
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. DEVE EP-COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 
Commissie Ontwikkelingssamenwerking legt de onderstaande resolutie ter goedkeuring voor 
aan het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 
 
Resolutie over het vraagstuk over de moeilijkheden die ontwikkelingslanden ervaren wanneer 
zij voor groei slechts afhankelijk zijn van één sector. 
 
Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 

A. signalerend dat onderwijs voor mensen onder de 25 jaar niet voldoende wordt 
gemotiveerd1 wat leidt tot blijvende afhankelijkheid van één bepaalde sector; 

B. benadrukkend dat ontwikkelingslanden veel geld niet efficiënt investeren in nuttige 
zaken waardoor het ontwikkelingsgeld niet bij de burgers terechtkomt;  

C. met verontwaardiging kennisnemend van het feit dat veel geld verloren gaat aan 
corruptie en niet terecht komt bij het doel dat de EU daarmee voor ogen had; 

D. erop wijzend dat er  een gebrek is aan werkgelegenheid in verschillende sectoren 
buiten de landbouw wat de afhankelijkheid van die sector vergroot;  

E. hevig verontrust over het feit dat maar enkele EU-lidstaten voldoen aan de door de 
VN opgestelde norm van het afstaan van 0,7 procent van hun BNP 2  aan 
ontwikkelingshulp; 

F. lettend op het feit dat er vaak geen duurzame3, permanente oplossingen worden 
gezocht met het gegeven geld voor redenen van onderontwikkeling; 

G. lettend op het feit dat er in vele landen die nog afhankelijk zijn van één sector nog 
veel onrust4 heerst met als gevolg dat het land zich niet volledig kan ontwikkelen; 

H. erop wijzend dat vele landen die afhankelijk zijn van één sector  hun belangrijkste sector voor 
de toekomst riskeren door overmatig gebruik en het opgebruiken van een beperkte voorraad 
van grondstoffen; 

 
1. stelt voor om studiebeurzen te geven aan mensen onder de 25 jaar die gaan studeren 

in Europa en financieel zwak zijn. De lokale docenten dienen ook  geschoold te worden 
door Europese docenten zodat de kwaliteit van scholen binnen het land verbetert; 

I. acht noodzakelijk dat deze na hun studies naar het land van herkomst 
terugkeren of in hun land van herkomst blijven. 

2. pleit voor voorlichting die ouders in armoede laat inzien dat er economische 5  en 
sociale 6  voordelen zijn aan dit onderwijs waardoor meer kinderen naar school 
gestuurd worden; 

3. stelt voor om een voorstel aan de VN te doen om de norm van 0,7 procent van het 
BNP te verlagen naar 0,4 en meer focus leggen op het delen van kennis7. Over lange 

                                                        
1 Hiermee doelen we op ouders die hun kinderen naar school sturen en het aanmoedigen van de kinderen 
om op school te blijven. 
2 Bruto Nationaal Product 
3 milieuvriendelijk en langdurig zonder schade te berokkenen aan toekomstige mogelijkheden. 
4 sociale onrust: ongelijkheid op gebied van gendergelijkheid en minderheden. 
   politieke onrust: oorlog en conflicten. 
5 Hiermee doelen we op meer geschoolde mensen die meer beroepen kunnen uitoefenen. 
6 Hiermee doelen we op minder sociale ongelijkheid en discriminatie. 
7 Hiermee doelen we op het sturen van specialisten die ontwikkeling gaan stimuleren. 



termijn zal deze norm geleidelijk weer verhogen naarmate de gestelde doelen worden 
behaald door lidstaten; 

I. staat erop dat de landen die dichter bij deze norm van 0,4% zitten minder 
hoeven te focussen op het delen van kennis; 

4. beveelt aan ontwikkelingslanden landen beter in te lichten over de oprakende 
grondstoffen en deze landen te stimuleren om in andere duurzame sectoren te gaan 
investeren; 

5. eist dat de desbetreffende landen een voorstel maken dat door de EU gecontroleerd 
wordt zodat geld zo efficiënt mogelijk besteed wordt en niet verloren gaat; 

I. acht noodzakelijk dat dit in een officieel document moet worden vastgelegd 
dat door de EU geweigerd of geaccepteerd kan worden. Indien het voorstel 
wordt geaccepteerd worden er deskundigen naar de desbetreffende landen 
gestuurd om te controleren of de plannen correct worden uitgevoerd, 

II. acht noodzakelijk dat indien deze voorwaarden niet worden nageleefd het land 
niet meer volgens het vooropgestelde contract gesubsidieerd zal worden. 

6. verzoekt om Europese bedrijven in de secundaire8 en tertiaire9 sector subsidies te 
geven om zich in ontwikkelingslanden te vestigen. Dit zal het werkloosheidscijfer 
verminderen en heeft ook positieve economische gevolgen voor de Europese 
bedrijven waarbij voor bedrijven die weinig duurzaam produceren accijnzen worden 
geheven; 

I. acht het noodzakelijk dat de werknemers indien mogelijk lokale mensen zijn; 
7. stelt voor om sociale evenementen10 te organiseren voor de desbetreffende bevolking 

wat zal zorgen voor meer verzoening; 
8. stelt voor om strikte voorwaarden te stellen wat betreft mensenrechten en 

arbeidsrechten met als consequentie dat de EU minder ontwikkelingshulp zal bieden 
aan ontwikkelingslanden die zich hier niet aan houden; 

9. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en de nationale parlementen van de lidstaten. 

 
      

  

                                                        
8 verwerkingssector 
9 dienstensector 
10 Hiermee doelen we op sportwedstrijden en bijeenkomsten. 



2. SEDE EP-SUBCOMMISSIE VEILIGHEID EN DEFENSIE  

 

Subcommissie Veiligheid en Defensie legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan 
het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van de versterking van Europese defensiesamenwerking. 
 
Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
Gezien: 
 - munich Security Report 2017 
 - europa.eu 
 - governo.it 
 - consilium.europa.eu 
 - www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
 - researchgate.net 
 
A. ervan uitgaande dat veel geld verkeerd wordt geïnvesteerd bij het aankopen van wapens 

en ammunitie; 

B.  gezien het feit dat neutrale landen bepaalde steun niet kunnen leveren om hun 

neutraliteit te waarborgen; 

C.  signalerend dat de EU te afhankelijk is van de VS, met als gevolg dat Europa in de 

problemen kan komen als de VS zich terug moet trekken; 

D.  signalerend dat het vertrouwen binnen de EU-lidstaten essentieel is voor goede 

samenwerking die nu gebrekkig is11; 12 

E.  met verontwaardiging kennis nemend van de bedreiging van terrorisme en de geringe 

samenwerking om dit te bestrijden; 

F.  benadrukkend dat er te weinig grenscontroles zijn om dreigingen en problemen tegen te 

gaan; 

G.  erop wijzend dat er een tekort is aan details over het vragen naar hulp bij een inval13 

(volgens artikel 42 lid 7); 

H.  hevig verontrust over de kosten van de battlegroups, hoewel deze sinds hun oprichting 

niet van pas zijn gekomen. 

 

1.  verzoekt om battlegroups die er nu zijn samen te voegen tot een eenheid die wel goed 

uitgerust is, met concrete regels. Deze eenheid moet makkelijker inzetbaar zijn dan de 

oude battlegroups14; 

                                                        
11 Dit heeft ook betrekking op missies en militaire acties die we ondernemen. 
12 Naarmate het vertrouwen groeit, zal onderlinge communicatie ook toenemen.  
13 volgens artikel 42 lid 7 waarin staat dat lidstaten beroep mogen doen op militaire hulp van andere 
lidstaten indien nodig geacht. 
14   - Battlegroups vallen voortaan onder het Artemis Plan (kosten worden verdeeld onder alle lidstaten). 
      - Ieder land kan beroep doen op de battlegroups mits 2/3 van de lidstaten voorstemt. 
      - concrete regels voor het inzetten van de battlegroups voor humanitaire missies of ramphulp  
      - alleen inzetbaar binnen de EU  
     - permanent in een land gevestigd 



2. stelt voor om de grenscontroles te verbeteren aan de grens van Europa op bepaalde 

knelpunten, om zo dreigingen en problemen te verminderen15; 

3. is van mening dat er een schriftelijke verklaring aan, gevolgd door een gesprek met, een 

organisatie/EU-orgaan moet komen als een land te maken heeft met een dreiging van 

buitenaf of zich voorbereidt op een militaire actie; 

4. stelt voor om de gezamenlijke aanschaf van wapens te coördineren, zodat de EU 

economisch voordeliger uit zal zijn en meer inzicht heeft in het arsenaal van de lidstaten, 

dit door middel van een budget op basis van een X-percentage; 

5. verzoekt dat alle EU-lidstaten steun bieden binnen de capaciteiten van een neutraal land 

en dat verdere samenwerking op vrijwillige basis mogelijk is; 

6. pleit voor het monitoren van het internet om radicalisme tegen te gaan, door middel van 

een cyberforce verdeeld over alle lidstaten aangestuurd door een gespecialiseerd EU-

orgaan; 

7. acht noodzakelijk dat de EU zelf materieel16 gaat produceren om minder afhankelijk te 

worden van de VS, onder voorwaarde van duidelijke afspraken, vergoed door middel van 

het Artemis Plan; 

8. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de nationale Parlementen van de lidstaten. 

  

                                                        
15 Knelpunten zijn de punten waar de meeste migranten Europa binnen komen. Buiten vluchtelingen of 
migranten ook lettend op smokkelaars en smokkelwaar. 
16 wapens en voertuigen nu geïmporteerd vanuit de VS 



3. TRAN EP-COMMISSIE VERVOER EN TOERISME 
 
Commissie Vervoer en Toerisme legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het 
Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 
 
Resolutie over het vraagstuk van het evenwicht tussen het ondersteunen van toerisme en het 
streven naar een klimaatneutrale Europese Unie. 
 
Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
Gezien: 

www.eco-reizen.nl 
www.europa.eu  

 
A. constaterend dat drastische reducties van broeikasgassen (vanuit de toeristische 

sector) nodig zijn om de Europese klimaatdoelstellingen van 205017 te halen; 
B. vaststellend dat de CO2-uitstoot van de toeristische sector een deel is van de totale 

CO2-uitstoot van een land; 
C. vaststellend dat een groot deel van de toeristen luchtvaart gebruikt als vervoer en dat 

luchtvaart een zeer vervuilende manier van vervoer is; 
D. erop wijzend dat vliegtuigvluchten worden aangemoedigd door bijvoorbeeld lage 

prijzen en hierdoor worden meer ecologische vervoersmiddelen minder in belang 
gesteld; 

E. erop wijzend dat landen op een zo aantrekkelijk mogelijke manier bereikt moeten 
kunnen worden zonder gebruik te maken van de luchtvaart, zonder het toerisme van 
deze landen te belemmeren; 

F. vaststellend dat openbare en commerciële vervoersmiddelen niet optimaal gebruikt 
worden. Ter illustratie: een taxi met een capaciteit van zes personen wordt gebruikt 
door twee personen of een trein met een capaciteit van duizend personen wordt 
gebruikt door tweehonderd personen; 

G. erop wijzend dat niet spaarzaam wordt omgegaan met energie binnen de toeristische 
sector in Europa en dat er hiervoor nog te weinig hernieuwbare energiebronnen zijn; 

H. vaststellend dat er te weinig groene faciliteiten18 voor toeristen zijn; 
I. concluderend dat te zware maatregelen binnen de toeristische sector, zoals het enorm 

ophogen van de prijs van vliegtickets, de economie en het toerisme van landen in 
verschillende mate negatief zullen beïnvloeden. 

 
1. vraagt om het verhogen van de prijs van korte vluchten19 met het vliegtuig met een 

taks van 10%20; 
2. acht het noodzakelijk dat financieel relatief zwaar getroffen landen door financiële 

consequenties (welke gekwalificeerd zouden kunnen worden door een onafhankelijk 

                                                        
17 In 2050 wil de Europese Unie 80% tot 95% minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met 1990. 
18 milieubewuste horeca, gelegenheden, vervoer en attracties 
19 vluchten welke redelijk vervangbaar zijn door treinreizen 
20 een directe toeslag vanuit de Europese Unie heffen op vliegtuigtickets, welke bovenop de 
oorspronkelijke prijs komt 



bedrijf) een compensatie krijgen, zodat de last van het behalen van de 
klimaatdoelstellingen door alle schouders gedragen worden; 

3. acht het noodzakelijk dat het treinverkeer wordt verbeterd door het verbeteren en 
eventueel aanleggen van (internationale) spoorwegen; 

4. stelt voor om treinreizen aantrekkelijker te maken door onder andere: 
I. Treintickets goedkoper te maken, door subsidies te verstrekken voor 

treintickets, welke onder andere verkregen worden uit de inkomsten van de 
vliegtuigtaks en de begroting van de Europese Unie. 

II. Betere faciliteiten21 in de trein te bewerkstelligen; 
5. dringt aan op stimulering van wandelen en/of fietsen door middel van een voucher-

app22; 
6. stelt voor om toeristische groene faciliteiten in zekere mate financieel voordeel te 

bieden, door kosten die betrekking hebben op het groen faciliteren, te kunnen 
declareren bij de Europese Unie, 23  zodat toeristische faciliteiten worden 
aangemoedigd milieubewust te worden; 

7. pleit voor het gebruik van groene energie, zoals zonne- en windenergie, maar ook 
eventueel kernenergie, waar mogelijk in de toeristische sector; 

8. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en de nationale Parlementen van de lidstaten. 

 

  

                                                        
21 bagageruimtes, stroomvoorziening en internetvoorziening 
22 App waarbij men beloond wordt door de hemelsbreed/in vogelvlucht gelopen of gefietste kilometers 
met vouchers (in te leveren bij groene faciliteiten) 
 



4. ENVI EP-SUBCOMMISSIE MILIEUBEHEER 

 

De commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid legt onderstaande 

resolutie ter goedkeuring voor aan het Model Europees Parlement Noord-

Brabant/Vlaanderen. 

  

De resolutie over het vraagstuk van het terugdringen van het gebruik van plastics. 

  

Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen,  

  

Gezien: 

www.europarl.europa.eu 

www.stm.fi 

www.bpie.eu 

ec.europa.eu  

europadecentraal.nl  

prodemos.nl 

www.theguardian.com/environnement/2016/may/23/biodegradable-plastic-false-

solution-for-ocean-waste-problem 

 

A. hevig verontrust over het feit dat 39 procent van de kunststoffen wordt verbrand, 31 

procent gestort en slechts 30 procent in Europa gerecycleerd; 

B. met het oog op het feit dat onzuivere plastics24 en thermoharders25 niet gerecycleerd 

kunnen worden met de momenteel beschikbare machines; 

C. rekening houdend met het feit dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van bioplastic26; 

D. rekening houdend met het feit dat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar het 

composteren van bioplastic; 

E. kennisnemend van het feit dat een groot percentage van de EU-burgers niet op de hoogte 

is van de exacte gevolgen van plastic vervuiling; 

F. benadrukkend dat 26 procent van de burgers zich geen zorgen maakt om de negatieve 

effecten van plastics op de gezondheid en dertien procent zich geen zorgen maakt om de 

negatieve gevolgen op het milieu; 

G. hevig verontrust over het feit dat maar zes procent van de plastics op de markt gemaakt 

is van gerecycleerde plastics; 

H. met verontwaardiging kennisnemend van het feit dat er meer dan honderd miljoen dieren 

jaarlijks sterven ten gevolge van plastic zwerfafval. Deze dieren sterven ten gevolge van 

het verstikken in en het consumeren van plastics. Door het consumeren komen de plastics 

in de menselijke voedselomloop. Dit met schadelijke gevolgen; 

                                                        
24 Onzuivere plastics: chemisch aangetaste plastics die vooral in de bouwsector gebruikt worden. 
25 Thermoharders: plastics die hard blijven bij verhitting en hierdoor niet gerecycleerd kunnen worden. 
26 Bioplastic: plastics die volledig gemaakt zijn van biologische producten en die volledig composteerbaar 
zijn tot as. 



I. lettend op het feit dat inwoners van de EU niet voldoende weten hoe zij kunnen 

meehelpen om plastic verbruik zo veel mogelijk te vermijden in het dagelijkse leven; 

J. lettend op het gebrek aan persoonlijke stimulerende factoren die de consument als 

individu niet genoeg motiveren om te recycleren. 

 

1. Acht noodzakelijk dat er binnen heel de EU een algemeen systeem komt voor statiegeld 

op alle petflesjes, glazen flessen en blikjes; 

2. dringt aan op de invoering van een progressief belastingstelsel voor bedrijven die gebruik 

maken van fossiele plastics of overbodige plastics27; 

3. verzoekt om een subsidie te verstrekken voor onderzoek in het composteren van 

biologische plastics en vervangers voor plastic producten. Deze subsidies worden 

bekostigd met de belastinginkomsten van clausule 2; 

4. pleit voor een campagne op Europese schaal om de burger beter op de hoogte te stellen 

van de gevolgen van plastic afval op het milieu en de gezondheid en hoe de burger minder 

vervuilend kan leven; 

Dit aan de hand van: 

I. speciaal ingestelde lesprogramma’s, 

II. reclamespotjes om de gevolgen van plastic vervuiling weer te geven, 

III. posters of borden aanbrengen in openbare ruimtes om recycleren te 

stimuleren en plastic verbruik tegen te gaan, 

IV. het uitbrengen van een app om de QR-code te scannen op de verpakking 

waarna je de vervuilende gevolgen van dit product kan zien. 

5. acht noodzakelijk dat er op iedere fles die gerecycleerd kan worden, een recyclagelabel en 

een QR-code28 komt. Deze symbolen dienen minimaal tien procent van het oppervlak van 

het etiket in te nemen opdat deze duidelijk zichtbaar zijn voor de consument;  

6. beveelt aan om vanuit de regering een media-departement tot stand te brengen dat de 

bevolking via sociale mediaplatformen 29  stimuleert om deel te nemen aan publieke 

opruimacties met oog op de vermindering van (plastic) zwerfvuil; 

7. stelt voor dat er een importbelasting wordt geheven op niet-recycleerbare import plastics; 

8. is van mening dat de EU moet investeren in het gebruiken van technieken die het 

recycleren van onzuivere plastics en thermoharders mogelijk maakt. Dit alles wordt 

bekostigd met de geïnde belastingen uit clausule 7; 

9. pleit voor het in kaart brengen van de meest vervuilde Europese gebieden; 

10. acht het noodzakelijk dat er internationaal een overkoepelend kennisnetwerk tussen 

Europese plastics producerende bedrijven opgezet wordt;  

                                                        
27 Overbodige plastics: plastics die geen veiligheidsbijdrage leveren voor zowel de consument als voor de 
producten. 
28 Deze QR-code is de eerdergenoemde code uit clausule 4 (onder punt IV). 
29 Sociale mediaplatformen: de standaard sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter en door 
middel van de app die behandeld is in clausule 3. 



11. stelt voor dat ieder EU-land dat initiatief toont om projecten op te starten in verband met 

betere recyclage – en hiervoor ook een plan en budget heeft – te subsidiëren30; 

12. acht het noodzakelijk dat alle plastics in omloop op de bouwplaats wordt 

geïnventariseerd; 

Dit verduidelijkt: 

I. welke plastics op de bouwlocaties gerecycleerd dienen te worden, 

II. welk chemisch afval en chemisch vervuilde plastics in de omloop is, 

III. welke plastics na slopen van een gebouw terug uit het puin gerecycleerd 

moeten worden. 

13. eist dat bouwvakkers ingelicht worden over het correct scheiden van plastic afval en zodra 

dit niet wordt toegepast zullen de bouwbedrijven beboet worden; 

14. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 

nationale parlementen van de lidstaten. 

 

                                                        
30 De hoeveelheid geld die door de EU aan iedere lidstaat wordt toegewezen op basis van economische 
toestand van een land en het percentage dat reeds gerecycleerd wordt. 



5. REGI EP-COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING 

 

REGI EP-Commissie Regionale Ontwikkeling 

De commissie Regionale Ontwikkeling legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan 

het Model Europees Parlement Noord- Brabant/Vlaanderen. 

Resolutie over het vraagstuk van de vernieuwing van het beleid rondom regionale verschillen 

en ontwikkeling. 

Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen,  

Gezien: 

 ec.europa.eu/eurostat 

 publications.europa.eu 

 europa-nu.nl 

 

A. benadrukkend dat er een groot werkloosheidsverschil is tussen regio’s, met nadruk op het 

zuiden van Europa; 

B. kennisnemend dat er een groot verschil is tussen de kwaliteit en financiering van de 

basisvoorzieningen in verschillende regio’s; 

C. is van mening dat in veel regio’s de infrastructuur verbeterd kan worden op een 

efficiëntere en duurzamere manier; 

D. vaststellend dat er een groot inkomensverschil bestaat tussen verschillende regio’s binnen 

een land; 

E. kennisnemend dat er een tekort is aan financiering voor onderzoek en verwezenlijking van 

een oplossing voor regionale klimaatproblemen en duurzame productie binnen landbouw 

en industrie van een regio; 

F. benadrukkend dat er in verschillende regio’s een economische achterstand is door crisis 

of andere omstandigheden; 

 

1. stelt voor om regio’s binnen de EU met een werkloosheidspercentage van minstens tien 

procent een hoeveelheid te subsidiëren te bepalen door experts, afhankelijk van 

omstandigheden als bijvoorbeeld scholing en werkgelegenheid; 

2. eist dat de regio’s met individuen die bepaalde basisvoorzieningen, met name voedsel, 

drinken, zorg, medicijnen en onderdak, van kwaliteit ontbreken subsidies ontvangen 

gefinancierd door de EU. Onder kwaliteit verstaat de commissie drie maaltijden per dag, 

opvangcentra met laag comfort als ondergrens, goede medische apparatuur en 

medicijnen zonder wachtrijen, erkende dokters en genoeg drinkwater uit een pomp of 

kraan binnen vijfhonderd meter van stadsinwoners of vijf kilometer van inwoners van het 

platteland; 



3. acht noodzakelijk dat de infrastructuur zodanig voldoende moet zijn dat de economie van 

de EU er niet onder lijdt. Dit vooral gericht op spoornetwerken en wegen welke van belang 

zijn voor de handel en voor de inwoners van regio’ s van de EU; 

4. staat erop dat regeringen van de EU een minimum en maximum uurloon instellen, welke 

ongeveer 7,5 procent van elkaar verschillen per bepaald beroep, en eist dat iedere regio 

hieraan voldoet wanneer er aan factoren31 voldaan wordt; 

5. acht noodzakelijk dat de regio’s met zichtbare achterstand 32  door bepaalde 

omstandigheden33 subsidies, welke afhankelijk zijn van de schade, krijgen om deze regio’s 

te ondersteunen; 

6. beklemtoont dat in bepaalde regio’s in de EU onderzoek gedaan moet worden naar een 

duurzame oplossing voor landbouw, industrie en klimaatproblemen. Ook zullen subsidies 

toegekend worden aan de verwezenlijking van de oplossingen gevonden bij deze 

onderzoeken: 

I. eist dat ondernemingen met vier procent of meer groene energie subsidies krijgen 

volgens de bonusregeling34, 

II. acht noodzakelijk dat bedrijven of individuen die initiatief nemen naar onderzoek voor 

klimaatproblemen, vooral de droogte, subsidies ontvangen, 

III. acht noodzakelijk dat duurzame producten, aangekocht door landbouwers, worden 

terugbetaald door subsidies welke afhankelijk zijn van het BBP35 van de regio. Het 

maximale verschil tussen de hoogste en laagste subsidie is dan niet hoger dan dertig 

procent. De hoogste subsidie bestaat uit maximaal tachtig procent van het volledige 

aankoopbedrag. 

7. eist dat regio’s in de EU die achterlopen op het gebied van verkeersveiligheid 

ondersteuning kunnen aanvragen om deze situatie te verbeteren. Deze ondersteuning is 

op basis van verkeersongelukken per jaar, verkeerstekens en inwoners; 

8. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 

nationale Parlementen van de lidstaten. 

 

  

                                                        
31 aantal werkuren, productiehoeveelheden, aantal klanten en hoeveel mensen hetzelfde beroep 
uitoefenen 
32 wegtrekkende mensen, lage lonen, verzwakt onderhoud aan huizen of infrastructuur en een tekort aan 
voorzieningen 
33 crisis en natuurrampen 
34 verband tussen hoeveelheid vergroening en verkrijgbare subsidie 
35 Bruto Binnenlands Product 



6. JURI EP-COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN 
 

Commissie Juridische Zaken legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het Model 

Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 

 

Resolutie over het vraagstuk omtrent de toegang van auteursrechtelijk beschermd materiaal. 

 

Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 

 

Gezien: 

www.privacy-regulation.eu 

www.tijd.be 

saveyourinternet.eu 

www.eff.org 

 

A. hevig verontrust over het feit dat er nooit een perfect filter zal zijn om auteursrecht te 

beschermen en ondertussen internetvrijheid en bescherming te waarborgen; 

B. erop wijzend dat grote platforms de risico’s tot aanklagen niet willen nemen en dus de 

content zelf uitdunnen; 

C. hevig verontrust over het aantal individuen dat gevaar loopt werkeloos te worden door 

een fout in de censuur van het algoritme; 

D. ervan uitgaande dat de startups er niet in zullen slagen het benodigde geld te vinden om 

deze uploadfilter en bijbehorende technologie te financieren; 

E. erop wijzend dat vele rechtmatige content door het toekomstige filter toch gecensureerd 

zou kunnen worden; 

F. signalerend dat er een beperking van internetvrijheid op creatief vlak en van de vrije 

meningsuiting is als er een uploadfilter geïmplementeerd zou worden; 

G. hevig verontrust dat een strafrechtelijk feit kan worden gepleegd met betrekking tot het 

toekomstige artikel 1336 door middel van een VPN37 zonder vervolging; 

 

1. pleit voor de implementering van een nieuwe fair use wet die inhoudt dat 10 procent van 

de originele content van de creator mag worden gebruikt zonder strafrechtelijke gevolgen, 

dit mag verschillende videofragmenten bevatten die beschikbaar zijn voor consumenten 

zonder aankoop 

2. eist dat indien men meer content zou willen gebruiken dan de fair use wet toelaat, er een 

financiële overeenkomst met de rechtmatige eigenaar gesloten moet worden; 

3. pleit voor het onbegrensde, vrije gebruik van op het internet legaal verkrijgbare content 

in het niet-commercieel hergebruik met toegevoegde waarde38; 

                                                        
36 Zodra er verwezen wordt naar artikel 13 gaat dit met name over auteursrecht en uploadfilters. 
37  Virtual Private Network 
38 De video moet naast de kopie een educatieve of een opiniërend doeleinde bevatten. 



4. eist dat in geval van geschil over de rechtmatige eigenaar er zal worden gekeken naar de 

uploaddatum. Als hierdoor onduidelijkheid ontstaat over wie de rechtmatige eigenaar is, 

kan het slachtoffer terecht bij de hulpservice van het platform dat verbeterd zal zijn in 

verhouding met het huidige systeem; 

5. is van mening dat online afbeeldingen die onder de copyright wet vallen onbegrensd 

gebruikt kunnen worden voor niet-commerciële doeleinden mits deze zonder betaling te 

verkrijgen zijn op het internet39; 

6. eist om in geval van commercieel hergebruik van auteursrechtelijk beschermde 

afbeeldingen er een overeenkomst met de rechtmatige eigenaar gesloten moet worden; 

7. eist dat covers van muziekstukken op een niet-commerciële wijze vrij gebruikt mogen 

worden, mits de originele versie van de artiest niet afgespeeld wordt en de originele versie 

een verwijzing krijgt; 

8. eist dat artiesten de keuze krijgen hun muziekstuk wel of niet vrij te geven voor 

commerciële coverartiesten; wordt het nummer vrijgegeven voor gebruik, dan gaat 100 

procent van de opbrengsten naar de coverartiest. Gebeurt dit niet, eisen we een verdeling 

van 60 procent naar de coverartiest en 40 procent naar de oorspronkelijke artiest; 

9. pleit voor subsidies aan startups om aan een uploadfilter te komen voor maximaal 2 jaar 

en tot het bedrijf een winstmarge van 35 procent heeft; 

10. raadt de grote bedrijven die artikelen overnemen van nieuwssites aan om deze 

rechtmatige desbetreffende personen op een eerlijke manier te vergoeden40; 

11. beveelt aan om meerdere professionals te betrekken bij de productie van een algoritme 

dat een VPN tegenhoudt, dit algoritme wordt alleen toegebracht op grote 

internetgiganten; 

12. wijst erop dat de wetten die zijn opgesteld in deze resolutie alleen invloed zullen 

uitoefenen op content die na de goedkeuring van deze resolutie wordt vrijgegeven op het 

internet, met uitzondering van digitaal materiaal dat alleen voor aankoop beschikbaar is; 

deze sluit aan met de nieuwe wetgeving, aangezien de oude wetgeving dient te vervallen; 

13. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 

nationale Parlementen van de lidstaten. 

 

 

 

  

                                                        
39 met uitzondering van losse afbeeldingen van media zoals films en series 
40 met uitzondering van non-profit organisaties bv. Wikipedia 



7. ITRE EP-COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE 

 

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor 
aan het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen.  
 
Resolutie over het vraagstuk van de energie-unie met hernieuwbare en duurzame energie. 
 
Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
Gezien:  

Rapport Environmental Progress 
The World Factbook CIA   
www.oecd.org  
www.who.int  
www.Europese Unierostat.com    
www.wattisduurzaam.nl  
www.ipcc.ch  
  

A. overwegend dat door veranderingen op het gebied van duurzame energie de concurrentie 

tussen bedrijven binnen en buiten de Europese Unie zal toenemen, waardoor de prijzen 

te hoog worden; 

I. zal de import toenemen door de concurrentie tussen bedrijven; 

II. zal de concurrentie tussen grote en kleine bedrijven toenemen, waardoor kleine 

bedrijven zullen lijden en de opkomst van kleine bedrijven zal dalen; 

B. vaststellend dat door het deels overgaan op duurzame energie er een verandering zal 

plaatsvinden op het gebied van werkgelegenheid; 

I. wat leidt tot het ontstaan van werkloosheid in andere sectoren dan in de duurzame 

energiesector;  

II. uitmondend in het ontstaan van een tekort aan werkkrachten in de duurzame 

energiesector; 

C. benadrukkend dat de kennis op het gebied van duurzame energie niet genoeg verspreid 

is binnen de Europese Unie; 

D. vaststellend dat de duurzaam opgewekte energie niet voldoende efficiënt gebruikt wordt;  

I. kennisnemend van het feit dat energieopslag van duurzame energie binnen de 

Europese Unie niet goed genoeg ontwikkeld is; 

E. vaststellend dat er te weinig bronnen41 zijn, die groene energie opwekken, die binnen de 

Europese Unie worden gebruikt; 

F. signalerend dat de communicatie binnen de Europese Unie op het gebied van duurzame 

energie nog niet voldoende gerealiseerd wordt. 

 
1. vraagt om een subsidie, die de kosten van de op duurzame energie overstappende 

bedrijven zal moeten compenseren, gebaseerd op het verlies dat een bedrijf maakt door 

                                                        
41 zoals water-, wind-, zonne-energie, etc.  



het streven naar het gebruik van duurzame energie, opdat ze kunnen blijven concurreren 

met andere42 bedrijven; 

2. wijst op een grotere baanpotentie in de beroepssectoren die in verband staan met 

duurzame energie; 

I. beveelt aan dat onderwijsinstanties43 contacten moeten leggen met bedrijven in 

de duurzame energiesector; 

3. pleit voor meer financiering van opleidingen met betrekking tot de duurzame 

energiesector, zodat meer studenten gestimuleerd worden deze richting in te gaan; 

4. beveelt aan dat er korte en specifieke opleidingen komen om de overstap voor 

geïnteresseerden naar de duurzame energiesector makkelijker te laten verlopen; 

5. eist dat er meer voorlichtingen moeten worden gegeven over de nieuw opkomende 

beroepen in de duurzame energiesector;  

6. beveelt aan dat elk land de competentste geleerden, die gespecialiseerd zijn op het gebied 

van duurzame energie afvaardigt om samen een comité te vormen om de kennis44 van 

ieders land te verrijken;  

7. acht noodzakelijk dat importheffingen voor producten45, die vanaf buiten de Europese 

Unie naar binnen de Europese Unie worden vervoerd, zullen stijgen;   

8. wijst op het feit dat er meer moet worden geïnvesteerd in bronnen, die groene energie 

opwekken, passend bij het land46; 

9. dringt aan op een halfjaarlijkse bijeenkomst van de in aanmerking komende politici47 van 

alle lidstaten binnen de Europese Unie om elkaar erop te wijzen wat er gebeurt en wat er 

gedaan moet worden omtrent duurzame energie, opdat de communicatie tussen de 

lidstaten verbeterd wordt;  

10. eist dat er voldoende frequente nieuwsberichten en mediacampagnes naar de consument 

over de duurzame energie en de vooruitgang hierin worden uitgebracht;   

11. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 

nationale parlementen van de lidstaten. 

 

 

  

                                                        
42 minder duurzame bedrijven binnen en buiten de Europese Unie  
43 hogescholen, universiteiten en alle instanties die een opleiding aanbieden op het gebied van Science 
Technology Engineering and Mathematics (STEM). 
44 met betrekking tot duurzame energieopslag en de specialisatie en ontwikkeling hiervan 
45 producten die in de Europese Unie geproduceerd kunnen worden 
46 hiermee wordt bedoeld dat landen zelf mogen bepalen welke bronnen het meest efficiënt voor deze 
landen werken  
47 politici die beslissingen nemen over het energiebeleid 



8. AFET EP-COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN 

 

De commissie Buitenlandse Zaken legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het 

Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 

  
Resolutie over het vraagstuk van de toename van protectionisme en de bedreiging van de 

vrijhandel. 

  
Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 

Gezien:  

trade.ec.europa.eu 

www.nrc.nl 

www.europa-nu.nl 

www.mepnoordbrabant.nl 

pdf stand-van-zaken-ttip-2704161 

  
A. signalerend dat multinationals vanuit de VS producten goedkoop op de markt kunnen 

brengen, waardoor lokale bedrijven weggeconcurreerd worden in de EU; 

B. erop wijzend dat de VS hoge importheffingen heft op bepaalde producten48, hierdoor 

wordt het lastiger om deze producten rendabel te exporteren naar de VS;  

C. benadrukkend dat de VS afziet van het klimaatakkoord 49 , waardoor de Amerikaanse 

producten niet voldoen aan Europese standaarden; 

D. kennisnemend van de handelsoorlog50 tussen China en de VS, waarbij Europese lidstaten 

eigen handelsakkoorden gaan sluiten met VS en China, waardoor de Europese handel en 

economie gevaar loopt; 

E. erop wijzend dat er te weinig openheid is vanuit de rechtbanken51, die recht spreken over 

misstanden in de handel tussen lidstaten van de EU en de VS; 

F. ervan uitgaand dat het huidige economische klimaat in de VS leidt tot potentieel 

vertrekkende bedrijven naar de EU, nu  heerst er nog te veel vrijheid voor bedrijven om 

te onderhandelen met de overheid  over zaken zoals belastingen; 

G. in de veronderstelling dat de handel wordt bemoeilijkt, door verspilling van tijd en geld 

tijdens het controleproces op veiligheids- en kwaliteitseisen van producten; 

H. benadrukkend dat sinds de aanstelling van president Trump de onderhandelingen over 

TTIP52 stilliggen en er dus geen duidelijke handelsafspraken zijn tussen de VS en de EU; 

I. erop wijzend dat Europese en Amerikaanse boeren ongelijke landbouwsubsidies 

ontvangen, wat leidt tot oneerlijke concurrentie en complexe handelsrelaties; 

                                                        
48 producten zoals, pindakaas, spijkerbroeken, aluminium en staal. 
49 klimaatakkoord ondertekend in Parijs 12 december 2015. 
50 oorlog veroorzaakt door het heffen van hoge importbelastingen, waardoor de handel tussen beiden 
moeilijk wordt. 
51 speciale organisaties zoals het ISDS (Investor-to-State Dispute Settlement) en het investment court 
system. 
52 Transatlantic Trade and Investment Partnership is een voorgesteld handels- en investeringsverdrag 
tussen de EU en de VS. 

http://www.europa-nu.nl/
http://www.mepnoordbrabant.nl/


 

1. verzoekt om een nieuwe start te maken met een handelsverdrag, waarbij duidelijke 

afspraken en goed contact van belang zijn tussen lidstaten en naar hun burgers toe; 

2. vraagt om de volgende maatregelen om kleine Europese bedrijven53 te ondersteunen 

door extra subsidies toe te kennen aan deze bedrijven om mee te kunnen doen op de 

Europese markt; 

3. pleit voor het verstrekken van importsubsidies op producten die de VS op grote schaal 

produceert, wat zou kunnen leiden tot de volgende situaties: 

I. de handel tussen de VS komt op gang; 

II. de band tussen de VS en de EU wordt versterkt; 

III. de VS verlaagt de importheffingen; 

4. beveelt aan de EU, Europese bedrijven, die ondanks de hoge importheffingen van de VS, 

toch handelen met de VS, subsidies te geven ter compensatie; 

5. vraagt om loskoppeling van het Parijsakkoord, waarbij de belangrijkste aspecten54 van het 

akkoord, die de handel betreffen, worden meegenomen in een nieuw handelsverdrag; 

6. eist dat er meer transparantie over rechtszaken binnen handelsconflicten komt door 

middel van: 

I. een verslag van het proces en onderzoeksresultaten in een voor iedereen 

toegankelijke database; 

II. dat het proces openbaar gemaakt wordt; 

III. dat de rechtszaken worden behandeld door het Internationaal Gerechtshof in Den 

Haag door bij voorkeur een niet Amerikaanse of Europese rechter; 

7. stelt voor om een nieuwe wet te maken voor winstbelasting van bedrijven met een 

ingebouwde marge, waarin staten kunnen variëren; 

8. beveelt aan om een gezamenlijke eisenlijst op het gebied van veiligheid en kwaliteit van 

producten op te stellen met telkens de strengste eisen van de VS of de EU, zodat ze maar 

eenmaal getest hoeven te worden, voordat ze naar een ander land geëxporteerd worden; 

9. stelt voor een commissie 55  op te richten, die de naleving van bovenstaand beleid 

betreffende clausule 8 controleert; 

10. pleit voor een maximum op landbouwsubsidies 56 , waarbij gelet wordt op oneerlijke 

concurrentie; 

11. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de nationale Parlementen van de lidstaten. 

  

                                                        
53 kleine Europese bedrijven: minder dan 250 werknemers met een omzet beperkt tot 50 miljoen per jaar. 
54 vermindering van de CO2, die wordt uitgestoten tijdens de productie en het transport van producten. 
55 QARC (Quality and Assuarance Requirments Control), de commissie telt evenveel Europese als 
Amerikaanse vertegenwoordigers. 
56 overheidssubsidies die worden overgedragen aan boeren om hun inkomen te verhogen en de 
internationale landbouwmarkt te beïnvloeden. 



9. ENVI EP-SUBCOMMISSIE VOLKSGEZONDHEID 

 

Subcommissie Volksgezondheid legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het 
Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 
 
Resolutie over het vraagstuk van de verslechtering van de volksgezondheid in de EU. 
 
Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
Gezien: 
 OECD Health Statistics 2018 
 https://ec.europa.eu 
 https://doi.org 
 https://culturescope.nl 
 https://transferwise.com 
 https://www.nemokennislink.nl 
 www.volksgezondheidenzorg.info 
 https://healthmanagement.org 
 http://www.europarl.europa.eu 
 www.indexmundi.com 
 
A. lettend op het feit dat de omgeving en de cultuur waar je in opgroeit beïnvloedt hoe je 

omgaat met drank, tabak en verdovende middelen; 

B. overwegend dat er te weinig voorlichting wordt gegeven over een gezonde levensstijl; 

C. overwegend dat er te weinig controle is op de voedselproductie en de keurmerken; 

D. erop wijzend dat er te weinig aandacht gaat naar mentale problemen; 

E. signalerend dat er te lange wachtlijsten zijn in de zorgsector; 

F. lettend op het feit dat ongezond voedsel57 steeds toegankelijker wordt; 

G. vaststellend dat de inwoners van de EU te weinig worden gestimuleerd om voldoende 

dagelijkse lichamelijke activiteit te verrichten; 

H. lettend op de staat van de faciliteiten in de zorgsector; 

I. signalerend dat de sociale ongelijkheid een probleem vormt voor de betaalbaarheid van 

de gezondheidszorg; 

J. signalerend dat er steeds minder inwoners van de EU zich laten vaccineren. 

 
1. eist dat er een undercover controlegroep58 van jongeren komt op de verkoop van alcohol 

en tabak; 

                                                        
57 Voedingsmiddelen die een te hoog gehalte hebben aan bepaalde voedingsstoffen die een negatieve 
werking kunnen hebben op de gezondheid. 
58 Deze controlegroep, die minderjarig is, zal in de horeca en de winkels proberen aan alcohol en tabak te 
komen. 



2. dringt aan op het invoeren van een verplicht vak59 waarin voorlichting wordt gegeven over 

een gezonde levensstijl, omgaan met mentale problemen en de negatieve gevolgen van 

alcohol, tabak en verdovende middelen; 

3. eist dat er meer informatie wordt gegeven over een gezonde levensstijl, vaccinaties, het 

omgaan met mentale problemen en de negatieve gevolgen van het gebruik van alcohol, 

tabak en verdovende middelen via de media60; 

4. pleit voor meer onafhankelijke en onverwachte inspectie op de keurmerken en bij de 

voedselproductie; 

5. dringt aan om remgeld61  waarvan het percentage gebaseerd is op het inkomen in te 

voeren; 

6. pleit voor een basisverzekering, die mogelijk gratis is, voor alle inwoners van de EU, met 

de mogelijkheid tot een aanvullende verzekering; 

7. staat erop dat er accijnzen op ongezond voedsel worden geheven die subsidies voor 

gezond voedsel kunnen vergoeden; 

8. stelt voor om meer mogelijkheden62 te creëren voor fietsers en voetgangers; 

9. beveelt aan subsidies te geven op lidmaatschappen van sportscholen en 

sportverenigingen; 

10. eist dat er meer geld komt voor faciliteiten en werknemers in de zorgsector; 

11. staat erop dat alle vaccinaties van heersende ziektes in eigen land gratis worden; 

12. acht noodzakelijk dat alle inwoners van de EU zich laten inenten voor heersende ziektes 

in eigen land, met sancties63 bij weigering; 

13. pleit voor een limiet op het aantal fastfoodketens per gemeente, gebaseerd op het aantal 

inwoners van die gemeente; 

14. pleit voor meer studiebeurzen voor medische opleidingen; 

15. dringt erop aan dat een verplicht percentage van ten minste 10% van het totaal aantal 

lesuren wordt besteed aan lichamelijke opvoeding op school; 

16. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 

nationale parlementen van de lidstaten. 

  

                                                        
59 Hierbij wordt een passend leerplan per jaar opgesteld dat zowel de praktische als theoretische leerstof 
voorschrijft. 
60 Internet (waaronder ons eigen online platform) en reclame op TV, sociale media en in de krant 
61 Het remgeld is de term die in verband met de ziektekosten wordt gebruikt om het eigen aandeel van de 
patiënt aan te duiden, ook wel eigen risico genoemd. 
62 Dit door middel van het aanleggen van voetpaden, fietspaden en recreatieparken. 
63 Als sanctie wordt het percentage van het remgeld verhoogd en hebben instanties het recht om niet-
ingeënte inwoners van de EU te weigeren. 



10. AGRI EP-COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING 

 

De commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling legt onderstaande resolutie ter 

goedkeuring voor aan het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 

  
Resolutie over het vraagstuk van duurzame landbouw en een vitaal platteland in Europa.  

  
Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen,  

  
Gezien:  

 www.europa.nu 
 www.europa.eu 
 www.eurostat.com 
 Het Franse ministerie van Agricultuur 
 De Europese Commissie over Landbouw 
 
A. ervan uitgaand dat de kennis over landbouw te kort schiet over innovatieve technologieën 

en duurzaamheid; 

B. van mening dat het platteland lijdt onder urbanisatie en een tekort aan sociale 

zekerheden, waardoor potentiële ondernemers zullen wegtrekken; 

C. erop wijzend dat de kleine landbouwbedrijven op economisch gebied niet genoeg 

gesteund worden om opgewassen te zijn tegen grote landbouwbedrijven; 

D. signalerend dat de agrarische sector kwetsbaar is in het geval van extreme 

weersomstandigheden64, waardoor de sector schade oploopt; 

E. overwegend dat kleine bedrijven meer winst zouden kunnen maken aan de hand van 

specialisatie in bijvoorbeeld duurzame of biologische producten; 

F. lettend op de toenemende hevige concurrentie van buiten de Europese Unie waardoor 

landbouwbedrijven minder profitabel zullen zijn; 

G. benadrukkend dat er veel verspilling van voedsel is bij de landbouw; 

H. met verontwaardiging kennisnemend van het feit dat dierenwelzijn in de EU niet genoeg 

gecontroleerd wordt en dat de regels niet strikt genoeg zijn; 

I. hevig verontrust over het feit dat er in de agrarische sector veel vervuiling65 plaatsvindt; 

J. van mening dat landbouwbedrijven moeten voldoen aan te complexe administratieve 

werkzaamheden ingesteld door de Europese Commissie. 

  
1. vraagt om samenwerking met onderzoeksinstituten en verplichte samenwerking met 

onderwijsinstelling en voorlichtingsdiensten om te innoveren, zodat de productie 

geoptimaliseerd wordt. 

                                                        
64 Met extreme weeromstandigheden wordt er gewezen op droogtes, hittegolven, te hevige regen of wind 
en de gevolgen daarvan. 
65 Vervuiling is een verzamelnaam voor thema’s zoals overbemesting, illegale pesticiden, water 
ontzuivering en overtollig CO2 en CH4. 

http://www.eurostat.com/


I. pleit voor een educatieve manier om aanmoediging tot specialisatie betreft bio 

producten, intensivering en verduurzaming waarbij het belangrijkste is dat de 

bulkproductie wordt vermeden; 

II. dit betreft agrariërs inlichten over het vervangen en het verwerken van 

vervuilende materialen gelijklopend met het samenwerken met die bedrijven om 

oplossingen in te voeren indien nodig; 

2. stelt voor om de aantrekkelijkheid te verbeteren door het gebruiksklaar maken van 

huidige faciliteiten te subsidiëren en indien nodig nieuwe faciliteiten te bouwen die de 

visie van het platteland ondersteunen; 

I. verzoekt om agriculturele bedrijven te steunen om daarmee de lokale markt en 

promoactiviteiten te ontwikkelen; 

II. pleit voor het bevorderen van recreatieve en toeristische faciliteiten  door het 

gebruikt van subsidies; 

III. acht noodzakelijk dat het toegankelijker gemaakt wordt om een huis te verkrijgen 

op het platteland, door het renoveren van oude en vervallen huizen en middels 

financiële steun; 

3. verzoekt om de last van boeren te verlichten wanneer deze niet in staat zijn hun taken te 

verrichten door het oprichten van een organisatie van jonge boeren in opleiding die de 

taak dan tijdelijk overnemen, de EFSA66; 

4. beveelt aan om subsidies per hectare te verlenen in categorieën 67  en binnen deze 

categorieën zal de hoeveelheid van de subsidie per hectare verschillen; 

5. beklemtoont dat ieder land een budget moet verkrijgen om uit te kunnen lenen aan 

boeren in geval van nood met slechts een kleine rente; 

6. stelt voor om de maatregelen die boeren willen nemen voor extreme 

weeromstandigheden deels te vergoeden waardoor aan de door de Europese Commissie 

opgestelde criteria 68  wordt voldaan, wanneer de boeren in kwestie een proactieve 

houding nemen om de criteria te behalen; 

I. eist dat er een optionele verzekering opgericht wordt die boeren die aan de eerder 

genoemde criteria voldoen te beschermen tegen schade door extreem weer. 

7. beklemtoont dat EU-landen meer landbouwproducten binnen de EU voorrang moeten 

verlenen met de hulp van de door de Europese Commissie opgerichte organisatie EACC69; 

8. acht noodzakelijk dat er via de EAEI70 strikt toezicht wordt gehouden op de vervuiling, 

dieren en milieu binnen agrarische ondernemingen en dat de EAEI de ondernemingen 

controleert en daarnaast een raadgevende rol speelt bij wetvoorstellen, dit onder toezicht 

van de EU; 

I. staat er op dat de EAEI per land verslag verslag uit brengt aan de EU over 

dierenwelzijn en het recht heeft in te grijpen indien nodig; 

                                                        
66 European Farmer Supporting Alliance 
67 De categorïen zijn verdeeld in kleine landbouwbedrijven en grote landbouwbedrijven, ook speelt het 
verschil in akkerland en weiland een rol. 
68 Deze criteria verschillen per regio, deze criteria zal in Spanje bijvoorbeeld over irrigatie systemen tegen 
droogte gaan. 
69 European Agriculture Communication Centre 
70 European Agriculture Environment Institute 



9. moedigt aan door middel van een campagne dat het verdelen van voedseloverschotten 

van landbouwers, al dan niet voor een kleine vergoeding, aan organisaties indien ze 

geschikt zijn voor menselijke consumptie en voldoen aan de voedselveiligheidscriteria. 

10. beklemtoont dat de Europese unie een vereenvoudigde manier van administratie voor 

agrariërs door moet voeren, zodat zij meer energie kunnen steken in hun onderneming;  

11. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 

nationale Parlementen van de lidstaten. 

  



11. CULT EP-COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS 

 

Commissie Cultuur en Onderwijs legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het 
Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 
 
Resolutie over het vraagstuk van de ontwikkeling en innovatie van het schoolonderwijs.  
 
Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen,  
 
Gezien:  
 www.dewereldvanmorgen.be  
 www.onderwijs.vlaanderen.be  
 www.oecd.org  
 www.europarl.europa.eu/committees/nl/cult/home.html 
 
A. hevig verontrust over het feit dat leerlingen niet genoeg aandacht en hulp krijgen in het 

onderwijs;  
I. lettend op het feit dat er sprake is van een lerarentekort.  

B. lettend op dat veel praktische banen verdwijnen door innovatie en dat daardoor veel 
praktisch onderwijs minder belangrijk wordt;  

C. erop wijzend dat er te weinig onderwijs over technologie wordt gegeven;  
D. benadrukkend dat de concentratieproblemen bij leerlingen verhoogd worden, deels 

doordat de leerlingen te weinig buiten zijn en te vroeg op staan;  
E. benadrukkend dat niet alle leraren zich vertrouwd voelen bij het gebruik van digitale 

apparaten en daardoor de leerlingen minder goed kunnen begeleiden.  
I. erop wijzend dat er op het moment niet de mogelijkheid is om gefinancierde 

scholing71 te volgen.  
F. vaststellend dat een deel van de scholen in de EU onvoldoende digitale infrastructuur72 

heeft en daardoor beperkte onderwijsmogelijkheden heeft;  
G. vaststellend dat er minder vrouwen dan mannen technische vakken of studies kiezen en 

dit wel de toekomstige arbeidsmarkt is;  
H. signalerend dat, hoewel er wel lessen worden gegeven in informatica, er vanaf een jonge 

leeftijd onvoldoende voorlichting is over cyberveiligheid op school;  
I. vaststellend dat het onderwijs onvoldoende gefocust is op de voorbereiding van 

internationale banen in de toekomst waarbij er gebruik wordt gemaakt van verschillende 
wereldtalen en je in aanraking komt met verschillende culturen; 

J. hevig verontrust over het feit dat er geen Europese diploma’s73 van studies zijn; 
K. erop wijzend dat er vanaf secundair onderwijs niet genoeg voorlichting wordt gegeven 

over het Erasmus74;  

                                                        
71 Deze scholing zal beschikbaar zijn voor volwassenen en is deels gefinancierd door de overheid.  
72 functionerende apparatuur door middel van internetverbinding en bandbreedte. 
73 diploma’s van studies waaraan een kwalificatiemerk zit gekoppeld zodat je kunt zien wat de waarde en 
inhoud van het diploma is en wat altijd kan worden gebruikt bij een sollicitatie en wordt erkend door heel 
de EU.  
74 Erasmus is het EU-programma voor het hoger onderwijs waarmee je een deel van je studie of stage 
elders in Europa kunt doen.  



L. signalerend dat leerlingen onvoldoende loopbaanoriëntatie krijgen en dat dat in hun 
keuze van toekomstige carrière en in hun toekomstige carrière voor te veel druk en stress 
kan zorgen;  

I. benadrukkend dat de leerlingen moeten worden voorbereid op het moderne 
solliciteren75.  

 
1. dringt aan op campagnes en voorlichting over de voordelen en belangrijkheid van 

docenten om zo meer mensen te prikkelen om in het onderwijs te gaan werken;  
2. staat erop dat de werkomstandigheden van de leerkrachten verbeterd worden wat 

positieve invloed zal hebben op de opleiding van de studenten omdat de leerkracht meer 
gemotiveerd zal zijn om les te geven;  

3. beklemtoont dat hoewel de belangrijkheid van het praktisch onderwijs niet vergeten mag 
worden er meer voorlichting en vakken moeten komen over technologie;  

4. vraagt om meer ICT-lessen in het onderwijs die nadrukkelijk beginnen in het 
basisonderwijs omdat de leerlingen die technologische vaardigheden later nodig hebben; 

5. staat erop dat er bepaalde lessen in een buitenomgeving moeten worden gegeven;  
6. is van mening dat actieve lessen noodzakelijk zijn voor een betrokken klas waarbij er gelet 

moet worden op dat de leerstof nog steeds wordt behandeld;  
7. beklemtoont dat het puberbrein na 9.30u het best kan functioneren en stelt daarbij voor 

dat de lessen op het secundair onderwijs daarna beginnen;  
8. verzoekt om gefinancierde scholing toe te passen waardoor leerkrachten meer vertrouwd 

zijn met de nieuwe technologie en deze ook kunnen toepassen op het onderwijs. Op die 
manier kunnen leerkrachten de leerlingen ook de essentiële technologische aspecten 
aanleren; 

I. beveelt aan dat gefinancierde scholing beschikbaar is in alle lidstaten van de EU.  
9. staat erop dat alle scholen in de EU-lidstaten beschikken over een goede digitale 

infrastructuur met een internetverbinding van minimaal tien mega-bit per seconde 
waardoor onderwijsmogelijkheden worden uitgebreid;  

I. stelt voor om voorlichting te geven aan schoolbesturen over het belang van een 
goede internetverbinding zodat ze hierin zullen investeren.  

10. eist dat er meer vrouwelijke rolmodellen in de technische sector komen om vrouwelijke 
studenten te stimuleren om technische studies en vakken te kiezen;  

11. beveelt aan om vanaf het basisonderwijs en door de gehele opleiding meer voorlichting te 
geven over het veilig gebruiken van internet en dat cyberveiligheid behandeld moet 
worden in het vak informatica;  

12. acht noodzakelijk dat in elk land van de Europese Unie Spaans en Mandarijn aangeboden 
worden omdat dit belangrijk is om internationaal te werken;  

13. pleit voor het opstellen van de commissie SWO76 die zal onderzoeken en zal vergelijken 
wat de studie diploma’s in de lidstaten van de Europese Unie waard zijn;  

14. verzoekt om een Europees diploma dat de commissie SWO zal opstellen;  
15. dringt aan op meer voorlichting over het Erasmus op secundair onderwijs en universiteiten 

zodat jongeren in aanraking komen met verschillende talen en culturen;  
16. acht noodzakelijk dat vanaf het jaar dat de leerlingen leren lezen en schrijven ze voldoende 

begeleiding krijgen in de loopbaanoriëntatie;  

                                                        
75 een nieuwe vorm van solliciteren waarbij verschillende aspecten die bij het solliciteren van deze tijd 
belangrijk zijn om aangenomen te worden.  
76 de commissie van Studie Waarde Onderzoekers. 



17. beveelt aan dat leerlingen in het secundair onderwijs worden voorbereid op 
veranderingen van het solliciteren; 

18. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
nationale parlementen van de lidstaten. 

 
  



12. FEMM EP-COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN GENDERGELIJKHEID 

 

De commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid legt onderstaande resolutie ter 

goedkeuring voor aan het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 

 

Resolutie over het vraagstuk van discriminatie op grond van seksuele geaardheid (LGBTI). 

 

Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 

 

Gezien:  

https://tgeu.org/trans-rights-map-2018/   

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-being-trans-eu-comparative

 summary_nl.pdf   

https://www.ru.nl/publish/pages/762608/eindrapport_receptiviteit_voor_lhbt_em

 ancipatie.pdf   

 

A. hevig verontrust over het feit dat transgenders mishandeld worden; 

B. vaststellend dat er niet in elk land een mogelijkheid is om een procedure77 te volgen voor 

het veranderen van je geslacht; 

C. hevig verontrust over het feit dat transgenders moeten voldoen aan medische criteria78 

om de juridische erkenning te verkrijgen; 

D. ervan uitgaande dat transgenders niet mogen trouwen met mensen van hetzelfde 

geslacht als hun geboortegeslacht; 

E. ervan uitgaande dat men niet mag discrimineren, gebeurt dit echter wel bij transgenders; 

F. lettend op het feit dat mensen niet genoeg vertrouwd zijn met transgenders; 

G. vaststellend dat transgender zijn in sommige landen door de wet nog als een mentale 

aandoening wordt beschouwd; 

H. signalerend dat transgenders beperkt zijn tot het adopteren in hun eigen land; 

I. lettend op het feit dat er niet in alle landen genderneutrale faciliteiten zijn. 

 

1. Verzoekt dat de politie en justitie meer aandacht79 besteden aan aangiftes over geweld 

tegen transgenders dan momenteel het geval is; 

2. eist dat medische criteria geen directe invloed hebben op het eindbesluit of iemand wel 

of niet juridische erkenning verkrijgt; 

3. verzoekt om een duidelijke standaardprocedure80 voor transgenders om hun geslacht te 

veranderen mogelijk te maken in alle landen van de EU; 

                                                        
77 Onderdeel van deze procedure is de mogelijkheid tot naamswijziging. 
78 medische criteria: diagnose en adviezen van dokters en psycholoog en sterilisatie. 
79 meer politie op straat bij openbare plekken, meer camerasurveillance, veiliger gevoel creëren voor 
transgenders bij aangifte door middel van voorlichting aan politie, meer campagne over de meldpunten. 
80 gesprekken, niet bindende adviezen, juridische erkenning van geslachtverandering, de mogelijkheid tot 
naamswijziging, hormoonbehandeling en geslachtsoperatie(s). 



4. eist dat er geen beperkingen zijn binnen huwelijkswetten voor transgenders; 

5. staat erop dat in de constitutie wordt opgenomen dat ook transgenders niet 

gediscrimineerd worden; 

6. pleit voor het in het onderwijs opnemen van lessen die het socialisatieproces ten opzichte 

van transgenders bevorderen; 

7. beveelt aan om met behulp van reclames die het socialisatieproces ten opzichte van 

transgenders ook in andere instellingen dan het onderwijs, zoals op werk, in 

kroegen/clubs, bij sportverenigingen en op sociale media te bevorderen; 

8. pleit voor het opstellen van een wet waarin het zijn van transgender niet opgevat wordt 

als een mentale aandoening, wel als een aanpassing van je genderidentiteit; 

9. acht noodzakelijk dat er geen verschillen zijn tussen de adoptiewetten voor transgenders 

en adoptiewetten voor anderen; 

10. beveelt aan dat er naast de conventionele faciliteiten ook aparte faciliteiten komen voor 

transgenders die zich (nog) niet thuis voelen bij de conventionele faciliteiten; 

11. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de nationale parlementen van de lidstaten. 

 


