het 
biedt een kader voor samenwerking om gezamenlijk 
beleid en projecten uit te voeren.

G1000: Een evenement dat in 2011 en 2012 in Bel-
gië werd georganiseerd. Het doel was enkele hon-
derden Belgische burgers de kans te geven samen 
te discussiëren over verschillende maatschappelijke 
kwesties en een reeks aanbevelingen op te stellen.

Green deal: Een reeks voorstellen en initiatieven 
van de Europese Commissie om het Europese kli-
maat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid aan te 
passen met als doel de netto-uitstoot van broeikas-
gassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminde-
ren (ten opzichte van het niveau van 1990) en een 
volledige uitfasering ervan tegen 2050.

Hackathon: Wedstrijd waarin multidisciplinaire 
teams gedurende 24 uur met elkaar de strijd aan-
gaan om concrete oplossingen voor een probleem 
te ontwikkelen.

Jean Monnet-dialoog voor de vrede en de 
democratie: Een bemiddelingsinstrument dat 
door het Europees Parlement is ingevoerd om 
een dialoog tussen politieke leiders tot stand te 
brengen. Het maakt het mogelijk een consensus te 
bereiken en tegelijkertijd vertrouwen en een cul-
tuur van parlementaire democratie te scheppen.

Mobipoints (of mobi-punten): Een mobiliteits-
centrum dat verschillende vormen van gedeelde en 
duurzame mobiliteit combineert. Aangepast aan de 
realiteit van het veld, biedt het multimodale oplos-
singen op maat.

Ontharding van de bodem: De bestrijding van 
de verharding van natuurlijke bodems, zoals land-
bouwgrond, door aanleg van infrastructuur, … 
Ontharding is de actie actie gericht op het herstel 
van de bodem naar haar natuurlijke karakter door 
dit proces om te keren en harde ondergrond te 
vergroenen.

Verdrag van Istanbul: Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dit 
internationaal verdrag van de Raad van Europa 
werd in april 2011 aangenomen en is geratificeerd 
door 34 landen waaronder België.

Wereldcafé: Dit creatieve proces heeft tot doel de 
uitwisseling van standpunten te vergemakkelijken 
door de sfeer van een café te recreëren aan de hand 
van kleine groepsdiscussies. De deelnemers wisse-
len van tafel, behalve één van hen, die verantwoor-
delijk is voor het uitleggen aan de nieuwkomers wat 
er zojuist is besproken, zodat ze het debat kunnen 
voortzetten. 
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