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BIJLAGE

Door de Europese Jongerenconventie aangenomen slotdocument
Brussel, 12 juli
Inleiding
"De Unie moet democratischer, transparanter en efficiënter worden. En zij moet een antwoord
vinden op drie fundamentele uitdagingen: Hoe de burgers, in de eerste plaats de jongeren, nader
tot het Europese project en de Europese instellingen te brengen? Hoe het politieke leven en de
Europese politieke ruimte te structureren in een uitgebreide Unie? Hoe de Unie uitbouwen tot een
stabiliserende factor en een lichtbaken in de nieuwe multipolaire wereld?"
Uit de "Verklaring van Laken over de toekomst van de Europese Unie"

Eén van de specifieke doelen van de Verklaring van Laken is het betrekken van de jongeren bij de
opbouw van de Europese Unie. De jongeren zijn niet alleen belangrijk voor de toekomst van
Europa, zij hebben ook in het Europa van vandaag een essentiële rol te vervullen. De opmerkelijke
resultaten van de Jongerenconventie laten er geen twijfel over bestaan dat met de jongeren niet
alleen rekening moet worden gehouden omdat ze jong zijn, maar ook omdat ze daadwerkelijk een
bijdrage kunnen leveren bij de opbouw van de Europese Unie van morgen.
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We kunnen de toekomst tegemoetzien met zelfvertrouwen, een zelfvertrouwen dat gestoeld is op de
resultaten van het meest succesvolle integratiemodel ter wereld. De Europese integratie heeft
miljoenen burgers een ongekende vrede, stabiliteit en welvaart gebracht, dankzij de oplossing van
conflicten op basis van de beginselen van de rechtsstaat. Voor de jeugd van vandaag - de meest
Europese generatie tot op heden - vormt Europese samenwerking een natuurlijke manier om onze
gemeenschappelijke problemen aan te pakken. Wij kennen de angsten en beperkingen uit het verleden niet en zijn daarom in staat onze gemeenschappelijke Europese toekomst met vertrouwen
tegemoet te zien.
Europa omvat heden ten dage reeds meer dan een technocratisch of economisch concept; als politieke gemeenschap, die op gemeenschappelijke waarden stoelt en een visie van een verenigd en
vreedzaam continent in zich draagt, moet Europa evenwel verder nog worden ontwikkeld. Deze
visie van Europa was de droom van vorige generaties; vandaag is de verwezenlijking van deze
droom nabij. In dit proces gaat de belangstelling van steeds meer jongeren vooral uit naar een
vereenvoudiging van de verdragen om de tekortkomingen en de tegenstrijdigheden van de Unie in
haar huidige vorm weg te nemen.
Actieve jongeren kunnen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau een belangrijke rol
spelen bij het stimuleren van het debat en bij het bevorderen van actief burgerschap en het streven
naar een Europese identiteit. Velen onder hen doen dit in het kader van jongerenorganisaties en
andere niet-gouvernementele organisaties, die vaak bewezen hebben in staat te zijn de sterkst
gemarginaliseerde en meest uitgesloten groepen te bereiken en te vertegenwoordigen. Hoewel de
jongeren een derde van de stemgerechtigden van de EU uitmaken, zijn zij echter nog steeds
ondervertegenwoordigd in de besluitvormingsorganen van de EU. Wij zijn van mening dat alle
betrokken organen zich meer inspanningen moeten getroosten om deze situatie te verhelpen.
De Jongerenconventie heeft ons de gelegenheid geboden onze standpunten te verduidelijken: de
hier vertegenwoordigde jongeren wensen een Europese Unie die een visie van een verenigde en
democratische toekomst biedt, die haar burgers een toegankelijk bestuur biedt, en die over de
instrumenten en de legitimiteit beschikt om hun verwachtingen in te lossen. Wij verstouten ons een
ambitieuze hervorming van de Unie te verlangen, die haar in staat stelt de uitdagingen van de
wereld van vandaag aan te gaan en de kansen van morgen te benutten. Een verenigd Europa dat zijn
diversiteit behoudt, is mogelijk. Wij vragen u niets meer dan wat wij zelf wilden en konden
verwezenlijken.
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Missies en visies voor de Europese Unie
Wij - jongeren van Europa - hebben een historische kans om onze zienswijzen op de toekomst van
ons continent te verwoorden.
Wij zijn de eerste generatie die leeft in een verenigd Europa zonder IJzeren Gordijn.
Wij wensen een verdraagzaam, open en op integratie gericht Europa. Wij wensen een Europa dat
gegrondvest is op de fundamentele waarden van vrede, vrijheid, dialoog, gelijkheid, solidariteit en
eerbiediging van de mensenrechten, alsook op het beginsel van gelijkheid tussen de lidstaten. De
kern van onze visie wordt uitgemaakt door een Europa dat verantwoordelijk is voor en jegens zijn
burgers. De tijd is rijp voor een echt Europees burgerschap.
Een Europa van de burger is een Europa dat zich beijvert voor sociale samenhang binnen de Unie
en wereldwijd. Het is een Europa dat vrede en respect is toegedaan, en dat in staat is Europese antwoorden te geven op Europese uitdagingen, en daarbij naar behoren de regionale en nationale identiteit en het erfgoed van zijn burgers eerbiedigt. De Europese burger dient niet alleen beschouwd te
worden als individu, maar moet ook gezien worden tegen zijn sociale, culturele en ecologische
achtergrond. Deze achtergrond wordt voornamelijk bepaald door zijn nationale identiteit. Onze
gemeenschappelijke Europese identiteit kan deze nationale geworteldheid niet vervangen, maar wel
aanvullen en een ruimere basis geven.
Wij zouden moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van een Europa dat door middel van een
debat tot zijn besluiten komt, dat democratischer, transparanter instellingen kent alsmede een doeltreffender besluitvorming, een Europa dat dichter bij ons als burgers, staat. De Europese Unie moet
zich ten doel stellen de democratie te bevorderen, de economische en sociale structuren te moderniseren, het milieu te beschermen, en uitsluiting en armoede te bestrijden.
Er is behoefte aan een Europa dat aanwezig is op het internationale toneel en grote invloed uitoefent
op belangrijke internationale strategische beslissingen, en dat derhalve in staat is waardevolle antwoorden te geven op de uitdagingen waarvoor de globalisering ons stelt. Om op politiek gebied
meer gewicht in de schaal te leggen, moet Europa over de middelen beschikken om zichzelf als een
verenigde, wereldwijde speler aan de wereld te presenteren.
1.

Europa is niet alleen een economische en politieke entiteit, maar ook een sociale entiteit
met een grote culturele diversiteit. Daarom moet Europa zich inzetten voor de verdere
verbetering en ontwikkeling van zijn belangrijkste sociale en politieke prestaties. Wij
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zien zeer duidelijk dat sociale bescherming op het gehele continent deel is gaan uitmaken van
onze identiteit. Sociale rechten zijn grondrechten die deel uitmaken van het Europees burgerschap. Vandaag de dag is welzijn voor iedereen enkel op Europees niveau mogelijk. Om een
Europa waar welzijn heerst tot stand te brengen, moet de EU op het gebied van sociaal beleid
en gelijke kansen gemeenschappelijke wetgeving tot stand brengen. Het Handvest van de
grondrechten is een zeer belangrijk instrument voor de verwezenlijking van een Europa van
de burger, mits het een juridisch bindend karakter krijgt. Daartoe moet het Handvest worden
omgevormd tot het hoofdstuk van een Europese grondwet. De Unie moet alle Europese
burgers in staat stellen profijt te trekken van gemeenschappelijke solidariteit, en erkenning,
mobiliteit en vrijheden te verwerven. Dit vereist een sociale harmonisatie, die het mogelijk
maakt het loonbeleid te coördineren en bijgevolg in de gehele Unie erkende collectieve overeenkomsten te sluiten. Daarvoor is een Europa nodig dat de openbare dienstverlening
beschermt, dat zijn missie vervolgt.
Na de interne markt en de euro dient er een Europees cultureel kader tot stand te worden
gebracht. Dat houdt in dat opleidings- en mobiliteitsprogramma's voor jongeren moeten
worden bevorderd, om een vrije en open arbeidsmarkt te realiseren. Aldus kunnen de belemmeringen voor de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties uit de weg worden
geruimd. Wij stellen de invoering voor van onderricht over het Europese integratieproces.
2.

De Europese grondwet moet voorzien in een duidelijke en transparante verdeling van de
bevoegdheden tussen de Unie en het nationale niveau, zodat de burger weet wie waarvoor
verantwoordelijk is en hoe hij kan bijdragen tot het politieke proces. De bevoegdheidsverdeling moet berusten op het subsidiariteitsbeginsel, dat het best aansluit bij de gedachte dat
de mens centraal staat in de Europese Unie.

3.

Een van de fundamentele doelstellingen van de Europese integratie is het waarborgen van
duurzame ontwikkeling op het gehele continent. De economische groei zou gepaard moeten
gaan met een gezond sociaal beleid, dat gericht is op een hoger werkgelegenheidsniveau en
dat de grondrechten van de werknemers, met name van jongeren, waarborgt. Er moeten
krachtiger EU-strategieën tegen langdurige werkloosheid worden uitgewerkt. Voorts zijn er
duidelijke milieunormen nodig, ook waar het de nucleaire veiligheid betreft. Als Europa een
veilige toekomst wil tegemoetzien, is het absoluut nodig dat zowel de lidstaten als de kandidaat-lidstaten het gebruik van kernenergie beëindigen. In de overgangsfase - totdat alle kerncentrales gesloten zijn - moeten er voor alle kernenergiecentrales hoge en verplichte veiligheidsnormen in acht worden genomen teneinde onze veiligheid te waarborgen. Voorts moet
de EU steun bieden ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen.
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4.

Om de Europese Unie daadwerkelijk om te vormen tot een ruimte van solidariteit, is een
solide en ruimere Europese begroting nodig. De Europese begroting zou van middelen moeten
worden voorzien op een rechtvaardiger manier dan thans het geval is. Er moet derhalve worden nagedacht over de invoering van gemeenschappelijke heffingen om de Europese Unie
voor te bereiden op de uitdagingen van de komende jaren. Gedacht wordt onder andere aan
een gemeenschappelijke heffing op de vermogenswinsten en een heffing op het energieverbruik (met uitzondering van de hernieuwbare energiebronnen), ter voorkoming van belastingconcurrentie en sociale dumping.

5.

Onderwijs is een belangrijke factor wanneer het gaat om innovatie en empowerment. Onze
taak moet erin bestaan vrij onderwijs voor iedereen te waarborgen en opleidingsmogelijkheden te bieden.

6.

In het Europese project moet gelijkheid centraal staan. Gelijkheid is een essentieel aspect van
het concept van Europees burgerschap. Wij willen discriminatie in al haar vormen en in alle
geledingen van onze samenleving bestrijden. Wij kunnen systematische onrechtvaardigheid
niet dulden, ongeacht of die gegrond is op geslacht, etnische of sociale achtergrond, taal,
religie of geloofsovertuiging, politieke overtuiging, handicaps, leeftijd of seksuele
gerichtheid.
De Europese Unie moet blijk geven van respect en waardering voor al haar burgers. De
Europese Unie moet de nationale actieplannen inzake sociale integratie en armoede versterken. Deze plannen moeten gemeenschappelijke succesindicatoren hebben, zodat alle burgers
in waardigheid kunnen leven.
De Europese Unie moet gegrondvest zijn op solidariteit en vrijheid. De Unie moet een
gemeenschappelijke regeling aannemen inzake economische immigratie alsmede een rechtvaardige en veilige asielregeling. De Europese Unie moet inspelen op de behoeften en de
rechten van de jongeren. Actieplannen moeten de zelfstandigheid van de jeugd van Europa
bevorderen.

7.

In overeenstemming met de visie van een verenigd Europa beschouwen wij alle Europese
landen als toekomstige EU-lidstaten en steunen wij de uitbreiding van de Europese Unie. De
uitbreiding zal resulteren in een grotere ruimte van vrede en stabiliteit op het Europese continent, met alle voordelen van dien. Sinds het einde van de Koude Oorlog bestaat er hoop op
stabiliteit en een vreedzaam naast elkaar bestaan op het gehele continent. Dit vooruitzicht van
stabiliteit en veiligheid zal uitmonden in een ruimte van welvaart en duurzame sociale en
economische ontwikkeling.
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8.

Internationale samenwerking is ook een probaat middel tegen nationalisme, etnische
conflicten en dictatuur. De Europese Unie moet zich wereldwijd beijveren voor vrede,
democratie, mensenrechten, ontwapening en ontwikkeling. De mensenrechten zijn geen
nationale aangelegenheid; zij moeten op internationaal niveau worden beschermd. Aangezien
de ongelijke verdeling van de rijkdom in de wereld een bedreiging vormt voor de vrede, is
economische samenwerking op zich al een instrument ten behoeve van het veiligheidsbeleid.
Een rechtvaardig, samenhangend en sterk ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid is een
noodzaak. De EU heeft een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van haar buurlanden
en zoals hierboven opgemerkt zien wij alle Europese landen als toekomstige EU-lidstaten.

9.

De toekomstige Europese Unie moet haar burgers, en met name de jongeren, reële mogelijkheden tot participatie bieden.

10.

De Conventie over de toekomst van Europa moet een doorbraak bewerkstelligen op het stuk
van de hervorming van de Europese instellingen. De bevoegdheden van de EU en haar
lidstaten moeten duidelijk worden vastgelegd. Er moeten duidelijke regels komen voor de
instellingen en de besluitvormingsprocedures. Het subsidiariteitsbeginsel moet te allen tijde
worden gerespecteerd. De rol van de regio's behoeft verduidelijking. Hetzelfde geldt voor het
gezag van de nationale parlementen en regeringen. De invloed van de lidstaten met een
geringere bevolking moet in sterkere mate gerespecteerd worden. Er moet voor de Unie een
volledig democratisch kader komen, in de vorm van een federaal parlementair stelsel.

11.

Om ook in de toekomst een sterk Europa te verzekeren, is het van essentieel belang dat de EU
haar oor meer te luisteren legt bij de jongeren en dat zij de interculturele en grensoverschrijdende communicatie vergemakkelijkt. Er moeten meer programma's worden
opgezet om groepen voor wederzijdse beoordeling te vormen met gemeenschappelijke
belangen. Er moeten bijeenkomsten worden georganiseerd van jonge kunstenaars, filosofen,
psychologen, sociologen en politici; hun meningen moeten worden verwoord en gehoord. Een
succesvol Europa vergt een dagelijkse samenwerking.

Wij als leden van de Europese Jongerenconventie staan gereed om de toekomst van onze generatie
en de toekomst van ons continent gestalte te geven. Wij zijn van oordeel dat een jongerenconventie
in eerste instantie erop moet aandringen Europa dichter bij de jongeren te brengen. Er is een samenhangend Europees jeugdbeleid nodig, dat duidelijke antwoorden geeft op vragen die specifiek de
jongeren aangaan. Europa moet nu een duidelijke visie hebben over onderwijs, de informatiemaatschappij, de interculturele uitwisseling van jongeren, werkgelegenheid voor jongeren en de
dagelijkse problemen van gemarginaliseerde jongeren. Daarvoor hebben wij als jeugd van Europa
de Europese Unie nodig.
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Democratie en deelname aan de Europese Unie –
Naar een Europese democratie
Brussel en de politieke processen aldaar, lijken ver verwijderd van ons, burgers. Dat blijkt uit de
alarmerend lage opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Noch de burgers in het
algemeen, noch wij, de jongeren, in het bijzonder, weten wie in dit labyrint van Europese wetgeving
voor welk beleidsonderdeel verantwoordelijk is. Intergouvernementele conferenties en EU-topontmoetingen van Maastricht tot Nice hebben aangetoond dat de EU-besluitvorming ondoorzichtig,
ondemocratisch en ondoeltreffend is.
Wij als de jongeren van Europa verzoeken de Europese Conventie met klem te streven naar meer
democratie en een grotere doorzichtigheid en doeltreffendheid, opdat de EU de aansluiting bij haar
burgers hervindt. Daartoe moet het karakter van de EU in enkele fundamentele opzichten worden
hervormd. Een en ander zou moeten resulteren in een federale grondwet waarin het Handvest van
de grondrechten is opgenomen, een duidelijker verdeling van de bevoegdheden en een vernieuwde
institutionele structuur van Europa, waarin de stem van de jeugd van Europa zwaarder weegt dan
thans het geval is.
Het handvest van de grondrechten
Het Handvest van de grondrechten moet een centraal onderdeel van deze grondwet uitmaken. Het
moet juridisch bindend zijn en de kern van de grondwet vormen.
Bevoegdheden
De Unie van morgen moet gegrondvest zijn op decentralisatie en diversiteit, niet op bekrompen
bureaucratie en een overmaat aan regulering. Dit betekent dat de EU alleen besluiten neemt die niet
op nationaal of regionaal niveau kunnen worden genomen. In de praktijk moeten de bevoegdheden
gebaseerd zijn op de twee beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, waarop nauwlettend
moet worden toegezien. Het subsidiariteitsbeginsel impliceert dat besluiten op het laagste bestuursniveau worden genomen. Er moet een lijst worden opgesteld van de exclusieve bevoegdheden van
de EU en van de door de EU en de lidstaten gedeelde bevoegdheden, en er zou duidelijk moeten
worden bepaald dat alle andere bevoegdheden toekomen aan de lidstaten. Om voor de EU tot een
inzichtelijk en doeltreffend politiek bestel te komen, moeten de tweede en de derde pijler worden
samengevoegd met de eerste; aldus kan een geïntegreerd EU-beleid op alle beleidsterreinen worden
gewaarborgd.
Institutionele structuur
De Unie heeft een democratisch, open en doorzichtig besluitvormingssysteem nodig, waarbinnen zij
verantwoording verschuldigd is aan haar burgers, opdat de volkeren van Europa zich kunnen
herkennen in de besluiten die namens hen worden genomen. Een en ander moet gebaseerd zijn op
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het beginsel van de scheiding der machten.
Het Parlement, dat de burgers vertegenwoordigt, moet - als enig rechtstreeks verkozen orgaan - op
alle beleidsterreinen medebeslissen. Het dient volledig bevoegd te zijn voor begrotingsvraagstukken
en initiatiefrecht te hebben. Brussel moet de enige zetel van het Europees Parlement en zijn secretariaat zijn. Voorts moet het Europees Parlement het recht hebben om de voorzitter van de Europese
Commissie voor te dragen en te kiezen, en moet het bevoegd zijn om individuele Commissieleden
te ontslaan en de Commissievoorzitter af te zetten. De leden van het Europees Parlement moeten in
gestandaardiseerde Europese verkiezingen worden verkozen.
De zittingen van de Raad moeten openbaar zijn. De constitutionele regio's moeten, met goedkeuring
van de betrokken lidstaten, deelnemen aan de Raad van Ministers wanneer er wordt gesproken over
aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn. De Raad moet worden hervormd tot een echte tweede
kamer, die samen met het Europees Parlement beslist over de EU-wetgeving. Besluiten op
bijzonder gevoelige gebieden moeten met een dubbele meerderheid van staten en personen kunnen
worden genomen. Het vetorecht moet uit het besluitvormingssysteem van de Unie verdwijnen.
De Europese Commissie staat garant voor de Europese grondwet. De Europese Commissie moet
worden omgevormd tot een echt Europees uitvoerend orgaan. Zij moet volledige verantwoording
verschuldigd zijn aan het Parlement en de Raad. De Europese Commissie moet het maatschappelijk
middenveld raadplegen wanneer zij gebruik maakt van haar initiatiefrecht.
Het Hof van Justitie moet bevoegd zijn voor alle aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de
Unie vallen. Elke burger moet het recht hebben zich tot het Hof van Justitie te wenden. De
Europese Unie dient derhalve rechtspersoonlijkheid te hebben. Met het oog op de nakende uitbreiding van de EU moeten alle officiële talen van de lidstaten als officiële EU-talen worden
erkend.
De resultaten van de Conventie moeten in een Europees referendum worden bekrachtigd om te
waarborgen dat de burgers het laatste woord hebben over de toekomst van hun Europa.
Betrokkenheid van de jeugd van Europa
De hervormingen van de Europese Unie mogen niet beperkt blijven tot institutionele wijzigingen en
een herschikking van de bevoegdheden. De toekomstige EU moet een Europa zijn dat door zijn
burgers is gecreëerd om hun belangen te dienen en in hun behoeften te voorzien. Door middel van
een sterker gestructureerde en geïnstitutionaliseerde dialoog met het maatschappelijk middenveld
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moet worden gewaarborgd dat de EU besluiten neemt over kwesties die voor de burgers van de
Unie daadwerkelijk van belang zijn.
De Unie moet in haar besluitvormingssysteem de diversiteit aan talen en etnische en andere sociale
groepen integreren, en meetbare doelstellingen inzake sociale integratie en armoedebestrijding
vaststellen en daar de hand aan houden. De jongeren van Europa moeten in een zo vroeg mogelijke
fase bij de besluitvormingsprocessen van de Europese instellingen worden betrokken. Het raadplegingsproces ten behoeve van het Witboek over de jeugd was een goed voorbeeld van samenwerking tussen de EU-instellingen en de jongeren, onze organisaties en andere geledingen van het
maatschappelijk middenveld.
Daarom roepen wij als vertegenwoordigers van de jeugd de Europese Conventie op ervoor te
zorgen dat:
het in het Witboek over de jeugd geopperde voorstel om een comité voor de jeugd in te
stellen, rechtstreeks door de Europese instellingen wordt behandeld.
de Conventie een informatiestrategie uitwerkt die ertoe bijdraagt dat meer burgers kunnen
worden betrokken bij het debat over de toekomst van Europa.
in dit kader de burgers uit alle geledingen van het maatschappelijk middenveld de gelegenheid
krijgen om ten volle bij dit debat te worden betrokken. De Europese Unie onderkent het
belang van de betrokkenheid van alle Europese burgers bij de ontwikkeling en de uitvoering
van het beleid in de Europese Unie. De EU erkent met name het grondrecht van marginale
groepen, zoals gehandicapten en mensen die tot etnische, culturele of taalminderheden
behoren, om bij dit proces te worden betrokken.
hierop voortbouwend, de EU nieuwe wegen zocht om de burger over Europa te informeren en
te onderrichten - zodat deze op de hoogte is van zijn politiek bestel - en om het besef van
gedeelde identiteit en gemeenschappelijke waarden te bevorderen. In het primair en secundair
onderwijs moet er specifiek onderricht komen over de Europese cultuur, het Europees burgerschap en de Europese instellingen. Het jaarlijks aantal uren kan elk land naar eigen inzicht
organiseren.
er daarnaast nauwe banden zijn tussen jonge parlementsleden en jongeren die deel uitmaken
van hun electoraat, opdat jongeren ervaring kunnen opdoen met de Europese politiek.
alle EU-burgers een EU-paspoort hebben, dat voor alle lidstaten identiek is.
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Europa in een geglobaliseerde wereld
In de betrekkingen van Europa met andere regio's van de wereld, zijn buitenlands beleid, de
uitdaging van het waarborgen van vrede en stabiliteit alsmede zijn defensiestructuren moet worden
uitgegaan van de Europese waarden, te weten democratie, vrijheid, gelijkheid, solidariteit en
eerbiediging van de mensenrechten.
De globalisering heeft een multipolaire wereldorde doen ontstaan waarin een steeds groter aantal
actoren, waaronder internationale organisaties, NGO's, grote mondiale ondernemingen en particulieren in een steeds sterkere mate onderling afhankelijk is. In deze complexe wereldorde zullen de
belangen van de burgers van Europa alleen gehoord worden wanneer we met één stem spreken.
De internationale inspanningen van Europa moeten bij voorrang gericht zijn op democratisering en
duurzame ontwikkeling. Derhalve is het zaak om een actieve dialoog te onderhouden met de
periferie van de wereld van vandaag; er kan namelijk geen sprake zijn van globalisering zolang er
tussen het noordelijk en het zuidelijk halfrond economische verdeeldheid heerst. Voorts moeten we
de besprekingen over nucleaire en conventionele ontwapening krachtig steunen.
Alleen supranationale instellingen zijn in staat stabiliteit te verzekeren en de krachten van de
globalisering te beïnvloeden. Wij willen dat de EU werkt aan een wereld waarin nauwer wordt
samengewerkt. De EU moet haar samenwerking, met name op het gebied van het buitenlands
beleid, intensiveren. Daartoe moeten de volgende stappen worden gezet:
Ontwikkeling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Het buitenlands beleid moet een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie worden. Het buitenlands en veiligheidsbeleid moet worden geïntegreerd en de besluiten dienaangaande zouden op
democratische wijze door het Europees Parlement en de Raad moeten worden genomen. Er zou een
Commissielid voor buitenlandse zaken moeten worden beschouwd die het gemeenschappelijk
beleid uitvoert.
Waarborgen van de veiligheid in Europa
Om de vrede en de veiligheid te bevorderen, moet de EU een alomvattende aanpak volgen, die
gebaseerd is op 1) conflictpreventie, 2) crisisbeheersing met gebruikmaking van de Snelle Reactiemacht (RRF) en de Petersbergtaken, en 3) het opzetten van institutionele infrastructuur na afloop
van een conflict. De EU moet een defensie-identiteit ontwikkelen. De Snelle Reactiemacht stelt
Europa in staat deel te nemen aan vredeshandhavings- en crisisbeheersingsoperaties. Zij kan echter
niet functioneren zonder dat een beroep wordt gedaan op de NAVO, en vervult geen rol bij de
verdediging van de EU. Een Europees leger zal uit economisch oogpunt efficiënter en uit militair
oogpunt doeltreffender zijn.
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Geen enkele lidstaat mag evenwel tot deelname aan een Europese defensiestructuur worden
gedwongen. De EU moet het recht van elke lidstaat eerbiedigen om deel te nemen aan internationale samenwerkingsovereenkomsten buiten de Unie om.
Solidariteit met de ontwikkelingslanden
Alleen wanneer we vooruitgang boeken op het gebied van sociale rechtvaardigheid en mondiale
solidariteit, kunnen wij de grondslagen leggen voor vrede en stabiliteit. De EU moet de VN-doelstelling inzake ontwikkelingshulp van 0,7% van het BBP, waarvan het grootste deel door de Unie
wordt geleverd, in 2004 verwezenlijken. De EU moet de ontwikkelingslanden voorrang geven en de
EU-markten openstellen voor hun uitvoer. De EU moet haar hulp evenwichtig verdelen over de
regeringen en de NGO's. Schuldverlichting op basis van overeenkomsten tussen de donoren en de
ontvangende landen moet worden bevorderd, teneinde de armste landen van hun zware schuldenlast
te bevrijden. Deze schuldverlichting dient te worden gekoppeld aan vooruitgang op het gebied van
de eerbiediging van de mensenrechten en de grondrechten.
Immigratie en asiel
Niet alleen is immigratie economisch gezien voordelig, het is tevens een historisch en vanzelfsprekend verschijnsel, en maakt onlosmakelijk deel uit van de Europese cultuur. De globalisering
van de markt maakt de globalisering van de grondrechten en dus van het vrije verkeer nog
onontkoombaarder. Daarom moet de EU een actief gemeenschappelijk migratie- en integratiebeleid
voeren en moet zij dit beleid in de Europese samenleving via permanente educatie bevorderen. De
verantwoordelijkheid voor de controle van de buitengrenzen van de EU moet door alle EU-lidstaten
worden gedeeld.
Strijd tegen AIDS
In aansluiting op de VN-afspraken moet de EU op zeer korte termijn een Europees plan opstellen
voor de strijd tegen AIDS. De EU moet maatregelen vaststellen om de productie en de distributie
van generieke geneesmiddelen voor AIDS te vergemakkelijken.
Internationale handel
Ervoor te zorgen dat de stromen van mondiaal kapitaal, informatie en economische middelen de
samenleving ten goede komen, is voor elke staat een te zware opgave. De EU moet haar inspanningen intensiveren om wereldwijd betere arbeidsomstandigheden te bevorderen en op te treden
tegen concurrentieverstorende praktijken. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het
EU-beleid op het gebied van douanerechten vormen een beletsel voor de toegang van de armste
landen ter wereld tot de Europese markten; daardoor wordt hun ontwikkeling belemmerd en het
handelsverkeer getroffen. De noodzaak van sociale ontwikkeling dient haar weerslag te hebben op
het EU-beleid in verband met de WTO, het IMF, de Wereldbank en de GATT-onderhandelingen;
dit beleid dient voorts de openbare dienstverlening (zoals onderwijs, gezondheidszorg, openbaar
vervoer) te beschermen.
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Een leidinggevende rol in het wereldbestuur
De EU moet een leidinggevende rol spelen bij de bevordering van het wereldbestuur. De Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring over de Rechten van Kinderen
vormen, naast andere Europese waarden, een hechte basis voor de Europese input in internationale
instellingen. De EU–landen moeten in de internationale instellingen met één stem spreken.
Wil de EU doeltreffend maar ook doorzichtiger zijn, en dichter bij haar burgers staan, dan moet zij
een permanente dialoog met het maatschappelijk middenveld overwegen en rekening houden met
de duizenden mensen die zich hebben aangesloten bij nieuwe sociale bewegingen die zich beraden
op een andersoortige globalisering – een sociale globalisering, de globalisering van rechten.
De EU moet werk maken van de versterking van de OESO, de Wereldbank en het IMF als
economische instrumenten, en die van de OVSE en de Raad van Europa als politieke instrumenten.
De EU moet zich ten volle inzetten voor de Verenigde Naties als belangrijkste organisatie op het
gebied van de internationale betrekkingen. De EU moet streven naar een eigen vertegenwoordiging
in de VN, ter vervanging van de nationale vertegenwoordiging van de staten.
De EU moet de beginselen van internationale justitie hooghouden door steun te verlenen aan het
Internationaal Strafhof (ICC).
Duurzaamheid
Mondiale milieuveiligheid moet de belangrijkste prioriteit zijn van het Europees buitenlands beleid.
De EU moet dit concept ingang doen vinden in de internationale samenleving en streven naar
wereldwijde uitvoering van de internationale milieuovereenkomsten.
De Overeenkomst van Kyoto is een keerpunt in het internationaal beleid, maar zij is niet meer dan
het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van een vitale samenwerking op milieugebied.
Er zou moeten worden nagedacht over een milieuheffing voor de gehele EU; ook zouden
ondernemingen aansprakelijk moeten worden gesteld voor de milieuschade die zij veroorzaken, en
zouden zij verantwoordelijk moeten zijn voor hun producten, "van de wieg tot het graf". Duurzame
ontwikkeling is de enige weg om op lange termijn wereldwijde vooruitgang te waarborgen. Daarom
moet de EU duurzame ontwikkeling bevorderen, ter vervanging van kortetermijnprojecten die
gericht zijn op onmiddellijk, maar gering gewin.
Wetenschap en onderzoek
Europa moet met andere regio's samenwerken bij uitwisselingen op het gebied van onderzoekswerkzaamheden. Die samenwerking kan resulteren in een snellere en doelmatiger ontwikkeling, en
democratie en welvaart overal ter wereld bevorderen.
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Internationaal terrorisme
De EU moet het nationale en internationale terrorisme bestrijden, omdat die een bedreiging vormen
voor de democratie, de vrijheid en de veiligheid. Het is dan ook uiterst belangrijk dat de
democratisering, het maatschappelijk middenveld en de menselijke ontwikkeling worden bevorderd
in de landen waar het internationale terrorisme hoogtij viert.
Samenwerking met andere regio's in de wereld
Wij moeten bijzondere aandacht schenken aan Europa's buurlanden, zoals de mediterrane landen en
het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, en aan landen waarmee Europa nauwe historische en
culturele banden heeft, zoals de Latijns-Amerikaanse landen.
De uitbreiding mag niet leiden tot het ontstaan van een nieuw IJzeren Gordijn in Europa. De EU
moet onze oostelijke buren voorrang geven op het gebied van de samenwerking. Een grotere
betrokkenheid van de EU bij deze landen zal de prille democratieën steunen, schendingen van de
mensenrechten voorkomen en bijdragen tot de totstandkoming van een vrije markteconomie.
De Middellandse Zee vormt de zuidelijke grens van de EU. De Europees-mediterrane samenwerking in het kader van het proces van Barcelona moet een van de prioriteiten van het buitenlands
beleid van de EU zijn, opdat de stabiliteit in deze gevoelige regio toeneemt. De Europese Unie moet
daadkrachtiger aantonen dat zij hecht aan de handhaving van de stabiliteit en aan de bevordering
van democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de fundamentele vrijheden in alle gebieden in Europa
waar deze beginselen niet worden nageleefd.
Europa moet zijn nauwe historische en culturele banden met Latijns-Amerika benutten om de
democratische vooruitgang en de sociale en economische ontwikkeling in deze belangrijke regio te
versterken. De relatie tussen de Verenigde Staten en Europa is de afgelopen decennia een
belangrijke stabiliserende factor geweest, en dat moet de komende jaren zo blijven. De EuropeesArabische dialoog moet worden geïntensiveerd. De EU moet banden aanknopen en nauw
samenwerken met andere regionale structuren als MERCOSUR, ASEAN en de Afrikaanse Unie.
Europa moet zijn culturele diversiteit en zijn waarden op internationaal niveau onder de aandacht
brengen. Wij moeten de waarden en de cultuur van andere volkeren respecteren en culturele
uitwisselingen en samenwerking stimuleren, met name door het maatschappelijk middenveld en de
jeugd. Jongeren in Europa moeten de kans krijgen vaardigheden te ontwikkelen om de uitdagingen
van een geglobaliseerde en door concurrentie gekenmerkte wereld aan te gaan en te begrijpen welke
rol in dit verband voor hen is weggelegd.
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Conclusies
De aanbevelingen in dit document zijn het resultaat van driedaagse besprekingen van
210 vertegenwoordigers van 28 landen. Wij achten het - indien deze Jongerenconventie en haar
bevindingen beschouwd worden als meer dan een PR-stunt - van het grootste belang dat met onze
aanbevelingen rekening wordt gehouden tijdens de besprekingen van de werkgroepen van de
Europese Conventie.
Wij verbinden ons ertoe te handelen als voorvechters van dit proces. Wij zullen verslag uitbrengen
aan de jongeren die wij vertegenwoordigen en ons richten tot de Europese jeugd in het algemeen
om ervoor te zorgen dat het debat over de toekomst van Europa niet blijft voorbehouden aan een
beperkt aantal Europese burgers. Wij zijn van mening dat deze verbintenis van groot belang is en
onverbrekelijk deel uitmaakt van de taak van een delegatielid van de Jongerenconventie.
Daartegenover verzoeken wij om regelmatig overleg en zouden wij graag zien dat de jongeren
rechtstreeks betrokken worden bij het verdere werk van de Conventie over de toekomst van Europa
en bij de besluitvorming van de EU-instellingen in het algemeen. De Conventie moet in de federale
grondwet meer aandacht schenken aan de jeugd, opdat jeugdzaken ernstiger worden genomen, maar
de hoofdverantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid moet bij de lidstaten blijven berusten. In het
grondwettelijk verdrag moet de rol van de niet-gouvernementele organisaties en de sociale partners
in relatie tot de EU-instellingen worden erkend, opdat de burgers beter kunnen deelnemen aan de
Europese Unie.
De Conventie moet de jongerenorganisaties, de jeugddelegaties en andere actieve jongeren als bron
van innoverende ideeën bij haar werkzaamheden betrekken. Wij houden ons ter beschikking en
verwachten dat u ons in dat opzicht zal benaderen opdat de ideeën, de visies, de bijdragen, de
wensen en de belangen van de jeugd naar voren worden gebracht.
Voorts zijn wij van mening dat de Europese Conventie aan het praesidium van de Jongerenconventie verslag moet uitbrengen over de wijze waarop onze verzoeken worden verwerkt in de
ontwerpteksten van de werkgroepen en in de ontwerptekst van het verdrag. De Jongerenconventie
verzoekt de Europese Conventie om haar ontwerpteksten voor de afronding van haar besprekingen
voor te leggen aan een tweede zitting van de Jongerenconventie. Wij verwachten van ons
praesidium en het Europees Jeugdforum dat zij daartoe een tweede zitting voorbereiden, en dat zij
namens de Jongerenconventie het initiatief nemen om een bredere en geregelde raadpleging van de
jongeren en de jeugdverenigingen in Europa te organiseren voor de gehele duur van de Europese
Conventie. Wij hopen dat de Conventie en de EU-instellingen daarvoor de nodige steun zullen
willen verlenen.
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