
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



3. FEMM EP-COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 
GENDERGELIJKHEID 
 
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 een eenduidig Europees beleid t.a.v. genderidentiteit. 

 

Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 

 

Gezien: 

Eline Kouwenberg, zakelijk directeur van BO Diversity  

Onderzoek naar Vrouwen aan de top 

Onderzoek naar de verbanden tussen gendergelijkheid, culturele waarden en LHBT-

emancipatie 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenlidstaat/artikel/5236592/hongarije-anti-homo-wet-

orban-kritiek-sancties-protesten-lgbt 

https://www.theguardian.com/society/2020/feb/22/ssweden-teenage-transgender-row-

dysphoria-diagnoses-soar 

https://www.travestie.org/transgender-geen-mentale-aandoeningen-meer-zweden 

https://inspanje.nl/algemeen/15455/spanje-vergemakkelijkt-vrije-keuze-in-officiele-

genderidentiteit/ 

https://stringfixer.com/nl/Athens_Pride 

https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/vrijheden-art.-6-t-m-

19/eerbiediging-van-het-prive-leven-en-van-het-familie-en-gezinsleven.html 

https://nos.nl/l/2386776 

https://rainbow-europe.org/#8621/0/0 

Conversietherapie en mensenrechten - Amnesty International  

https://tgeu.org/trans-rights-map-2021/  

https://mensenrechten.nl/nl  

https://www.europa-nu.nl/  

https://ec.europa.eu/info/index_nl  

https://transgenderinfo.be/  

https://www.expatica.com/  

https://european-union.europa.eu/index_nl  

 

A. overwegend dat lidstaten de betekenis van gender en/of genderidentiteit anders opvatten en 

anders omgaan met deze betekenis;  

B. erop wijzend dat informatie over genderidentiteit niet in alle lidstaten toegankelijk is1; 

C. vaststellend dat lidstaten verschillende waarden hechten aan genderidentiteit, waardoor een 

gezamenlijk beleid wordt bemoeilijkt;  

 
1 In verschillende lidstaten van de EU wordt informatie over genderidentiteit door de regering gecensureerd 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5236592/hongarije-anti-homo-wet-orban-kritiek-sancties-protesten-lgbt
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5236592/hongarije-anti-homo-wet-orban-kritiek-sancties-protesten-lgbt
https://www.theguardian.com/society/2020/feb/22/ssweden-teenage-transgender-row-dysphoria-diagnoses-soar
https://www.theguardian.com/society/2020/feb/22/ssweden-teenage-transgender-row-dysphoria-diagnoses-soar
https://www.travestie.org/transgender-geen-mentale-aandoeningen-meer-zweden
https://inspanje.nl/algemeen/15455/spanje-vergemakkelijkt-vrije-keuze-in-officiele-genderidentiteit/
https://inspanje.nl/algemeen/15455/spanje-vergemakkelijkt-vrije-keuze-in-officiele-genderidentiteit/
https://stringfixer.com/nl/Athens_Pride
https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/vrijheden-art.-6-t-m-19/eerbiediging-van-het-prive-leven-en-van-het-familie-en-gezinsleven.html
https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/vrijheden-art.-6-t-m-19/eerbiediging-van-het-prive-leven-en-van-het-familie-en-gezinsleven.html
https://nos.nl/l/2386776
https://rainbow-europe.org/#8621/0/0
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/conversietherapie-en-mensenrechten
https://tgeu.org/trans-rights-map-2021/
https://mensenrechten.nl/nl
https://www.europa-nu.nl/
https://ec.europa.eu/info/index_nl
https://transgenderinfo.be/
https://www.expatica.com/
https://european-union.europa.eu/index_nl


D. ervan uitgaande dat het onderwerp genderidentiteit vooral maatschappelijk is en dat de EU 

minder kan bewerkstelligen op maatschappelijk vlak; 

E. benadrukkend dat enkele lidstaten artikel 142  en artikel 13 wat betreft genderidentiteit 

schenden; 

F. ervan uitgaande dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling kijkend naar  

artikel 74 handvest van de Europese Unie, is het nu niet mogelijk om kinderen te krijgen5 voor 

koppels van hetzelfde geslacht en alleenstaande ouders/voogden; 

G. lettend op de rest van de EU hebben sommige lidstaten een te grote inkomenskloof6 tussen 

gender diversen7 met dezelfde functie binnen hetzelfde bedrijf; 

H. benadrukkend dat de bevolking beschikt over te weinig kennis8 en er te weinig uitleg wordt 

gegeven over diverse genders, waardoor er te weinig fysieke en mentale veiligheid is;  

I. signalerend dat de LHBTI+ gemeenschap nog steeds onderdrukt wordt, doordat 

conversietherapie niet in alle lidstaten verboden is; 

J. hevig verontrust over het feit dat een "X" op een ID niet overal in de EU geaccepteerd wordt 

en je niet vrij kan reizen; 

K. hevig verontrust over het feit dat een gender diverse persoon wordt gediscrimineerd; 

L. vaststellend dat mensen zichzelf niet durven te zijn, omdat de bevolking stereotyperend denkt; 

M. is van mening dat genderdysforie9 onterecht een mentale aandoening wordt genoemd door 

bepaalde lidstaten; 

N. hevig verontrust over de sterilisatieplicht in sommige lidstaten voor transgenders; 

O. hevig verontrust over de verschillen die lidstaten hebben met betrekking tot regels rondom de 

gendertransitie10; 

 

1. eist dat vaste definities11 voor gender en genderidentiteit binnen de Europese Unie worden 

vastgesteld en worden opgenomen in het beleid van de Europese Unie; 

2. raadt aan om een jaarlijks driedaags congres te organiseren over genderidentiteit12; 

3. pleit voor het oprichten van commissie Gender And Trans Site Europe (GATSE)13 met het 

controlerende orgaan commissie Independent No Censorship European League (INCEL)14; 

 
2 Van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Kort 
samengevat: niemand mag gediscrimineerd worden. 
3 Verplichting tot het respecteren van de mensenrechten opgesteld door de Europese Unie 
4 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven. 
5 kinderen krijgen d.m.v. IVF of adoptie, etc. 
6 een gemiddelde van 14,1%  
7 mensen die zich niet identificeren als man of vrouw 
8 kennis over de LHBTI+ gemeenschap 
9 Genderdysforie betekent dat mensen een sterk gevoel van onvrede hebben met het geslacht waarmee zij 
geboren zijn. 
10 regels zoals de leeftijd, ouderlijk toezicht en financiering 
11 Gender verwijst naar de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die elke maatschappij voor elk geslacht 
heeft bepaald. Genderidentiteit verwijst naar het gender waartoe iemand zichzelf rekent. 
12 Zie appendix A. 
13 Zie appendix B. 
14 Zie appendix C. 



4. stelt voor om een subsidie beschikbaar te stellen voor lidstaten, die financiële steun nodig 

hebben bij het verspreiden van informatie15 over genderidentiteit onder burgers bij voorkeur 

via het onderwijs, bedrijfsleven en door de staat gefinancierde media; 

a. pleit voor het opstellen van de commissie Control over Money for Information (CMI)16 

5. verzoekt het Europees Hof sancties op te leggen aan lidstaten die zich niet aan artikel 14 en/of 

artikel 1 houden; 

a. pleit voor een periode van twee jaar waarin de lidstaten de mogelijkheid krijgen om 

wel aan genoemde artikelen te voldoen; 

b. acht noodzakelijk dat commissie Check over Human Rights (CHR)17 wordt opgericht, 

die de lidstaten zowel controleert als het verzoek indient bij het Europees Hof om 

sancties op te leggen; 

6. eist dat het mogelijk is voor alle personen om kinderen te krijgen, ongeacht het geslacht, de 

geaardheid18 of de relatiestatus, zolang de ouder in staat is om voor het kind te zorgen en de 

ouder goed is voorgelicht; 

7. eist dat het Europees Arbeids Ongelijkheid Orgaan (EAOO)19 wordt opgericht om de loonkloof 

te verkleinen aangezien dit in strijd is met Artikel 14 van het Europees Verdrag; 

8. dringt aan op het aanstellen van aparte, door de EU gesubsidieerde meldpunten bij de politie 

van geweld, bedreigingen of discriminatie op basis van het behoren tot de LHBTI+ 

gemeenschap; 

9. pleit voor het gratis toegankelijk maken van alle soorten therapie met uitzondering van de 

conversietherapie door middel van subsidie van de EU; 

10. stelt voor om het geslacht overbodig te maken op het eerstvolgende ID met de mogelijkheid 

om eerder een nieuwe ID aan te vragen; 

11. verzoekt om lesmateriaal en staatsgefinancieerde media aan te passen20 om het 

stereotyperend denken te verminderen en meer kennis te laten maken met de LHBTI+ 

gemeenschap; 

12. acht noodzakelijk dat genderdysforie in de Europese richtlijnen niet meer genoemd wordt als 

mentale ziekte;  

13. stelt voor om genderneutrale privéruimtes, zoals kleedkamers en toiletten, toe te voegen 

naast de mannen en vrouwen privéruimtes bij overheidsgebouwen; 

14. stelt voor om Europees Orgaan voor Conservatieve Lidstaten (EOCL)21 op te richten voor 

lidstaten die nog niet klaar zijn voor de snelle ontwikkelingen op het gebied van 

gendergelijkheid en genderidentiteit; 

15. stelt voor om sterilisatie niet verplicht meer te maken voor een officiële erkenning voor 

gendertransitie en bij de mensen bij wie dit al gebeurd is een gesubsidieerde 

schadevergoeding22 te regelen;  

 
15 Lidstaten hebben zelf de vrijheid om te beslissen welke informatie ze verspreiden. 
16 Zie appendix D. 
17 Zie appendix E. 
18 de geaardheid van de gender diversen 
19 Zie appendix F. 
20 Onder andere door meer LHBTI+ representatie en geen stereotyperend taal- en beeldgebruik. 

21 Zie appendix G. 
22 Deze vergoeding zal worden gesubsidieerd door de EU als de betreffende lidstaat waar de sterilisatie heeft 
plaatsgevonden geen sterilisatieplicht meer heeft. 



16. dringt aan op een Europese norm23 die dient als richtlijn voor lidstaten om wetten op te stellen; 

17. vraagt om Europees Gendertransitie Orgaan (EGO)24 op te richten die de subsidie voor de 

gendertransitie voor elke lidstaat bepaalt en controleert; 

18. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen voorkomen aan de Raad, de Commissie en de 

nationale Parlementen van de Lidstaten. 

 
 

Appendix A 
Het congres genderidentiteit duurt drie dagen waarbij alle vertegenwoordigers van lidstaten van het 
Europees Parlement bij elkaar komen en praten over genderidentiteit. Hierbij wisselen ze ideeën uit 
en proberen zo dichterbij een gemeenschappelijk beleid voor genderidentiteit te komen. Dit congres 
vindt plaats in Brussel van 6 september tot en met 9 september. Dit omdat het congres eindigt op 09-
09 en dat staat voor gelijkheid. Op de laatste dag van het congres zal er een feestdag, No Gender 
Slander day, plaatsvinden om te vieren dat de Europese Unie weer een stukje dichterbij gelijkheid is. 
Deze feestdag is optioneel en de Europese Unie adviseert hier aan deel te nemen. 
 
Appendix B 
GATSE is een commissie met het doel om alle burgers in alle lidstaten toegang te geven tot informatie 
over genderidentiteit. Deze zal functioneren door een site te maken met twee domeinen: een voor 
kinderen en een voor volwassenen. Ze zullen grotendeels dezelfde informatie bevatten, alleen zal het 
domein voor kinderen makkelijkere taal gebruiken. GATSE is zowel de naam van de site als de 
commissie. 
 

Appendix C 
INCEL is een commissie. Deze heeft het doel om te zorgen dat GATSE in alle lidstaten toegankelijk is. 
Het doel is censuur van de lidstaten tegengaan, met betrekking tot de site GATSE. Als de site toch 
wordt geblokkeerd of gecensureerd door een lidstaat, is dat een overtreding artikel 125 en in clausule 
5 staan verdere gevolgen voor de desbetreffende lidstaat. 
 
Appendix D 
Commissie CMI zal landen controleren of zij de subsidie voor de juiste doeleinden gebruiken. Ook 
zullen zij beslissen wie de subsidies zullen krijgen en hoeveel de subsidie bedraagt. 
 
Appendix E 
Wanneer de resolutie door de plenaire zitting heen komt, start er een periode van twee jaar waarin 
de lidstaten tijd krijgen om zichzelf te verbeteren voor de eerste check-up. Als een lidstaat een 
mensenrecht heeft geschonden, krijgt het anderhalf jaar om te verbeteren of om op zijn minst 
concrete plannen te maken voor de volgende check-up. Als een land geen mensenrechten heeft 
geschonden komt de volgende check-up pas over vijf jaar. Als een land toch de mensenrechten schendt 
tijdens de tussenperiode, krijgt het een waarschuwing en dan komt de volgende check-up weer over 
anderhalf jaar. Dit is om te kijken of ze al verbetering hebben gemaakt of concrete plannen hebben. 
Alle check-ups worden gedaan door de CHR en zij houden ook bij hoeveel waarschuwingen lidstaten 
hebben. Als een land al een waarschuwing heeft en er komt een waarschuwing bij wordt het verzoek 
voor sancties bij het Europees Hof ingediend door CHR. Het Europees Hof bepaalt hoeveel sancties en 
hoe streng de sancties zijn. Het Europees Hof bepaalt ook hoe lang de sancties door blijven gaan. 

 
23 Een norm die het gemiddelde neemt van de bestaande wetten omtrent gendertransitie van de lidstaten waar 
elke twee jaar naar gekeken wordt. 
24 zie appendix H 
25 Artikel 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden 



 
Appendix F 
Een Europees orgaan, dat grote Europese organisaties en bedrijven en op aanvraag kleine Europese 
organisaties en bedrijven controleert, op de loonkloof tussen werknemers van dezelfde functie. 
Wanneer deze Europese organisaties en bedrijven hier niet aan voldoen, heeft dit orgaan het recht om 
het Europees Hof sancties te laten opleggen. 

 
Appendix G 
Adviseurs en deskundigen oordelen de situatie van de lidstaat om te kijken wat voor het betreffende 
lidstaat een passend plan is. Het helpt lidstaten als zij klaar zijn om stappen te maken op het gebied 
van genderidentiteit. Dit orgaan gaat ervoor zorgen dat er toegang komt tot genderneutraal 
lesmateriaal. Het helpt met het normaliseren van de genderdiversiteit. Het is de bedoeling dat landen 
dit kunnen doen op hun eigen tempo, omdat de een al verder is dan de ander op het gebied van 
genderacceptatie.  
 
Appendix H 
De EGO is een Europees orgaan dat voor elk lidstaat bepaalt wat de subsidie voor de transitie zou 
moeten zijn en controleert of het aan de juiste doeleinden wordt besteed. Ook zal dit orgaan het 
onbestede deel van de subsidie terug ontvangen, indien er niet voor wordt gekozen de transitie voort 
te zetten.  
  



5. LIBE EP-COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN 
 
Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken legt onderstaande resolutie ter 

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

 

Resolutie over het vraagstuk van de bescherming van de burgers van de Europese Unie. 

 

Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 

 

Gezien:  

www.ec.europa.eu 

www.europa-nu.nl  

www.amnesty.nl  

www.saramatthieu.be 

www.trouw.nl 

www.europa-nu.nl 

www.fiom.nl 

www.rtlnieuws.nl 

www.beeldengeluid.nl 

www.eumonitor.nl 

www.unhcr.org  

www.oomverzekeringen.nl 

www.vluchtelingenwerk.nl 

 

A. hevig verontrust dat verschillende landen hun eigen nationale recht boven het Europees recht 

stellen, waardoor de Europese doelstellingen verloren gaan26; 

B. is van mening dat de eenheid die Europa uitstraalt wordt beschadigd wanneer landen in eigen 

belang en eenzijdig handelen; 

C. signalerend dat er een gebrek aan vertrouwen is in de Europese Unie; 

D. hevig verontrust dat er geen duidelijk grens is tot waar de Europese Unie zich kan mengen in de 

nationale wetgeving, waardoor sommige lidstaten vrezen voor het verlies van hun individualiteit; 

E. overwegend dat er geen mogelijkheden zijn voor EU-landen om compromissen te sluiten om hun 

nationale wetten te kunnen laten prevaleren; 

F. hevig verontrust dat als er sancties worden opgelegd die economische impact hebben, het land in 

kwestie in problemen komt en daar niet zonder hulp uitkomt, met kans op nadelige economisch 

effecten Europees breed;  

G. acht noodzakelijk dat in elke lidstaat persvrijheid moet gelden. Dit moet samen met de vrijheid van 

meningsuiting worden gewaarborgd. Als deze rechten worden geschonden moet J.E.M.A hierop 

reageren met passende maatregelen; 

H. wordt geacht dat EU-lidstaten zoveel mogelijk vrijheden krijgen over hun financiële wetgeving; 

I. erkennend dat er binnen de Europese Unie geen gelijke toegang is tot zorg. 

 

 
26 Naleving van het Europees recht, waarborging van de doelstellingen en verankering in de grondwet. 

http://www.ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_nl
http://www.europa-nu.nl/
http://www.amnesty.nl/
http://www.saramatthieu.be/
http://www.trouw.nl/
http://www.europa-nu.nl/
http://www.fiom.nl/
http://www.rtlnieuws.nl/
http://www.beeldengeluid.nl/
http://www.eumonitor.nl/
http://www.unhcr.org/
http://www.oomverzekeringen.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/


 

1. stelt voor om een onafhankelijke commissie J.E.M.A27 in te stellen die erop toeziet dat het 

Europees recht wordt nageleefd en die, afhankelijk van de situatie, twee verschillende 

trajecten kan doorlopen. Het eerste traject geldt voor reeds bestaande wetgeving, het tweede 

traject treedt in werking wanneer het nieuwe wetgeving betreft; 

2. vraagt de commissie om naast J.E.M.A een planbureau A.A.P.28 in te stellen. Het A.A.P. 

beoordeelt de nationale wetten en sancties en stelt die openbaar. Dit teneinde de functie en 

eenheid van de Europese Unie zichtbaarder te maken en de samenwerking tussen de 

onderlinge lidstaten te bevorderen. Dit is vooral van belang wanneer er onderling onbegrip 

ontstaat over de soevereiniteit van een staat en Europa middels open communicatie 

onderlinge verbondenheid kan uitstralen; 

3. pleit voor een online platform waar informatie wordt aangeboden door de Europese Unie ter 

verduidelijking van de verhouding tussen de Europese wetgeving enerzijds en de soevereiniteit 

van elke individuele lidstaat anderzijds. Daarnaast wordt op dit platform het doel en het 

functioneren van het J.E.M.A en het A.A.P verduidelijkt. Dit neemt de onwetendheid en zorgen 

van de EU-burgers weg waardoor er meer vertrouwen ontstaat in de Europese Unie en haar 

wetgeving; 

4. pleit voor (optionele) informatieverstrekking over de functie29 van de Europese Unie die op 

een Europa-dag30 verspreid wordt binnen alle scholen in de EU-lidstaten. Leerlingen vanaf 

twaalf jaar krijgen op deze dag les over Europa-brede thema’s middels een lespakket31 waarin 

gedeelde normen en waarden van de EU-lidstaten zijn verwoord; 

5. verzoekt om de grens tot waar de Europese Unie zich kan mengen in de nationale wetgeving, 

te reguleren door J.E.M.A.  

Nieuwe nationale wetten, waarvan het vermoeden bestaat dat die in strijdt zijn met de 

Europese wetten, zullen tevens door J.E.M.A moeten worden goedgekeurd. Aangezien J.E.M.A 

een onafhankelijke status heeft, wordt met deze gang van zaken de individualiteit van de 

lidstaten gewaarborgd; 

6. stelt voor om de landen in kwestie waarvan een wet is afgewezen door J.E.M.A een tweede 

kans te bieden. Deze landen kunnen een beroep doen op het adviesorgaan A.A.P. Onder 

toezicht van dit onafhankelijke adviesorgaan worden zij alsnog in staat gesteld om de 

betreffende wet uit te voeren; 

7. binnenlandse zaken: wijst op het nationaal negatieve economisch effect van het land dat al 

grotendeels wordt verminderd door de werking van opgelegde sancties vanuit J.E.M.A.; 

8. buitenlandse zaken: vraagt om subsidies die ten goede komen aan de overige lidstaten die 

mogelijk indirect negatieve economische consequenties ervaren van de opgelegde sancties. 

Als deze onvoldoende compensatie bieden, kunnen extra subsidies worden verleend; 

9. stelt voor om landen jaarlijks advies te geven op economisch vlak32. De financiële vrijheid van 

een land blijft zo behouden. Wanneer nodig, kan een land in nood zelf ook naar de Europese 

 
27Juridisch Europese Moeder Agentschap, zie Appendix A. 
28 Academisch Advies Planbureau, zie Appendix C. 
29 Bestuur van de EU, de lidstaten en de geschiedenis over de EU breed wordt hierin meegenomen. Er wordt 
hierbij gefocust op de verhouding tot het thuisland. 
30 Op 9 mei staat al een officiële Europa-dag vast die dus ook gebruikt zal blijven worden. 
31 Zie Appendix B. 
32 Dit zouden wij doen met behulp van de brede welvaart indicator.  



Unie stappen. Een lidstaat die in problemen komt, zal maandelijks advies ontvangen van 

B.E.C33 en waar nodig financieel gesteund worden door de Europese Unie. De Europese Unie 

kan ook zelf ingrijpen wanneer nodig; 

10. in alle EU-lidstaten geldt een Europa-verzekering34 welke wordt opgenomen in de 

basiszorgverzekering van een EU-lidstaat. In lidstaten waar geen basiszorgverzekering is, staat 

de Europa-verzekering op zichzelf en is die verplicht voor elke inwoner van de EU-lidstaat; 

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

nationale Parlementen van de lidstaten.  

 
 

 
Appendix A 
Traject 1 geldt voor de al bestaande wetgeving: 

• J.E.M.A controleert of het nationaal recht de Europese doelstellingen schaadt en of dit 
internationale onrust veroorzaakt. Indien sprake is van één van beide gevallen, dan mag de wet 
niet blijven voortbestaan. J.E.M.A kan pas met de wet instemmen wanneer 70% voor stemt. 

• Indien de commissie niet instemt met de nationale wetgeving van het desbetreffende land, 
wordt een passende termijn gesteld (beslist door commissie J.E.M.A). Deze termijn kan worden 
benut om de nationale wet aan te passen en die in overeenstemming te maken met het 
Europese recht.  

• Wanneer de doelstellingen niet op tijd behaald worden, volgt er een economische sanctie. De 
commissie bepaalt de sanctie en tevens de frequentie waarmee de sancties wordt herhaald, 
rekening houdend met de stabiliteit van de economie van het desbetreffende land. De J.E.M.A 

bepaalt wat te doen met de gelden die worden opgehaald middels de sancties. Met het 
eventuele overige geld dat wordt ingehouden door J.E.M.A kunnen diverse investeringen in de 
Europese Unie worden gedaan ten gunste van Europese doelstellingen. 
 

Traject 2 geldt voor nieuwe wetgeving: 

• J.E.M.A kijkt daarnaast naar nieuwe nationale wetten, die nog in een premature fase van 
opstelling zijn. J.E.M.A specialiseert zich in het vinden van passende compromissen met de 
desbetreffende lidstaat om zo Europese belangen te behartigen. 

• Invoeren van de nieuwe nationale wet is alleen mogelijk wanneer J.E.M.A toestemming geeft. 
De toestemming wordt verleend wanneer 70% instemt. 

• Op het moment dat nationale wetten tegen het dringend advies van de commissie alsnog 
worden ingevoerd, worden er sancties opgelegd. Wederom bepaalt de commissie de omvang 
en frequentie van de sanctie.  

 
Appendix B 
Er wordt geïnvesteerd in een commissie met leraren die educatie over de gezamenlijke EU -normen, -
waarden en -culturen verzorgen. Er zal een cursus komen voor leerlingen van het basis- en middelbaar 
onderwijs in alle lidstaten. Dit ter bevordering van kennis over andere landen en culturen alsmede de 
normen en waarden van de Europese Unie. (optioneel)  
 
  

 
33 Bureau Economic Consult, B.E.C is een commissie die bestaat uit een aantal economische experts die het 
land zullen helpen en advies zullen geven waar nodig. 
34 Premie die per maand wordt betaald door volwassen Europese inwoners om toegang te krijgen tot de 
basiszorg in de EU-lidstaat waarin de persoon zich bevindt ouders/verzorgers betalen dit voor hun kinderen 
(jongeren onder 18 jaar).  



Appendix C 
In het geval dat een lidstaat de procedure van J.E.M.A heeft doorgelopen en een bepaalde wet is 
afgewezen, geeft J.E.M.A een termijn waarin de betreffende lidstaat zich kan wenden tot het 
adviesorgaan A.A.P (stap 2 bij traject 1 en 2 bij J.E.M.A). Dit is enkel mogelijk wanneer het land de 
regels van de A.A.P heeft ondertekend. Indien dit niet gebeurt, kan de lidstaat geen beroep doen op 
de A.A.P en zullen er economische sancties volgen (stap 3 bij traject 1 bij J.E.M.A). Volgens deze regel 
moet de nationale wetgeving (binnen de gestelde termijn) gewijzigd worden wanneer deze de 
Europese doelstellingen schaadt en/of internationale onrust veroorzaakt. A.A.P overlegt vervolgens en 
doet duidelijk onderzoek en legt nadien de mogelijkheden van het land voor aan de betreffende 
lidstaat. Uit dit gesprek volgt mogelijk een compromis welke de soevereiniteit van het land en de 
Europese doelstellingen waarborgt. Vervolgens wordt een verzoek ingediend bij J.E.M.om de 
procedure opnieuw op te starten. De mogelijkheid tot het benaderen van de A.A.P is per wetsvoorstel 
eenmalig. Wanneer er door het adviesorgaan geen problemen gesignaleerd worden, kan deze 
wetgeving direct worden teruggestuurd naar J.E.M.A. Indien het land niet luistert naar het advies van 
A.A.P en tegen het advies ingaat, wordt dit kenbaar gemaakt aan de commissie J.E.M.A, die sancties 
mag opleggen.  

 
  



6. REGI EP-COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING 

 

Commissie Regionale ontwikkeling legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het 

Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 

Resolutie over het vraagstuk van de braindrain in verschillende Europese regio's.  

Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 

 

Gezien: 

https://european-union.europa.eu 

https://www.europa-nu.nl 

https://www.landenweb.nl 

https://www.cia.gov  

https://www.interregeurope.eu 

 

A. kennisnemend van het feit dat het COSME-programma35 en het EFRO36 die de Europese Unie 

momenteel gebruiken om steun te bieden aan lidstaten niet voldoen voor het beteugelen van 

de braindrain; 

B. lettend op het feit dat lonen in minder welvarende gebieden lager zijn dan in welvarende 

regio’s waardoor braindrain37 veroorzaakt wordt; 

C. signalerend dat niet alle regio’s beschikken over voldoende variatie in opleidingen; 

D. ervan uitgaand dat het prestige van een land, regio of educatieve instelling invloed heeft op 

de keuze van school of werk, dit mede omdat geprononceerde universiteiten uit bepaalde 

landen of regio’s beter gereputeerd zijn door internationale universitaire rankinglijsten38; 

E. signalerend dat wanneer er een lage onderwijskwaliteit is in bepaalde regio’s dit bijdraagt aan 

de braindrain; 

F. vaststellend dat studenten door een beperkte mogelijkheid tot distance learning39 geneigd zijn 

naar de betreffende onderwijslocatie te vertrekken; 

G. vaststellend dat de digitale educatieve infrastructuur en de digitale infrastructuur40 in 

werkomgevingen verschillend zijn per land of regio, waardoor de bevolking wegtrekt uit de 

minder vernieuwende regio’s; 

 
35 Het programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en MKB-bedrijven (COSME) beoogde 
initiatieven van ondernemers te stimuleren en daardoor het concurrentievermogen van de Europese markt te 
vergroten. Het budget voor de periode 2014-2020 bedroeg 2,3 miljard euro. 
36 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 
37 Braindrain is het verlies van hoger opgeleiden. Het verlies op grote schaal van hoogopgeleide mensen in een 
bepaald gebied, doordat velen van hen emigreren naar plaatsen waar hen betere arbeidsvoorwaarden of 
leefomstandigheden geboden worden. 
38 Hierbij verwijzen we naar onder andere QS World University Ranking en Times Higher Education. 
39 Hierbij refereren we naar  afstandsonderwijs waarbij het mogelijk wordt gemaakt zich voor een universitaire 
opleiding in te schrijven en deze online te volgen. 
40  Met digitale infrastructuur wordt  internetverkeer, waaronder online communicatie, bedoeld. 



H. is van mening dat in EU-lidstaten het hebben van andere valuta dan de Euro negatieve 

gevolgen heeft inzake economische groei en eenheid tussen EU-lidstaten en op deze manier 

bijdraagt aan de braindrain; 

I. met verontwaardiging kennisnemend van het feit dat jong talent, met andere woorden 

studenten of jonge hoogopgeleiden, in regio’s die lijden onder braindrain niet voldoende 

aangemoedigd wordt; 

J. erop wijzend dat de verschillen tussen de EU-lidstaten op vlak van financiële 

groeimogelijkheden voor individuen prominent aanwezig zijn;  

K. benadrukkend dat slechte arbeidsvoorwaarden41 en -omstandigheden in bepaalde sectoren, 

waaronder de gezondheidssector, bijdragen aan de lage werkzekerheid in bepaalde regio’s;  

L. vaststellend dat infrastructuur en openbaar vervoer verschillend is per land of regio, waardoor 

de bevolking wegtrekt uit slecht bereikbare gebieden. 

 

1. acht de oprichting van het ERPEI42, samen met de oprichting van fondsen die investeren in 

minder goed scorende universiteiten, noodzakelijk; 

2. stelt voor dat universiteiten, waarin door bovengenoemde fondsen geïnvesteerd wordt, na 

een bijkomende screening kunnen deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s met 

gerenommeerde universiteiten; 

3. vraagt de EU om het programma Europese Universiteiten43, dat het onderwijsniveau in de EU 

tracht gelijk te trekken, voort te zetten en extra subsidies te geven; 

4. adviseert de EU om het netwerk EUni44 op te richten; 

5. onderstreept het belang van aanmoediging van federale campagnes die aanzetten tot het 

blijven in eigen land en eventueel ook brain regain45; 

6. pleit voor de voortzetting van het EIfI46, dat investeert in verouderde technologische en 

digitale infrastructuren binnen EU-werkomgevingen en educatieve instellingen volgens de S3-

strategie47, en de oprichting van het EIfI-controleprogramma dat samen met de Europese 

Rekenkamer instaat voor de controle van deze investeringen; 

7. acht noodzakelijk dat landen binnen de EU, die een munteenheid verschillend van de euro 

gebruiken, aangemoedigd worden om over te schakelen naar de euro en dat dit proces 

versneld wordt; 

 
41 Onder arbeidsvoorwaarden worden onder andere pensioenrecht, minimumlonen en vaste contracten 
omvat.  
42 European Research Program for Educational Institutions: een programma dat onderzoek doet naar het 
aanbod van opleidingen. 
43 Europese Universiteiten zijn volgens de Europese Unie transnationale allianties die de universiteiten van de 
toekomst zouden worden. 
44 EUni is een digitaal educatief netwerk dat instaat voor een overkoepelend Europees aanbod aan online 
opleidingen. 
45 Het terug aantrekken van hoogopgeleiden die voorheen uit de thuisregio vertrokken. 
46 European Institute for Innovation 
47 Smart Specialisation Strategy (S3) is een plaatsgebonden concept voor innovatiebeleid  ter ondersteuning 
van regionale prioritering in innovatieve sectoren, gebieden of technologieën door middel van het 
entrepreneurial discovery process (EDP), een bottom-up benadering om aan het licht te brengen wat een regio 
het beste kan in termen van haar wetenschappelijke en technologische rijkdommen. 



8. dringt aan op de organisatie van congressen waarop vertegenwoordigers uit onderwijskoepels 

en -instellingen uit de EU kennis uitwisselen over de aanpak en begeleiding van jong talent en 

de organisatie van docentencursussen waarbij het belang van de begeleiding voor jong talent 

centraal staat, wat leidt tot de vermindering van braindrain bij dit jong talent; 

9. verzoekt dat bedrijven kunnen genieten van belastingvoordelen op voorwaarde dat ze gebruik 

maken van vaste contracten die pensioenrecht en een loon boven de armoedegrens48 

verzekeren; 

10. pleit voor het oprichten van het fonds ‘Way to Gain’ dat instaat voor het verbeteren van de 

infrastructuur en Openbaar Vervoer; 

11. is van mening dat bedrijven aangezet moeten worden om bijscholingen en professionele 

opleidingen aan te bieden aan hun werknemers49; 

12. staat erop dat bedrijven aangemoedigd worden om zusterbedrijven of een hoofdzetel op te 

starten in regio’s die economisch trachten te verbeteren om braindrain te mijden; 

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

nationale Parlementen van de lidstaten. 

  

 
48 Onder armoedegrens wordt  het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de 
basisbehoeften (minimale voorwaarden die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven als  goed onderwijs en 
goede gezondheidszorg) verstaan. 
49 Volgens the Committee of the Regions dragen bijscholingen en extra opleidingen bij aan de productiviteit en 
motivatie van werknemers, die vaak een oorzaak voor braindrain vormen. 



8. ITRE EP-INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE 

 
Commissie industrie, onderzoek en energie legt de onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan 

het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen. 

 

Resolutie over het vraagstuk aan welke doelstellingen van de Green Deal  de EU prioriteit moet stellen 

om de meest urgente (Europese) klimaatproblemen het hoofd te bieden. 

 

Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 

 

Gezien: 

https://www.europarl.europa.eu/portal/en 
https://www.un.org/en/  
https://www.landenweb.nl/ 
https://www.bbc.com/ 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/ 
https://www.europa-nu.nl/id/vl4ck66fcsz7/europese_green_deal 
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-
report 
https://nos.nl/artikel/2409472-europese-commissie-wil-200-miljard-euro-steken-in-slecht-
geisoleerde-gebouwen 
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5287100/kernfusie-iter-jet-energie 
https://nos.nl/artikel/2320040-nederland-heeft-minste-duurzame-energie-van-hele-eu-dit-
jaar-wel-versnelling 

 

A. vaststellend dat er nog steeds te veel CO2-uitstoot is; 

B. vaststellend dat er te weinig rekening gehouden wordt met landen die met minder middelen 

kunnen handelen of die op een ander moment gestart zijn, wat in de toekomst het halen van 

de doelen in gevaar kan brengen; 

C. met verontwaardiging kennisnemend dat niet alle doelen in de toekomst behaald kunnen 

worden door gebrek aan wilskracht van de betrokken landen; 

D. signalerend dat er landen zijn die de eerder opgestelde doelen in de toekomst niet kunnen 

halen door onvoorziene redenen; 

E. lettend op het feit dat de snelheid van het halen van de klimaatdoelen te laag kan worden en 

vertraging kan oplopen; 

F. benadrukkend dat Europa te afhankelijk is van fossiele brandstoffen die zeer vervuilend zijn, 

uitgeput kunnen raken en kunnen zorgen voor politieke spanningen, bijvoorbeeld Russisch 

gas; 

G. kennisnemend van het effect van schadelijke stoffen op natuur en gezondheid van mens en 

dier; 

H. benadrukkend dat er nog steeds niet genoeg getransporteerd en gereisd wordt met 

voertuigen op duurzame energie;  

https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://www.un.org/en/
https://www.landenweb.nl/
https://www.bbc.com/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://nos.nl/artikel/2409472-europese-commissie-wil-200-miljard-euro-steken-in-slecht-geisoleerde-gebouwen
https://nos.nl/artikel/2409472-europese-commissie-wil-200-miljard-euro-steken-in-slecht-geisoleerde-gebouwen
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5287100/kernfusie-iter-jet-energie
https://nos.nl/artikel/2320040-nederland-heeft-minste-duurzame-energie-van-hele-eu-dit-jaar-wel-versnelling
https://nos.nl/artikel/2320040-nederland-heeft-minste-duurzame-energie-van-hele-eu-dit-jaar-wel-versnelling


I. signalerend dat er nog steeds milieuvervuilende en nadelige zaken50 zijn met betrekking tot de 

zee; 

J. erop wijzend dat de wetgeving het proces om onze infrastructuur groener te maken tegelijk 

ook langzamer maakt waardoor er nog steeds te weinig gebouwen duurzaam genoeg zijn; 

K. benadrukkend dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare energie; 

L. benadrukkend dat de energietransitie niet betaalbaar zal zijn voor burgers onder de 

armoedegrens en de hierdoor getroffen kleine51 ondernemingen; 

M. signalerend dat kerncentrales die atoomsplitsing gebruiken zorgen voor afval dat langdurig 

gevaarlijk blijft; 

N. hevig verontrust over het feit dat fossiele brandstof voor lucht- en scheepvaart aantrekkelijker 

is dan duurzamere alternatieven voor reizen en transport; 

O. met verontwaardiging kennisnemend van het feit dat nog veel sectoren52 gebruik maken van 

microplastics53; 

P. hevig verontrust over de vernieling van bepaalde toeristische locaties als gevolg van 

natuurrampen door de klimaatopwarming;  

Q. lettend op de overconsumptie van antibiotica en de over aanwezigheid van deze medicijnen 

in de waterlichamen die zorgt voor bacteriële resistentie;  

R. vaststellend dat klimaatvluchtelingen7 die zowel van binnen als van buiten Europa komen 

zullen zorgen voor een migratieprobleem; 

S. overwegend dat werkloosheid door het overstappen naar hernieuwbare energie een 

probleem vormt; 

T. benadrukkend dat een dalende biodiversiteit een probleem stelt voor Europa;  

U. verontrust over de verminderde landbouwopbrengst en de gevolgen die dit meebrengt voor 

de economie en de populatie; 

V. constaterend dat onze verouderde energiecentrales minder efficiënt zijn en onbetrouwbaar 

zijn; 

W. signalerend dat Europa in de toekomst meer te kampen zal hebben met extreme 

weersomstandigheden en natuurrampen; 

X. lettend op de hoge emissie als gevolg van buitenlandse import van voeding et cetera; 

Y. hevig verontrust over toekomstige waterschaarste in Europese lidstaten; 

Z. erop wijzend dat het verkwisten van nog steeds bruikbare producten zorgt voor een groeiende 

afvalberg. 

 

 

1. acht noodzakelijk dat subsidies worden uitgekeerd aan bedrijven die hun gebouwen 

verduurzamen of de energietransitie aangaan en dat de wetgeving aangepast wordt zodat het 

administratieve proces hierrond sneller verloopt; 

2. acht noodzakelijk dat er een proportionele subsidie wordt uitgekeerd op basis van de groene 

curve54 voor burgers die niet zelfstandig de energietransitie kunnen betalen of hun huizen 

 
50 Overbevissing, microplastics, ander afval etc. 
51 Ondernemingen met een jaaromzet van maximaal 10 miljoen euro en 50 werknemers 
52 Textiel-, cosmetica- en plasticsector 
53 Microplastics zijn kleine deeltjes plastic die in het milieu terechtkomen. De deeltjes kunnen microscopisch 
klein zijn, of enkele millimeters groot. 
54 Appendix C 



kunnen verduurzamen en dat de wetgeving aangepast wordt zodat het administratieve proces 

hierrond sneller verloopt; 

3. adviseert om de kerncentrales die door middel van atoomsplitsing werken op lange termijn 

over te laten gaan op het maken van energie met kernfusie of thorium-MSR55 of op lange 

termijn het uitbannen van kerncentrales en het overgaan op duurzame energie56; 

4. beklemtoont dat er preventieve en repressieve57 maatregelen58 moeten worden genomen met 

betrekking tot natuurrampen als gevolg van klimaatverandering; 

5. dringt aan op het aantrekkelijker maken van recycleren en het hergebruiken van producten: 

 I. aantrekkelijker maken van kringloop- of tweedehandswinkels  

II. apps zoals “Too good to go” en “Vinted” promoten en samenwerking tussen

 bedrijven en dergelijke apps te bevorderen; 

6. adviseert lidstaten om een duidelijke regelgeving omtrent afvalscheiding op te stellen; 

7. eist het verplicht instellen van kosten bij retournering van niet-gewenste producten, behalve 

bij fouten in leverings- en productieproces, om onnodig transport en vernietiging tegen te 

gaan; 

8. beklemtoont dat het rijden met elektrische voertuigen aantrekkelijker wordt door middel van  

meer evenredig verdeelde laadpunten, en financieel aantrekkelijker in bijtelling en 

wegenbelasting; 

9. acht noodzakelijk dat er meer budget moet worden vrijgemaakt voor onderzoek naar groene 

alternatieven van brandstoffen59 en dat het rijden met deze alternatieven effectiever en 

aantrekkelijker wordt door middel van belastingvoordeel en tankmogelijkheden; 

10. eist dat landen stoppen met het overgaan van groene energie naar vervuilende energie en dat 

er in geval van overtreding er een progressieve boete komt in verhouding tot het BNP van het 

desbetreffende land, wat wordt gecontroleerd door een commissie P.U.T.60; 

11. stelt voor om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen door op termijn volledig over 

te schakelen naar groene energie en rekening houdend met de mogelijkheden van elk land 

kunnen er minimale renovaties gebeuren aan de oude centrales die op termijn ook zullen 

sluiten; 

12. eist dat de import van producten die bijdragen tot de ontbossing aan banden wordt gelegd en 

dat Europa tegengewicht biedt tegen verdere ontbossing in Zuid-Amerika en Indonesië door 

middel van sancties gecontroleerd door Commissie P.R.C.61 

13. acht noodzakelijk dat er onderzoek gedaan wordt naar palmolievervangers en waarbij de 

commissie P.R.C.5 met tussentijdse rapporten komt waarin ze hun vooruitgang presenteren en 

hun ambities duidelijk maken; 

14. acht noodzakelijk dat er belasting moet worden gerekend op vervuilende brandstof van de 

lucht- en scheepvaart; 

15. eist dat er een verbod komt op productie met toegevoegde microplastics; 

 
55 Appendix E 
56 Waterstof-, water-, wind-, zonne-energie etc. 
57 achteraf 
58 Onderzoek, slachtofferhulp, voorlichting, financiële etc. 
59 Waterstof, elektriciteit en dergelijke 
60 Preventing Unfair Transitions – Appendix A 
61 Palmtree Research Commission – Appendix B  



16. stelt voor om mensen die hun job verloren hebben door klimaatproblemen te helpen met een 

opleiding en te overtuigen naar een andere grotendeels groene sector te gaan; 

17. adviseert om extra geld vrij te maken om andere mooie niet-toeristische locaties 

aantrekkelijker te maken voor toeristen en klaar te maken voor toeristen zonder dat dit de 

natuur of omgeving van de locatie schaadt; 

18. vraagt om meer controle op schadelijke stoffen in voeding, zwaardere straffen op lozing en 

vervuiling en betere zuivering van water met nadruk op de verwijdering van kwik en 

antibiotica; 

19. dringt aan op het strenger maken van het voorschrijven en innemen van antibiotica om zo de 

opbouw van resistentie van bacteriën in het water te verminderen;  

20. is van mening dat de klimaatvluchtelingen62 verdeeld moeten worden over alle lidstaten van 

Europa op basis van de capaciteiten van elk land en dat er een vlotte samenwerking tussen de 

lidstaten zal plaats vinden; 

21. pleit voor de bescherming van bedreigde diersoorten en de bescherming van 

natuurreservaten. Ook zouden subsidies voor de heropbouw van beschadigde gebieden nodig 

zijn; 

22. beveelt aan om meer onderzoek te doen naar andere landbouwtechnieken zoals verticale 

landbouw63 en dat boeren die de overstap maken naar meer diverse en biologische landbouw 

gesubsidieerd worden; 

23. pleit voor het efficiënter, comfortabeler en toegankelijker maken van het openbaar vervoer 

voor alle burgers en het uitbreiden van het Europees netwerk; 

24. eist dat er meer subsidies komen om fietspaden aan te leggen en de wegen veiliger te maken 

voor fietsers; 

25. eist dat er controles komen op de hoeveelheid vee die elk land houdt met betrekking tot de 

totale consumptie zodat er geen overschotten zijn. Boeren die minder vee overhouden krijgen 

extra subsidies om te compenseren; 

26. adviseert om meer reclame te maken voor lokaal eten en accijnzen op producten die onnodig 

uit andere landen worden geïmporteerd; 

27. verzoekt om de grondlaag minder te verharden64 zodat het water de grond in kan trekken en 

om meer wateropslag te installeren; 

28. adviseert dat er binnen de industrie en de landbouw minder water verbruikt wordt door 

bijvoorbeeld druppelirrigatie65 en binnen de infrastructuur zuiniger met water wordt 

omgegaan zoals bijvoorbeeld sanitaire faciliteiten met regenwater te spoelen; 

29. is van mening dat er meer onderzoek komt naar het zuiveren van vervuild water; 

30. beveelt aan om boetes te geven voor het weggooien van bruikbare producten vanaf een 

bepaalde hoeveelheid bij bedrijven; 

31. acht noodzakelijk dat de onafhankelijke commissie K.N.O.E.C.66 landen gaat controleren op de 

voortgang van de gemaakte klimaatafspraken en indien deze niet op schema blijken te zijn, 

 
62 Klimaatvluchtelingen: mensen die moeten vluchten voor de klimaatverandering. Mogelijke gevaren zijn 
watertekorten, een afname van de groei van gewassen en de stijging van de waterspiegel. In 2050 zullen er 
ongeveer 216 miljoen klimaatvluchtelingen zijn. 
63 telen van plantjes in een gesloten installatie in meerdere lagen boven elkaar 
64 Beton of grondlagen die geen water doorlaten beletten water tegen in de grondlaag te trekken. 
65 irrigatiemethode waarbij water bij de plantjes wordt gedruppeld 
66 Klimaatafspraken Naleven Oorzaken En Controleren – Appendix D 



kijkt de commissie waarom dit zo is en of het desbetreffende land gestraft moet worden of 

steun moet krijgen en op welke manier het slagen van de Green Deal gegarandeerd kan 

worden; 

32. eist dat producenten meer aandacht willen besteden aan circulaire/biologisch afbreekbaar 

plastic maken;  

33. dringt aan op het overgaan van Russische fossiele brandstoffen naar zo veel mogelijk groene 

energie en op korte termijn de rest op te vangen met niet-Russische fossiele brandstoffen, 

totdat er genoeg groene energie is om alle nodige energie te dekken; 

34. beveelt aan een taks op water te zetten die op dezelfde manier bepaald wordt als het ETS-

systeem67, om zo bedrijven aan te zetten alternatieven te vinden om dit op te lossen; 

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

nationale Parlementen van de lidstaten. 

 

 
 

Appendix A  
P.U.T. staat voor Preventing Unfair Transitions. Het is bedoeld om te zorgen dat er geen landen 
overgaan van groene naar vervuilende energie. Dit doen ze door middel van rapporten over hoe de 
energie in een land wordt opgewekt. Daarin staat de hoeveelheid broeikasgassen en de wijze waarop 
deze uitgestoten worden. Ze kijken bij de beoordeling van een land naar het percentage duurzame68 
energie en het percentage energie opgewekt door fossiele brandstoffen. Zodra het percentage fossiele 
brandstoffen significant omhoog gaat en het percentage duurzame energie significant omlaag, grijpen 
ze in en tikken ze een land op de vingers. Ook bij het openen van kolencentrales volgen er boetes. De 
commissie heeft de autoriteiten om boetes uit te delen, als dat nodig is. De boete is een progressieve  
boete en staat in verhouding tot het BNP van een land. Na een bepaalde tijd verdubbelt de boete zich 
en zal deze opnieuw betaald moeten worden. De leden van de commissie zijn onafhankelijke 
onderzoekers of wetenschappers die direct aan de Europese Unie verslag doen.  
 
Appendix B 
Wij als commissie ITRE willen een onderzoekscommissie aanstellen die de P.R.C.-commissie gaat 
heten. P.R.C. staat voor Palmtree Research Commission. De commissie gaat onderzoek doen naar 
vervangers voor palmolie. We stellen deze onderzoekscommissie samen, omdat er op dit moment veel 
ontbossing plaatsvindt doordat daar palmolieplantages worden neergezet. De onderzoekscommissie 
komt met tussentijdse rapporten waarin ze de vooruitgang vertellen en wat ze verder nog gaan 
onderzoeken. Als er een goede vervanger is gevonden voor palmolie adviseren ze die zodat er 
eventueel in geïnvesteerd kan worden. 
 
Appendix C 
Met zicht op burgers die niet zelfstandig de energietransitie of het verduurzamen kunnen betalen, 
hebben wij de groene curve opgezet. Deze houdt in dat je op basis van je inkomen subsidie krijgt om 
de energietransitie en het verduurzamen van huizen te kunnen financieren. Op basis van je inkomen 
wordt subsidie uitgekeerd in een lineaire lijn (ofwel de groene curve). Hoe verder men onder de 
armoedegrens zit, hoe hoger deze subsidie zal zijn. Met oog op de burgers die net boven de 
armoedegrens zitten, maar toch problemen ondervinden in het zelf financieren van de energietransitie 

 
67 Om de CO2-uitstoot van bedrijven onder controle te houden moeten ze betalen voor elke ton CO2 die door 
hen uitgestoten wordt. Zo worden ze gestimuleerd om groener te zijn. Dit gebeurt met een correct 
mechanisme waardoor er nog steeds concurrentie is tussen bedrijven en ze niet naar andere plaatsen 
verhuizen. 
68 Zonne-, wind-, waterkracht- en biomassa energie 



neemt de subsidie lineair af, zodat deze burgers ondersteund worden in dit proces, maar wel een 
bijpassende eigen bijdrage moeten leveren. Deze curve ondersteunt de burgers die de subsidie nodig 
hebben, maar zorgt er wel voor dat men op een bepaalde hoogte van inkomen geen subsidie meer 
ontvangt, aangezien de nood voor hen minder is.      
 
Appendix D 
K.N.O.E.C. staat voor Klimaatafspraken Naleven Oorzaken En Controleren. Deze commissie houdt de 
lidstaten nauwlettend in de gaten met betrekking tot voortgang van de opgestelde klimaatdoelen. 
Indien een land achterloopt op schema, onderzoekt deze commissie wat hiervoor de reden is. In het 
geval dat een land het niet kan halen doordat deze van verder heeft moeten komen (meer wat 
verduurzaamd moet worden, wat het land niet zelfstandig kan halen) of door andere binnenlandse 
uitdagingen (zoals bijvoorbeeld financiën), helpt de commissie met het opstellen van een plan met 
eventueel financiële steun of steun in know how wat past bij het desbetreffende land. 
Indien de doelen niet gehaald kunnen worden door gebrek aan wilskracht en inzet, heeft deze 
commissie het recht om dit land verantwoordelijk te houden en passende sancties/straffen voor dit 
land op te leggen. 
Indien een land de doelen niet kan halen door onvoorziene gebeurtenissen (bijvoorbeeld oorlog of 
crisis)  kan de commissie op een case to case-basis kijken waardoor dit komt en of er wijzigingen 
kunnen worden aangebracht aan het plan van actie en/of steun (in bijpassende vorm) kan worden 
gegeven, waardoor het land uiteindelijk weer over kan gaan naar het zelfstandig naleven van de 
afspraken. Dit zorgt ervoor dat het land niet te kampen krijgt met sancties omdat de klimaatdoelen 
onhaalbaar zijn geworden, waardoor het land nog verder in de problemen komt en het nog 
onmogelijker wordt om de doelen te halen. 
Deze commissie is nodig als preventiemiddel omdat er verschillende omstandigheden zijn waardoor 
een land de klimaatdoelen in de toekomst wellicht niet kan halen, iets wat we op dit moment nog niet 
kunnen voorspellen. Deze commissie kijkt waar dit aan ligt. Ligt dit bijvoorbeeld aan inzet, of gebrek 
aan middelen en kennis of andere onvoorziene obstakels, kan deze commissie op een passende manier 
het land straffen of helpen, waardoor de naleving zo eerlijk mogelijk verloopt.  
Deze commissie moet het slagen van de Green Deal garanderen en zorgen dat men niet de 
geschiedenis herhaalt, waarin gemaakte afspraken achteraf ook niet gehaald bleken te zijn (zoals in 
het geval van de  klimaattop van Parijs). We leren van onze fouten en willen deze niet herhalen. 
 
Appendix E 
Kernfusie is het samenvoegen van de kernen van twee atomen om samen één nieuw atoom te vormen. 
Dit wordt gedaan met behulp van magnetisme69. Het magnetisme zorgt ervoor dat er een plasma in 
bedwang gehouden wordt waardoor twee waterstofkernen onder hoge druk en bij een zeer hoge 
temperatuur kunnen samensmelten tot helium. Daar komt de nucleaire energie uit voort en dit is een 
exotherme reactie. Wel is het belangrijk om te weten dat deze reactie alleen bij lichte elementen kan 
worden gebruikt, want bij zwaardere elementen komt er meer energie in dan uit (endotherm). Na 
ongeveer 300 jaar is het niet meer zo schadelijk voor het milieu dat het beveiligd moet worden.  
Thorium-MSR is het splitsen van thorium in plaats van in de meeste gevallen uranium. De afvalstoffen 
van thorium zijn veel minder lang hoog radioactief en zijn dus minder lang mogelijk schadelijk voor het 
milieu. Waar in de kerncentrales op uranium het uranium wordt gespleten in water onder hoge druk, 
wordt er in een thorium-MSR-reactor gebruikt gemaakt van gesmolten zout als koelmiddel. In de 
Molten Salt Reactor kan er gebruik gemaakt worden van een zogenaamde freeze plug: dit is een prop 
gestold zout die continu wordt gekoeld. Bij uitval van de stroomvoorziening (zoals in Fukushima) of bij 
te hoge temperaturen van het zout, smelt deze freeze plug en wordt het zout veilig opgevangen in 
opslagtanks onder in de kerncentrale. De reactorkern kan zo niet smelten, zoals in Fukushima, wat een 
grote inherente veiligheid geeft. Verder kunnen veel afvalresten van thorium hergebruikt worden. Zo 

 
69 Magnetisme is een natuurkundig verschijnsel dat zich uit in krachtwerking tussen magneten of andere 
gemagnetiseerde of magnetiseerbare voorwerpen. 



is na 10 jaar 83% van de brandstof stabiel en kan die worden hergebruikt in de industrie en 
geneeskunde, denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestralen van tumoren. De overige 17% van het 
hoogradioactieve afval moet 300 jaar bewaard worden waarna de radioactiviteit tot een ongevaarlijk 
niveau is gedaald.  

  



9. AFET EP-COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN 

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

Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen.  

Resolutie over het vraagstuk welke (nieuwe) afspraken er gemaakt moeten worden om het ideaal van 

een grenzeloos Europa te bereiken.  

Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen,  

Gezien:  

https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/?gclid=Cj0KCQiAmpyRBhC-

ARIsABs2EAqXZQ9alaRXZsXObvS5UKVNAYeVUSTcQBzrSVlwjPcCbAKZFnnlRBoaAkx4EALw_wc

B 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-

life/new-pact-migration-and-asylum/acting-together-deepen-international-partnerships_nl 

https://www.government.se/press-releases/2017/05/internal-border-controls-prolonged/ 

 

A. hevig verontrust over een individueel draagkrachtprobleem70 betreffende de opvang van de 

vluchtelingenstroom in Europese grensgebieden  

B. benadrukkend dat Europa te weinig als eenheid handelt wat migratie betreft; 

C. erop wijzend dat er veel illegale immigratie is langs de buitengrenzen van de Europese 

lidstaten;  

D. vaststellend dat er te weinig gekeken wordt naar het verschil tussen vluchtelingen die uit 

politieke overweging naar Europa vluchten en gelukzoekers71; 

E. lettend op het feit dat migranten soms als instrument van dreiging gebruikt kunnen worden 

door niet-EU-lidstaten om EU-lidstaten te treffen72; 

F. hevig verontrust over het feit dat mensensmokkelaars en (potentiële) terroristen een open 

kaart krijgen om zich binnen de Schengenzone te verplaatsen. 

 

1. eist dat alle lidstaten opvang moeten bieden aan de migranten in het land. Indien zij zich hier 

niet aan houden zullen er door de Europese Commissie financiële sancties worden opgelegd;  

2. is van mening dat er een betere, duidelijkere en eerlijkere doorstroming van migranten moet 

komen van de grenslidstaten naar de rest van de Europese Unie waar deze opgevangen 

moeten worden, rekening houdend met de capaciteiten van de lidstaat in kwestie;  

3. dringt aan op een betere fysieke bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie; 

4. verzoekt om meer financiële steun voor de Europese lidstaten bij het bewaken van deze 

buitengrenzen;  

5. dringt aan op snellere procedures waarbij gelukzoekers niet aangenomen worden en 

teruggestuurd worden naar het land van herkomst;  

 
70 de individuele capaciteit vluchtelingen op te nemen of te weren 

71 mensen die komen vanuit een niet-risico/conflictgebied zonder visum die asiel aanvragen 
72 economisch, politiek, cultureel,… 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


6. staat erop dat een migrant tijdelijke opvang73 krijgt totdat de situatie in het land van herkomst 

terug stabiel is;  

I. indien de migrant zich heeft kunnen integreren74 krijgt deze een permanent visum;  

II. is van mening dat indien de migrant zich niet heeft kunnen integreren in de 

betreffende lidstaat, hij teruggestuurd zal worden naar het land van herkomst 

wanneer de situatie in het land terug stabiel is;  

III. indien de migrant criminele feiten begaat, in eerste instantie het rechtssysteem wordt 

gevolgd van de lidstaat waar de migrant verblijft. Indien de situatie van het land van 

herkomst weer stabiel is, zal deze migrant worden teruggestuurd naar het land van 

herkomst;  

IV. dringt erop aan dat mensen die zich door specifieke factoren75 niet kunnen integreren 

niet teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst, tenzij deze criminele 

feiten begaan;  

7. eist dat landen die migranten als een instrument van dreiging gebruiken om EU-lidstaten te 

treffen sancties opgelegd krijgen aangezien deze vorm van dreigen de Europese waarden, 

normen en democratie kunnen schaden;  

8. verzoekt om het sluiten van een verdrag76 met grenslanden van de Europese Unie om via 

samenwerking met de betreffende grenslanden mensensmokkelaars harder te kunnen 

straffen77; 

9. stelt voor om strengere grenscontroles in te voeren aan de buitengrenzen van het 

Schengengebied alsook willekeurige controles binnen het Schengengebied;  

I. beklemtoont dat er een goede opvolging van deze opgelegde controles volgt; 

10. acht noodzakelijk dat er een Europees fonds78 wordt opgericht ter ondersteuning van de 

lidstaten die de vluchtelingen opvangen;  

11. pleit voor het tegengaan van segregatie79 alsook voor meer kansen voor migranten om zich te 

integreren80 in het land waar zij zich vestigen;  

12. dringt erop aan dat er een betere verdeling voor de opvang van migranten komt over de 

verschillende lidstaten;  

13. verzoekt voor de Europese lidstaten voldoende hulpverlening te voorzien voor de opvang van 

migranten;  

14. verzoekt om limieten81 op te leggen wat de capaciteit omtrent de opvang van migranten 

betreft. 

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

nationale Parlementen van de lidstaten. 

 
73 noodzakelijk financiële en materiële steun 
74 Er zullen specifieke regels worden opgesteld die van toepassing zijn voor alle lidstaten met betrekking op de meetbare 
integratie van de vluchteling. 
75 zoals bijvoorbeeld een mentale of fysieke beperking die het integratieproces kan belemmeren 
76 SHTP: Stop Human Trafficking Pact 
77 hogere boetes en langere celstraffen 

78 EFSM: European Financial Support for Migration. De financiële steun wordt gebaseerd op de hoeveelheid vluchtelingen 
die de lidstaat opvangt, met een gespecifieerde regeling en een minimale vaste quota aan vluchtelingen.  
79 houdt in dat verschillende groepen (bijvoorbeeld etnische groepen) zich van elkaar afscheiden 

80 het leren van de taal, het volgen van een opleiding, het zoeken van werk,… 
81 rekening houdend met de demografische en economische toestand van het land 



12. 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 betreffende kansenonderwijs in Europa. 
 
Het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
Gezien: 
 www.europa.nu  
 www.leergeld.nl  
 www.culturescope.nl  

www.unicef.be , met extra raadpleging van het Unicef Rapport rondom onderwijs (2017) 
www.oecd.org ,met betrekking tot het PISA onderzoek  

 www.worldfactbook.org  
www.tvklasse.be  
www.skolo.org  

 
A. benadrukkend dat taalachterstanden82 in de officiële landstaal kunnen leiden tot 

kansenongelijkheid in het onderwijs;  

B. hevig verontrust over het feit dat in de lerarenopleiding onvoldoende aandacht besteed wordt 

aan kansenonderwijs; 

C. met verontwaardiging kennisnemend dat onderwijs te duur is in sommige lidstaten;  

D. erop wijzend dat de begeleiding voor kansarme leerlingen schaars is; 

E. lettend op het grote aandeel schoolverlaters zonder diploma;  

F. rekening houdend met het ernstig lerarentekort in meerdere lidstaten van de EU; 

G. erop wijzend dat alle inwoners van de EU-lidstaten dezelfde kwaliteit van onderwijs verdienen; 

H. signalerend dat niet alle kinderen op dezelfde leeftijd gelijke kansen krijgen in het onderwijs 

met als gevolg dat er grote verschillen ontstaan; 

I. kennisnemend van het feit dat er in meerdere landen een gradensysteem is waartussen 

moeilijk gewisseld kan worden; 

J. hevig verontrust over het ontbreken van pedagogisch materiaal op achtergestelde scholen en 

dat dit de kwaliteit van het onderwijs negatief beïnvloedt;  

 

1. acht noodzakelijk dat kleuteronderwijs minimaal twee jaar voor het lager onderwijs verplicht 

zal worden; 

2. staat erop dat het instromen in verschillende graden makkelijker zou moeten worden door dit 

mogelijk te maken op meerdere momenten83; 

3. dringt aan om kleinere klassen in het onderwijs mogelijk te maken. Zo kan de werkdruk voor 

leerkrachten verminderen en de individuele begeleiding van de leerling toenemen;  

4. dringt aan op een mogelijkheid tot flexibeler overschakelen naar het beroep leerkracht 

eventueel via gratis aangeboden avondschool;  

 
82 Bijvoorbeeld door zwakke taalbeheersing van migranten of door eigen bevolking.  

83 Deze vaste momenten worden ingevuld op nationaal niveau.  



5. stelt voor om een reclamecampagne via kanalen zoals sociale media en TV op te starten om 

de job van leerkracht te promoten; 

6. verzoekt om een herziening van de leraarslonen in elke EU-lidstaat met een minimumloon84 

voor de leerkrachten. Hiernaast zou de lerarenopleiding goedkoper aangeboden worden;  

7. pleit voor een lerarenopleiding van minimum vier jaar met een extra optioneel jaar tot 

onderwijsassistent85; 

8. verzoekt om extra aandacht rond begeleiding van kansarme leerlingen in de algemene 

opleiding te integreren; 

9. vraagt om de oprichting van een sociale dienst86 in elke regio en een onderwijsassistent en 

leerlingbegeleiding in elke school die indien nodig de hulp van de sociale dienst kunnen 

inschakelen;  

10. pleit voor een minimale beheersing van basisvakken87 en basisvaardigheden88 met tot doel een 

algemene basiskennis, gelijk in alle EU-lidstaten;   

11. eist dat bijles en huiswerkbegeleiding instituten bekostigd worden door de overheid, indien 

deze instituten nog niet aanwezig zijn vragen we hier een oprichting van;  

12. stelt voor om gratis bijles voor migranten te verplichten en hen aan te raden deel te nemen 

aan een buitenschoolse activiteit; 

13. stelt voor om taalcursussen gefinancierd door de Europese Unie te geven aan leerlingen die 

een taalachterstand hebben; 

14. eist dat een groter percentage van de begroting naar het onderwijs gaat en er een  Stichting 

‘E.O.M.M.O’89 zal worden opgericht; 

15. eist dat er in alle scholen van EU-lidstaten duaal onderwijs wordt aangeboden, waarbij de 

werkplaatsen geselecteerd worden door de school. Duaal leren of werkplekleren is een 

onderwijsvorm waar de leerlingen 2/5 van de schoolweek theorie krijgen en 3/5 van de 

schoolweek werken op de gekozen werkplaats;  

16. verzoekt om een leerplicht90 tot en met 16 jaar aan te stellen waarna je verplicht een diploma 

behaald moet hebben;  

17. verzoekt om het instellen van het orgaan B.O.B91; 

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

nationale Parlementen van de lidstaten. 

 
 
 

 
 

 
84 Dit minimumloon komt er zodat alle leerkrachten kunnen voldoen aan hun primaire behoeften en kunnen 
deelnemen aan de samenleving.  
85 Een onderwijsassistent is een leerkracht die gespecialiseerd is in begeleiding van leerlingen die nood hebben 
aan hulp. 
86 De taak van de sociale dienst is het ondersteunen van gezinnen of leerlingen die hulp nodig hebben welke 
door de school niet aangeboden kan worden. 
87 bijvoorbeeld met taalvakken zoals Engels, wetenschapsvakken zoals aardrijkskunde en een vak geschiedenis 
88 basisvaardigheden zoals lezen en schrijven 
89 zie appendix A 
90 Als de leerling voor het einde van de leerplicht zijn diploma haalt, hoeft deze de leerplicht niet meer te 
vervolledigen of kan deze een stage doen.  
91 zie appendix B 



Appendix A 
Het E.O.M.M.O oftewel het Europees Onderwijs Materiaal Monitor Orgaan, is opgezet met het doel 
om richtlijnen op te stellen voor de noodzakelijke materialen in het onderwijs. De informatie die dit 
orgaan vergaart, wordt doorgespeeld aan de desbetreffende lidstaten. Deze lidstaten kunnen hier 
d.m.v. Europese subsidies op eigen initiatief gebruik van maken en bepalen welke scholen het al dan 
niet nodig hebben. Het is opgezet om kansenongelijkheid door het ontbreken van materiaal te 
verminderen. 
 
Appendix B 
Het B.O.B staat voor Bekijkend Orgaan voor Beurzen. Dit orgaan onderzoekt of de financiële situatie 
van leerlingen in de weg staat voor hun vervolgopleiding. In de Europese Unie wordt het gemiddelde 
inkomen per land berekend. Zodra het voorkomt dat de leerling, met inkomsten van de ouder(s) en/of 
verzorger(s), onder het gemiddelde inkomen zit, wordt er een beurs voor de vervolgopleiding aan de 
leerling toegekend, indien deze aangevraagd is, zodat de financiële situatie niet in de weg staat voor 
het krijgen van onderwijs. 

 

 
 
 
 


