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1.  ENVI EP-Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid 
 
De commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid legt onderstaande 
resolutie ter goedkeuring voor aan het Model European Parliament Noord-
Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van het gebruik van nog niet volledig uitgeteste 
medicijnen in de Europese Unie 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 

www.ema.europa.eu/ema/ 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
europa.eu/european-union/index_nl  
www.knmp.nl/  

 
 

A. signalerend dat mensen in andere landen medicijnen kopen1; 
B. benadrukkend dat er nu nog niet genoeg wordt samengewerkt binnen de EU 

betreffende het medicijnbeleid;  
C. hevig verontrust over het feit dat nieuwe niet volledig uitgeteste medicijnen illegaal op 

de markt komen; 
D. erop wijzend dat ongeteste medicijnen toegediend worden aan patiënten in kritieke 

toestand; 
E. constaterend dat de ontwikkeling van nieuwe medicijnen in laboratoria onder slecht 

toezicht en beveiliging verloopt; 
F. met verontwaardiging kennisnemend van het feit dat de ontwikkelaars van een 

medicijn de vier klinische proeven zelf uitvoeren; 
G. benadrukkend dat de testperiode van medicijnen te kort is om de bijwerkingen op 

lange termijn te ondervinden; 
H. vaststellend dat de EU onvoldoende maatregelen treft tegen medicijnen die illegaal 

op de markt verspreid zijn, 
 
 

1. dringt aan op een algemene regelgeving betreffende de voorwaarden van 
verstrekking van medicijnen in alle lidstaten van de EU; 

2. eist streng toezicht door een EU-ambtenaar bij de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen; 

3. eist dat de maatregelen bij het illegaal gebruik van niet (volledig) geteste medicijnen 
strenger worden; 

4. acht noodzakelijk dat de ontwikkelingen van nieuwe onvolledig uitgeteste medicijnen 
strikt geheim blijven tot na de gehele testperiode; 

5. pleit voor afspraken voor alle EU-lidstaten betreffende de samenwerking over het 
medicijnbeleid: 

                                                        
1 Dit omdat medicijnen in eigen land te duur zijn en/of alleen via een recept verkrijgbaar zijn. 
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I. acht noodzakelijk dat medicijnfabrikanten een minder grote rol2 spelen  
II. in de regelgeving over medicijnen, 

III. verzoekt om een algemeen gelijke regelgeving betreffende het medicijnbeleid 
in alle lidstaten van de EU,  

6. stelt voor om de transparantie te verbeteren door middel van voorlichting3 over 
omloop en productie van medicatie; 

7. is van mening dat een Europees laboratorium de klinische testen van nieuwe 
geneesmiddelen kan uitvoeren en zo de veiligheid kan  
garanderen;  

     8.   dringt aan op intensievere en langere klinische testen; 
     9.   is voorstander van gespecialiseerde locaties4 waar terminale patiënten in een  
   instelling nog niet volledig uitgeteste medicijnen kunnen verkrijgen; 
     10.  verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie  
  en de nationale parlementen van de lidstaten. 
 
      
  

                                                        
2 Lobbying en corruptie. 
3 Folders, reclames, onlinereclames. 
4 Bijvoorbeeld instellingen, hospices en/of delen van ziekenhuizen. 
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2.          DEVE- commissie Ontwikkelingssamenwerking  
 
De commissie Ontwikkelingssamenwerking legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor 
aan het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van de toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking 
met het aflopen van het Verdrag van Cotonou in 2020 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 

www.11.be 
www.ec.europa.eu 
www.europaparl.europa.eu/committees/nl/deve/home.html 
www.europa-nu.nl 

 
A. vaststellend dat er niet genoeg betrokkenheid is bij de samenwerking van alle EU-

lidstaten bij het Verdrag van Cotonou5; 
B. signalerend dat er niet genoeg controle is op de uitvoering van de voorwaarden6 van 

het Verdrag van Cotonou;           
C. vaststellend dat er in het huidige Verdrag van Cotonou te weinig aandacht is voor 

milieubeleid7; 
D. benadrukkend dat er nog altijd een slechte verdeling is van de geboden hulp 

verspreid over de verschillende sectoren8 binnen het huidige Verdrag van Coton; 
E. hevig verontrust over het feit dat de banden tussen de ACS-landen9 en de EU niet 

sterk genoeg zijn; 
F. signalerend dat de ACS-landen nog niet klaar zijn voor het openstellen van de 

vrijehandelszones binnen de ACS-EU-samenwerking door te weinig ondersteuning 
bij dit proces; 

G. met verontwaardiging waarnemend dat er te weinig fondsen10 voor de ACS-EU-
samenwerking beschikbaar zijn, 

 
 

1. pleit voor het verstrekken van concrete informatie aan de Europese lidstaten over het 
precieze doel van de samenwerking en de uitvoering hiervan, in de vorm van 
bijeenkomsten; 

2. is van mening dat het gebruik van sociale media en websites nuttig is om de 
betrokkenheid onder de bevolking te bevorderen in de Europese lidstaten; 

3. acht noodzakelijk de specialiteiten van de verschillende EU-lidstaten optimaal te 
gaan benutten, opdat elke lidstaat zich nuttig voelt binnen de samenwerking, dit door 
middel van taakverdeling; 

                                                        
5 Samenwerkingsverband tussen de EU en de ACS-landen waarbij armoedebestrijding en integratie in 
de wereldeconomie centraal staan. 
6 Binnen het Verdrag van Cotonou zijn bepaalde voorwaarden opgesteld die nageleefd moeten 
worden, zoals actieve bestrijding van corruptie en het   
   respecteren van mensenrechten. 
7 Het bewust worden van de klimaatverandering en het preventief gebruiken van groene energie. 
8 Verschillende vormen van hulp verdeeld over verschillende afdelingen, denkend aan de 
onderwijssector, landbouwsector, etc.  
9 79 minder ontwikkelde landen uit Sub-Sahara-Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. 
10 Organisaties die verscheidene vormen van hulp bieden binnen de ACS-EU-samenwerking. 
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4. stelt voor de specifieke voordelen van samenwerking te tonen voor de verschillende 
lidstaten om op deze manier betrokkenheid te stimuleren;  

5. staat erop dat er om de zoveel tijd een delegatie bestaande uit afgevaardigden van 
elke lidstaat van de EU naar de ACS-landen wordt gezonden om de resultaten van 
de samenwerking in kaart te brengen en om op deze manier een positief beeld te 
schetsen om de betrokkenheid te bevorderen; 

6. stelt voor dat er afgevaardigden vanuit de EU op een willekeurig moment gestuurd 
worden voor meer controle; 

7. stelt voor dat de EU ambassadeurs stuurt naar de betreffende ACS-landen om 
maandelijks verslag uit te brengen, dit voor een periode van maximaal twee jaar;  

8. eist dat het betreffende ACS-land jaarlijks zelf een verslag moet uitbrengen waarin 
het aantoont dat de gestelde voorwaarden nageleefd of juist geschonden zijn; 

9. dringt erop aan dat fabrieken die in de ACS-landen nieuw gevestigd gaan worden, 
moeten draaien op groene energie, dit met oog op de toekomst; 

10. acht noodzakelijk dat de kennis over het winnen van groene energie in de ACS- 
landen verspreid wordt; 

11. beklemtoont dat bestaande fabrieken na verloop van tijd aan de gestelde eisen 
moeten voldoen, waarbij ze een minimaal gestelde hoeveelheid groene stroom 
moeten gebruiken; 

12. staat erop dat er betere communicatie komt tussen zowel de EU- als de ACS-landen 
met behulp van de al eerdergenoemde ambassadeurs; 

13. verzoekt om het vaker informeel doorbrengen van tijd met de leiders van de EU- en 
de ACS-lidstaten om op deze manier sterkere banden te creëren; 

14. gaat ervanuit dat door middel van staatsbezoeken van beide partijen de banden 
tussen beide bevorderd worden;  

15. vraagt om onderzoek11 naar de ACS-landen om op deze manier te weten te komen 
of ze wel of niet klaar zijn voor de openstelling van de vrijhandelszones;  

16. staat op beperkte export vanuit de EU naar de ACS-landen om zo de concurrentie 
met plaatselijke handelaars in de ACS-landen te voorkomen; 

17. vraagt om bestaande fondsen samen te voegen tot een groot overkoepelend fonds 
waarin de verschillende sectoren vertegenwoordigd worden, zo komt iedere sector 
tot zijn recht en worden er geen sectoren tekort gedaan; 

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

 
  

                                                        
11 Door onder andere te kijken naar het gemiddelde inkomen, woonomstandigheden, infrastructuur, 
BNP, etc.  
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3.  ITRE EP-Commissie Industrie, Onderzoek en Energie 
 
De commissie Industrie, Onderzoek en Energie legt onderstaande resolutie ter goedkeuring 
voor aan het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van duurzame energieopwekking en het voldoen aan de 
doelstellingen van het 2040 Klimaatakkoord van Parijs 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 
 Danish Consumer Ombudsman 
 Het Klimaatakkoord van Parijs 

International comparison of energy transitions Country Study Denmark 
 Nieuwsblad De Morgen 

Tijdschrift Elsevier 
www.europa-nu.nl 

 www.eurostat.com 
 www.vreg.be 
  
 

A. benadrukkend dat er te veel onduidelijkheid is in de wetten omtrent greenwashing12 
en daardoor wetten te makkelijk te omzeilen zijn door organisaties en bedrijven; 

B. signalerend dat er te weinig CO2-neutrale energie geproduceerd wordt door een 
bedrijf of in een land dat GvO’s13 koopt en hiervan misbruik maakt; 

C. lettend op de onwetendheid van de consument over greenwashing en de achtergrond 
van producten en de bijbehorende vervuiling; 

D. erop wijzend dat kleine bedrijven op economisch vlak onder het greenwash-beleid 
van grotere bedrijven kunnen lijden, met als gevolg dat er oneerlijke concurrentie 
ontstaat; 

E. erop wijzend dat bedrijven niet gemotiveerd zijn, omdat het duur is om zich 
ecologisch te verbeteren en er weinig consequenties zijn wanneer ze dit niet doen;  

F. vaststellend dat er te weinig efficiënte groene energie-opwekkende bronnen zijn, die 
binnen Europa worden gebruikt, 

G. benadrukkend dat de opslag van reststroom vaak lastig is; 
H. vaststellend dat er te weinig individuele controles zijn op de uitstoot van bedrijven, 

met als gevolg dat een bedrijf zich niet snel zal aanpassen, omdat het bedrijf opgaat 
in de menigte van bedrijven die wel op een duurzame manier produceren; 

I. vaststellend dat er te weinig middelen zijn om biobrandstof te winnen in Europa, 
 
 
 

                                                        
12 Greenwashing is het zich groener of meer maatschappelijk verantwoord voordoen dan een 
organisatie/bedrijf eigenlijk is. 
13 GvO’s (Garantie van Oorsprong) zijn rechten die een land/bedrijf van een ander land/bedrijf koopt, 
zodat het lijkt alsof ze zelf extra groene stroom produceren, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. 
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1. pleit voor een Europese wet tegen greenwashing. Wanneer deze niet wordt 
nageleefd, volgen er geldboetes: 
I. is van mening dat overgekochte stroom gebruikt moet worden in het kopersland 

om GvO’s te bestrijden, 
II. acht het noodzakelijk dat er om de vijf jaar controles zijn om te controleren of de 

uitstoot van CO2 met 6% afgenomen is ten opzichte van het jaar 1990, 
III. verzoekt om accijnzen op grijze stroom te vragen om CO2 neutrale energie 

aantrekkelijker te maken; 

2. stelt voor om een Europees keurmerk op te stellen, dat bedrijven en organisaties 
verkrijgen als zij niet aan greenwashing doen en als zij hiermee aan het 
Klimaatakkoord van Parijs voldoen; 

3. verzoekt om de consument door mediacampagnes attent te maken op het bestaan 
van greenwashing; 

4. acht het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in het onderzoek naar het verbeteren 
van het opslaan van energie; 

5. eist dat er meer wordt geïnvesteerd in het plaatsen en verbeteren van groene 
energie-opwekkende bronnen die passen bij het land waar de energie opgewekt 
wordt; 

6. stelt voor om meer in te zetten op groene energie, waarbij geen biobrandstof gebruikt 
wordt die opgewekt is door middel van landbouw die specifiek gericht is op het 
maken van biobrandstof; 

7. wijst op de aanwezigheid van een ecologisch adviseur bij het verwachten van een 
overschrijding door een bedrijf of organisatie van de regels van het Klimaatakkoord 
van Parijs; 

8. wijst erop dat in 2035 de helft van de kolencentrales gesloten moeten zijn, waarbij 
groene energie makkelijker en aantrekkelijker wordt, waardoor kolencentrales niet 
direct gesloten zullen worden; 

9. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en de nationale parlementen van de lidstaten. 
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4.  CULT EP-Commissie Cultuur en Onderwijs 
 
De commissie Cultuur en Onderwijs legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan 
het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van de culturele identiteit van Europa 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 

ec.europa.eu 
eur-lex.europa.eu 
www.cambridgeenglish.org 
www.europa-nu.nl 
www.mepnoordbrabant.nl 

 
 

A. lettend op de culturele identiteit van de Europese Unie die niet genoeg benadrukt 
wordt bij klein- en grootschalige internationale sportevenementen;  

B. kennisnemend van het feit dat binnen de Europese Unie aan het toerisme een impuls 
gegeven moet worden; 

C. signalerend dat er bij immigranten die niet uit de Europese Unie komen een 
verminderde kennis aanwezig is over de Europese Unie; 

D. vaststellend dat discriminatie op de werkvloer zorgt voor sociale ongelijkheid;  
E. hevig verontrust over de geringe aandacht die wordt besteed aan kunst in de 

Europese lidstaten; 
F. van mening zijnde dat er een te groot verschil is in de kwaliteit van het onderwijs in 

de Europese Unie; 
G. benadrukkend dat er in het onderwijs te weinig aandacht wordt besteed aan de 

Europese Unie; 
 
 

1. pleit voor meer internationale sporttoernooien voor amateurteams; 
2. dringt aan op een unieke landenvoorstelling bij ieder groot Europees 

sportevenement, waarbij ook de eenheid benadrukt wordt; 
3. vraagt om door de Europese Unie gesponsorde reizen voor social influencers14, 

opdat minder toeristische landen populairder worden; 
4. is van mening dat er in de media meer aandacht moet worden besteed aan minder 

toeristische landen15; 
5. acht het noodzakelijk dat er bij inburgeringscursussen meer tijd wordt besteed aan de 

Europese Unie; 
6. pleit voor extra controles16 en sancties tegen discriminatie van vrouwen en etnische 

minderheden op de werkvloer in de vorm van loonverschillen; 

                                                        
14  Bekende, veel gevolgde personen op sociale media. 
15  Denk hierbij aan reisprogramma’s, tijdschriften, kranten, apps etc. 
16  Jaarlijkse inspecties van de financiën van een bedrijf. 
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7. vraagt om een jaarlijks Europees festival dat voor iedereen toegankelijk is en telkens 
in een andere lidstaat georganiseerd wordt, waarbij nadrukkelijk aandacht besteed 
wordt aan de cultuur van het desbetreffende land; 

8. stelt voor om een Europese cultuurpas te introduceren, opdat kunstevenementen 
toegankelijker worden en waarbij de verandering in winstmarge voor de 
desbetreffende kunstevenementen wordt vergoed door de Europese Unie; 

9. dringt aan op basisregels voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de EU:           
I. staat erop dat op lange termijn als richtlijn voor het eindexamen Cambridge 

level B2 aangehouden moet worden, 
II. II. eist dat er een norm voor het aantal contacturen komt, waarbij rekening 

gehouden wordt met het opleidingsniveau,  
III. beklemtoont dat men in het onderwijs de taaldiversiteit dient te vergroten en de 

kwaliteit van de taalonderricht dient te verbeteren17;                                 

10. wijst op de noodzaak het niveau van de leraren te verbeteren18; 
11. verzoekt om subsidies voor de organisatie van meer Europese uitwisselingsprojecten 

in het onderwijs en de amateursport; 
12. vraagt om een uitbreiding van Europese evenementen in het onderwijs; 
13. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 

en de nationale parlementen van de lidstaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17  Door het aantrekkelijker te maken om voor een vreemde taal te kiezen (zie bijvoorbeeld clausule 3). 
18  Denk hierbij aan het verhogen van het besteedbaar inkomen, subsidies voor bijscholing en stages 
en het streng waarborgen van het huidige niveau. 
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5.  IMCO EP-Interne Markt en Consumentenbescherming 
 
De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming legt onderstaande resolutie ter 
goedkeuring voor aan het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen. 
 
Resolutie over het vraagstuk betreffende de positie van Europa ten opzichte van de interne 
markt en consumentenbescherming 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 
 
 

A. kennisnemend van het feit dat hackers doelbewust19 schade aanbrengen aan 
overheidsinstanties, infrastructuur en bedrijfsleven; 

B. vaststellend dat privacy van particulieren kwetsbaar is, waardoor er makkelijk 
misbruik gemaakt kan worden van gevoelige informatie, door zowel bedrijven als 
hackers; 

C. erop wijzend dat de  particulieren te weinig weet hebben van het IOT en bij aankoop 
van een IOT product de consument te weinig ingelicht wordt over de risico’s van het 
product; 

D. erop wijzend dat de kwaliteit van de beveiligde software en levensduur van IOT 
producten sterk variëren per producent waardoor de consument in zijn nadeel wordt 
getroffen; 

E. ervan uitgaande dat de ICT met daarbij het IOT steeds belangrijker wordt zullen 
banen mogelijk uit de onderklasse overgenomen worden en daardoor zal de 
werkgelegenheid verminderen en of verdwijnen; 

F. beklemtoond dat er verbeterde opleidingen nodig zijn voor bepaalde IOT gerichte 
beroepen, 

 
1. eist dat de EU een instantie aanwijst voor controle op import naar Europa zodat de 

EU-standaarden worden nagestreefd daarbij worden landen in de EU zelf gevraagd 
een instantie op te stellen ter controle op EU-standaarden en nationale belangen; 

2. is van mening dat de zorgplicht20 achterloopt op de IOT, dit kan gemoderniseerd 
worden door  
I. strengere eisen aan de kwaliteit stellen zodat de consumenten deugdelijke 

producten ontvangen zonder dat de vrijheid van de fabrikanten te veel beperkt 
wordt,  

II. tot deze eisen behoort ook een verhoging van 50% op de huidige product 
garantie, 

III. daarnaast behoren fabrikanten hun gebruiksvoorwaarde aan te passen zodat 
deze in een versimpelde en duidelijke taal verwoord staan; 

3. dringt aan op het publiceren van aantrekkelijke en educatieve reclamespotjes, 
documentaires en reclame op sociale media welke particulieren informeren over de 
voor-en nadelen van IOT-producten; 

                                                        
19 Met of zonder commerciële doeleindes 
20 Zorgplicht houd in dat het bedrijf van productie verantwoordelijk is voor dat het product degelijk is.  
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4. pleit voor strengere sancties en hogere boetes voor fabrikanten die producten 
produceren welke niet naar Europese wetgeving goedgekeurd kunnen worden wat als 
prikkel moet fungeren naar fabrikanten; 

5. staat erop dat de fabrikanten de ondersteunende software gaan beveiligen door 
middel van internationale keurmerken, met als doel de gegevens van consumenten te 
beschermen tegen kwaadwillenden; 

6. stelt een bugbounty’s- systeem21 voor, voor bedrijven om veiligheidsproblemen binnen 
de software van een IOT-product te lokaliseren, bugbounty’s zullen niet door EU 
subsidies gesubsidieerd worden, fabrikanten zullen dus zelf voor deze kosten moeten 
opdraaien; 

7. stelt voor het schoolgeld van studenten met een IOT-gerichte opleiding te 
subsidiëren;22 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
21 bugbounty’s zijn geldbedragen die als beloning dienen voor hackers wanneer deze fouten binnen 
een systeem kunnen vinden en hier vertrouwelijk mee omgaan. 
22 Indien een student niet zal slagen zal een deel van de voorgeschoten subsidie terugbetaald moeten 
worden. welke naar inzet wordt beoordeeld. 
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6.  INTA EP-Commissie, Internationale handel 
 
De Commissie internationale handel legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan 
het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen. 
 
Resolutie over het vraagstuk betreffende de positie van Europa ten opzichte van 
Handelspartner China, en meer bepaald ten opzichte van de “Nieuwe Zijderoute” 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 

www.europa-nu.nl 
ec.europa.eu 
www.diplomat.com 

 
A. hevig verontrust over eventuele dumping,23 waardoor de Europese markt overspoeld 

wordt door een onverwachte vlaag van Chinese producten en onze eigen industrieën 
geschaad worden;  

B. benadrukkend dat de Chinese en Europese economische structuren heden ten dage 
variëren en dat drastische veranderingen betreffende importheffingen24 binnen een 
korte tijdsperiode mogelijk onvoorspelbare consequenties hebben; 

C. signalerend dat Chinese waren niet altijd zullen voldoen aan de Europese 
maatstaven op het gebied van productkwaliteit en dat deze minderwaardige 
goederen ongewenst op onze markt zullen verschijnen; 

D. met verontwaardiging kennis nemend dat binnen de Chinese markt regelmatig sprake 
is van schending van het internationale intellectuele eigendomsrecht; 

E. hevig verontrust over het feit dat een plotselinge alteratie in de internationale 
gemeenschap het voortbestaan van de beoogde handel over de routes in gevaar kan 
brengen; 

F. vaststellend dat de ontwikkeling van infrastructuur niet stil zal staan en dat zonder 
Europese bemoeienis de infrastructuur in Sinocentrische25 banen zal worden geleid; 

G. benadrukkend dat bij de aanleg en uitbreiding van de “Nieuwe Zijderoute” schade zou 
kunnen worden aangebracht aan het milieu en dat het klimaatakkoord van Parijs 
hierdoor niet gehaald zal worden; 

H. overwegend dat de intensiteit van de internationale spanningen handelsconflicten kan 
laten escaleren, zoals de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, 

 
 
 
 
 
 

                                                        
23  Dumpen: met dumping van goederen beoogt een exporteur van goederen veelal een nieuw 
afzetgebied voor de goederen te veroveren of overtollige voorraden kwijt te raken. Deze goederen 
worden tegen veel lagere prijzen dan in het oorsprongsland op het bestemmingsland afgezet. 
24 Deze verschillen per product. 
25 In het belang van Chinese idealen. 
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1.  stelt voor om een organisatie genaamd ETIO26 op te richten, die: 
I. alle betrokkenen betreffende deze handelsverklaring examineert; 
II. de algemeen geldende anti-dumpingsrechten controleert, onder andere d.m.v 

grenscontroles27 en het bijhouden van registers; 
III. de Wereldhandelsorganisatie kan betrekken voor eventuele sancties; 

2. eist dat de regering van de Volksrepubliek China transparantie toont op het gebied 
van de “Nieuwe Zijderoute”; 

3.  pleit voor een geleidelijke verlaging van de importheffingen over een langere periode, 
zodat beide partijen aan deze nieuwe economische situatie kunnen wennen; 

4. acht het noodzakelijk een nieuw orgaan genaamd EQIC28 op te stellen dat:  
I. de inhoudelijke waarde van importproducten uit de Volksrepubliek China 

examineert en verifieert of deze producten voldoen aan de Europese maatstaven 
met betrekking tot de kwaliteit; 

II. een kwaliteitskeurmerk29 ontwikkelt.  De Chinezen zijn geoorloofd om een 
soortgelijk initiatief te nemen en onze producten te ijken; 

5.  staat erop dat de regering van de Volksrepubliek China waarde hecht aan de 
internationale intellectuele eigendomsrechten en het verdrag, deze naleeft en de 
Chinese bedrijven motiveert naar ditzelfde doel te streven; 

6. dringt aan bij de deelnemende partijen om initiatief te nemen als geopolitieke 
veranderingen de handelsmogelijkheden belemmeren door onder andere interruptie 
van buitenlandse mogendheden; 

7.  is van mening dat verdere infrastructuurontwikkelingen in de nabije toekomst door 
beide partijen mogelijk zijn en gesteund moeten worden. Hierbij worden Europa en 
China beschouwd als gelijken; 

8.  lettend op de grote corruptie bij doorvoerhavens onder andere Piraeus en overige 
relevante infrastructurele grensovergangen aan de Europese grenzen dringen wij aan 
op een sterke toename van toezicht en grenscontrole; 

9.  staat erop dat het klimaatakkoord van Parijs wordt gehandhaafd bij het aanleggen en 
uitbreiden van de handelsroute: 

I. verzoekt de VN-milieucommissie om een onafhankelijk onderzoek te starten naar 
de ecologische gevolgen betreffende de infrastructurele ontwikkelingen met 
betrekking tot de “Nieuwe Zijderoute” en verdere voortzetting van het project; 

II. beveelt aan alle deelnemende partijen initiatief te nemen op basis van de 
resultaten van het onderzoek van de VN-milieucommissie; 

10.  beklemtoont dat een eventueel (handels)conflict los behoort te staan van dit verdrag 
en geen invloed zal moeten hebben betreffende de vastgestelde plannen omtrent de 
“Nieuwe Zijderoute”; 

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

 
 

                                                        
26 European Trade Intelligence Organisation. 
27 Deze zullen steekproefsgewijs opereren en worden indien noodzakelijk ingezet. De grenscontroles 
worden aangestuurd door het land zelf, gefinancierd door de EU en gecontroleerd door de ETIO, dit 
alles volgens de Europese maatstaven om mogelijke corruptie tegen te gaan. 
28 European Quality of Imports Comité. 
29 Het keurmerk wordt weergegeven d.m.v sterren. Hoe hoger het aantal sterren (1t/m5), hoe beter de 
kwaliteit. 
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7.  TRAN EP-Commissie Vervoer en Toerisme 
 
De commissie Vervoer en Toerisme legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan 
het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van de impact van het toenemende toerisme op de veiligheid 
en leefbaarheid in Europese steden 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 
    www.europa.eu 
     www.europa-nu.nl 
     www.landenweb.nl 
 
 

A. vaststellend dat massatoerisme voor veel overlast zorgt op de wegen; 
B. met verontwaardiging kennisnemend van de stijgende huurprijs door 

vastgoedverhuur aan toerisme; 
C. signalerend dat (massa)toerisme voor ontevredenheid door overlast kan zorgen bij 

de bewoners van een stad; 
D. hevig verontrust over het feit dat toerisme voor veel afval en (milieu)vervuiling kan 

zorgen; 
E. erop wijzend dat gebrekkige verkeersinfrastructuur niet bevorderlijk is voor het in 

goede banen leiden van toerisme; 
F. erop wijzend dat toerisme beschadiging van de omgeving kan veroorzaken; 
G. ervan uitgaande dat toeristische trekpleisters en evenementen het woongenot 

kunnen verminderen; 
H. signalerend dat niet alle toeristen bekend zijn met de verkeersregels van het 

desbetreffende land, 

 
 

1. verzoekt om fluctuerende tarieven voor toeristen in te voeren om zodoende het 
wegennet minder te belasten: 

I. door de tarieven van het openbaar vervoer te verlagen op momenten van 
toeristische drukte op de wegen, 

II. toeristen schaffen een vignet aan voor hun land van bestemming, waarbij de prijs 
afhankelijk is van het aantal dagen dat ze in dat land verblijven; 

2. acht noodzakelijk dat particulieren een limiet opgelegd krijgen voor het openstellen 
van zijn of haar huis aan vastgoed- - verhuur na verplichte registratie bij de 
gemeente; 

3. pleit voor een betere spreiding van de (school)vakanties teneinde de drukte op de 
wegen en de overlast in de steden te verminderen; 

4. staat erop dat de boetes op het niet juist weggooien van afval worden verhoogd; 
5. eist dat subsidies aan EU-lidstaten worden uitgereikt voor uitbreiding van het 

openbaar vervoer en verbetering van de verkeersinfrastructuur, om zo de onderlinge 
verbinding te bevorderen; 

6. wijst op het feit dat strengere- en meer handhaving en duidelijke bordjes essentieel 
zijn voor de bescherming van het cultureel erfgoed; 

7. acht noodzakelijk dat toerisme verspreid wordt om trekpleisters te ontlasten: 
I. door middel van het promoten van minder bekende bestemmingen, 
II. door tijdsgebonden kaartjes bij trekpleisters in te voeren, 
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III. voor informatie over drukte bij trekpleisters wordt een app ontwikkeld; 
8. beveelt aan dat de toeristen worden ingelicht over de verkeersregels in het land van 

bestemming: 
I. bij aankoop van een vignet of het huren van een auto krijgt men een folder met de 

afwijkende verkeersregels van het desbetreffende land, 
II. als je deze regels uit de folder niet naleeft zal je extra beboet worden; 

9. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en de nationale parlementen van de lidstaten.  
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8.  JURI EP-Commissie Juridische Zaken 
 
De commissie JURI legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het Model 
European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van aanpassing van het donorregistratiesysteem 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 

europa.eu/european-union/index_nl 
www.europa-nu.nl/ 
ec.europa.eu/ 

 
 

A. hevig verontrust over het feit dat er in de gehele Europese Unie een gering 
aanbod orgaandonoren is ten opzichte van de vraag daarvan; 

B. constaterende dat alle EU-lidstaten verschillende wetten hebben met betrekking 
tot orgaandonatie30 en dat niet iedere EU-lidstaat een opt-out systeem voor 
donorregistratie hanteert; 

C. erop wijzend dat de effectiviteit van het opt-out systeem31 groter is dan dat van 
het opt-in systeem32 bij orgaandonorregistratie; 

D. kennisnemende van de verschillende opvattingen van mensen die zich niet 
kunnen vinden in het huidige donorregistratiesysteem; 

E. benadrukkend dat sommige burgers zich gedwongen zullen voelen door de EU-
lidstaten tot orgaandonatie en –registratie; 

F. ervan uitgaande dat het cognitief vermogen van minderjarigen steeds groter wordt 
naarmate de leeftijd vordert en dus ook het vermogen om een beslissing te 
nemen over orgaanregistratie en –donatie. Een uitzondering makend voor 
meerderjarige die niet in staat is een redelijke waardering van zijn/haar belangen 
ter zake van orgaandonatie kan nemen; 

G. ervan uitgaande dat de bevolking van de Europese Unie onvoldoende 
geïnformeerd is over het proces van orgaanregistratie en –donatie; 

H. signalerend dat sommige burgers zich achtergesteld voelen op basis van leefstijl, 
leeftijd, geslacht, afkomst et cetera en voorrang willen geven aan mensen met in 
hun ogen een bepaald voordeel van deze factor; 

I. lettend op de korte vitale duur van organen bij een hersendood persoon; 
J. hevig verontrust over het feit dat ondanks de strenge vervolgingen de illegale 

orgaanhandel33 blijft groeien; 
I. erop wijzend dat de kosten, verbonden aan de orgaantransplantatie van 

een post-mortale donor, niet in iedere EU-lidstaat vergoed wordt; 
K. benadrukkend dat bij gegeven toestemming van orgaandonatie van de persoon in 

kwestie of de wettelijke vertegenwoordigers, indirect toestemming wordt gegeven 
voor orgaantransplantatie wanneer vastgesteld is dat de desbetreffende persoon 
hersendood verklaard is; 

                                                        
30 Donatie van organen na de dood. 
31 Een regeling die inhoudt dat betrokkenen niets hoeven te doen om aan de regeling deel te nemen, 
maar wel de mogelijkheid hebben ervan af te zien. 
32 Een regeling die inhoudt dat betrokkenen iets moeten doen om mee te doen met de regeling, anders 
geldt automatisch een andere regeling of gebeurt er niets. 
33  Er is sprake van illegale orgaanhandel wanneer een persoon gestimuleerd wordt organen te doneren 
voor een vergoedingsmiddel van een onofficiële instantie. 
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1. acht noodzakelijk dat er een opt-out orgaandonorregistratiesysteem voor de 
gehele Europese Unie moet worden ingesteld voor 1 januari 2022; 

2. verzoekt de EU-lidstaten tot samenwerking op het gebied van transplantatie van 
organen ongeacht nationaliteit, maar hierbij wordt wel rekening gehouden met de 
levensduur van het orgaan bij het vervoeren naar de receptor en de acute nood 
van de personen op de wachtlijst; 

3. beklemtoont het actief uitdragen van informatie over het gehele 
orgaanregistratiesysteem en de orgaandonatie zelf, op een manier aangepast aan 
de infrastructuur van het land. Hieronder vallende: 

I. niet obligaat zijn, 
II. het transplanteren tijdens hersendood zijn, 

III. het mogelijk internationaal doneren van de organen, 
IV. De wijze van registratie; 

4. stelt voor om ouders/verzorgers te laten beslissen over de orgaandonatie van hun 
kinderen zolang deze kinderen nog onder de 18 jaar zijn; zodra de leeftijd van 18 
jaar bereikt is, kan de persoon in kwestie zelfstandig, zonder inspraak van derden, 
een beslissing doorgeven met betrekking tot het standpunt van orgaandonatie; 
een uitzondering makend voor meerderjarigen die niet in staat zijn tot een 
redelijke waardering van hun belangen ter zake van orgaandonatie kan nemen; 
de ouders en verzorgers van de desbetreffende individuen hebben nog wel 
inspraak; 

5. is van mening dat voldoende informatie over het donorsysteem zorgt voor meer 
donoren, ook onder groepen die afwijzend tegenover orgaandonatie staan; 

6. acht noodzakelijk dat grondwetten worden nageleefd en er op basis van geen 
enkel kenmerk iemand eerder een donororgaan ontvangt dan een andere 
wachtende patiënt, met uitzondering van noodgevallen; 

7. beveelt aan dat er in de gehele Europese Unie 34 een commissie van drie artsen 
komt, eenieder met een andere vakbekwaamheid die beoordeelt of iemand 
hersendood is; 

8. pleit voor strengere controle van mensen die betrokken zijn bij het proces van 
orgaantransplantatie; 

9. pleit voor een kosteloze orgaantransplantatie, met alle kosten van dien, voor 
nabestaanden van de persoon in kwestie; 

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

  

                                                        
34 Per mogelijke hersendode situatie. 
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9.  AFET EP-Commissie Buitenlandse Zaken 
 
De commissie Buitenlandse Zaken legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het 
Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van de internationale normen, onder meer vastgelegd in het 
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 

www.wetten.overheid.nl 
www.europanu.nl 
www.landenweb.nl 
www.volkskrant.nl  
www.europas.eu 
www.nos.nl 
www.bbc.com 

 
 

A. vaststellend dat de partijen zich niet altijd houden aan de regels van het Verdrag van 
Wenen35; 

B. benadrukkend dat het aantal mensen met een buitenlands paspoort groot is binnen 
de Europese Unie en negatieve bemoeienis hierdoor van buiten de Europese Unie 
zorgwekkend toeneemt; 

C. lettend op de communicatie tussen landen moeten er duidelijke afspraken worden 
gemaakt over de voortgang van het verblijf van de zendeling36; 

D. ervan uitgaande dat de immuniteit van de zendeling een controversieel onderwerp is, 
moet er gekeken worden in hoeverre deze geldt, 

E. signalerend dat er toch regelmatig regels van de Europese Unie door zendelingen 
overtreden worden; 

F. hevig verontrust over het feit dat de bevolking te slecht is geïnformeerd over de 
rechten van zendelingen en hun onschendbaarheid; 

G. er op wijzend dat zendelingen niet goed worden ingelicht over hun rechten in een 
lidstaat van de Europese Unie waar zij op bezoek komen; 

 
 

1. stelt voor om een wet op te stellen binnen de Europese Unie met consequenties met 
betrekking tot het niet nakomen van de afspraken uit het Verdrag van Wenen, 
voorbeelden van consequenties zijn: 

I. verwijdering uit het land, 
II. weigering van zendelingen met hetzelfde doel uit het zendende land voor een 

tijdsduur van zes maanden bij herhaalde overtredingen, 
III. een levenslange weigering van de zendeling na herhaalde overtredingen; 

2. dringt aan op een strenge regel die zendelingen dwingt  hun doeleinden te behouden 
binnen de Europese Wetgeving; 

                                                        
35  Verdrag ondertekend door 190 landen omtrent het diplomatieke verkeer tussen deze landen; 
hieronder vallen de privileges en onschendbaarheid van zendelingen en diplomatieke 
vertegenwoordigingen. 
36 Persoon die van de ene staat naar de andere staat wordt gezonden met diplomatieke doeleinden. 
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I. indien een zendeling zijn doeleinden niet aan de Europese Wetgeving houdt, 
kan verwijdering uit het land volgen, 

II. indien de zendeling eenmaal met verkeerde doeleinden de ontvangende staat 
bezoekt, kan de ontvangende staat ervoor kiezen in de toekomst 
ongecontroleerde toegang te weigeren; 

3. eist dat er elke 48 uur goed gecommuniceerd wordt tussen de zendeling en 
ontvangende staat, anders zal een waarschuwing volgen en zonder reactie daarop, 
volgt verwijdering;  

4. acht noodzakelijk dat zendelingen verplicht zijn hun immuniteit te beperken tot de 
wetten van de Europese Unie, 

5. staat erop dat er zowel in het onderwijs als in de media aandacht wordt besteed aan 
de rechten van de zendelingen en hun onschendbaarheid, 

6. stelt voor dat zendelingen worden ingelicht over wat belangrijke waarden zijn binnen 
de Europese Unie zoals vrijheid, democratie en de rechten die daarbij horen, 

7. verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en de nationale parlementen van de lidstaten.  
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10.  DROI EP-Commissie Mensenrechten 
 
De Commissie Mensenrechten legt de onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan het 
Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van het spanningsveld tussen adequate terrorismebestrijding 
en onvervreemdbare grondrechten van burgers 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen,  
 
gezien:  
 www.europa.nu 
 www.hrw.org 
 
 

A. ervan uitgaande dat terroristische organisaties Europese burgers rekruteren via 
internet; 

B. overwegend dat er onder de vluchtelingenstromen naar Europa zich ook 
terroristen bevinden; 

C. signalerend dat op dit moment onduidelijkheid is over de grenzen van de privacy, 
waardoor sommige lidstaten en instanties in lidstaten privacywetten niet naleven; 

D. kennisnemend dat er recent veel hackeraanvallen worden gepleegd op de 
privacy van de burgers op de overheidsdatabases 

E. erop wijzend dat er niet optimaal wordt gecommuniceerd tussen de lidstaten van 
de Europese Unie, waardoor terrorisme of criminaliteit moeilijker kan worden 
bestreden; 

F. vaststellend dat niet elke lidstaat van de EU dezelfde mate van terroristische 
dreiging ondervindt; 

G. signalerend dat er geen goede samenwerking op lokale schaalniveaus is tussen 
de autoriteiten en de burgers, wat snelle handhaving lastig maakt; 

H. vaststellend dat de privacy van Europese burgers onnodig geschonden wordt als 
gevolg van de opsporing van mogelijke terroristen; 

I. met verontwaardiging kennisnemend dat er in de Europese Unie sprake is van 
discriminatie bij het signaleren van criminelen op de terroristische hotspots; 

 
 
 

1. stelt voor om een team, bestaand uit computerdeskundigen, samen te stellen die 
een algoritme maakt en onderhoudt, dat gebruikt kan worden om rekrutering door 
terroristische organisaties te verhinderen; 
I. staat erop dat Europese burgers die contact zoeken met terreur organisaties 

of reageren op een verzoek om contact, sancties opgelegd worden; 
2. acht het noodzakelijk dat door de EU gecontroleerde bootmaatschappijen de 

vluchtelingen na voldoende identificatie en controle naar Europa overzetten, zodat 
Europa zicht houdt op de identiteit van de binnengekomen vluchtelingen en 
hierdoor eerder terroristen kan ontmantelen; 

3. acht noodzakelijk dat er een duidelijke grens komt over het delen van persoonlijke 
informatie door lidstaten en instanties met derden; 

4. pleit voor het verdelen van gevoelige data over verschillende databases, met 
verschillende soorten encryptie, waardoor de schade van hackeraanvallen wordt 
verkleind; 

5. beveelt aan om een team van computerdeskundigen aan te stellen die de 
autoriteiten van de EU lidstaten goed leert om te gaan met de verzamelde 
informatie van hun burgers, waardoor hackeraanvallen verhinderd kunnen 
worden; 
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6. staat erop dat er een groepering voor risicolanden moet worden gevormd die 
strengere beveiligingsregels ondervindt, waardoor niet-risicolanden hun privacy 
behouden; 
I. vraagt om veiligheidscoördinatoren die de veiligheidssituaties in de lidstaten 

constant analyseren en om de terreurdreiging in de lidstaten efficiënt te 
communiceren, waardoor alle lidstaten goed op de hoogte zijn 

7. dringt aan op het feit dat in een noodsituatie de politie iedereen mag aanhouden 
als alle informatie vooraf op een rij gezet is, zodat zij achteraf de bewijzen kan 
aantonen; 

8. stelt voor om op lokaal niveau over de gehele Europese unie wijkagenten in te 
zetten om het contact tussen burger en politie beter te maken, waardoor 
potentiële criminelen eerder gesignaleerd kunnen worden; 

9. acht noodzakelijk dat er een Europese wet wordt aangenomen waarin staat dat 
de privacy van de Europese burger alleen mag worden geschonden als er door 
de autoriteiten goedgekeurd bewijs is dat deze persoon een gevaar zou kunnen 
vormen voor de samenleving; 

10. beveelt aan al bestaande gedragssignalerende camera’s, warmtebeeld camera’s 
en radars te plaatsen op hotspots voor terroristen, zodat veiligheidsdiensten 
minder op identiteit gaan letten als gevolg van normale camera’s en meer op 
afwijkend gedrag; 

11.  verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de nationale parlementen van de lidstaten. 
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11.  REGI EP-Commissie Regionale Ontwikkeling 
 
De commissie Regionale Ontwikkeling legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor aan 
het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van de ontwikkeling van de steden in de Europese Unie 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/Vlaanderen, 
 
gezien: 

 www.europa.eu  
 
 

A. kennisnemend dat de bevolkingsgroei en vooral verstedelijking37 een grote invloed 
hebben op het broeikaseffect en vervuiling; 

B. ervan uitgaande dat cultuur38 de belangrijkste bron van inkomsten is doordat 
dorpelingen naar de steden trekken en dit zorgt voor een welvarende economie; 

C. wijst erop dat door de bevolkingsgroei en immigratie de cultuur verandert; 
D. ervan uitgaande dat modernisering streeft naar een ideaal van de samenleving, 

waarbij cultuurelementen echter wegvallen en de werkeloosheid 39 stijgt; 
E. erop wijzend dat bepaalde landen niet evenveel initiatief nemen in de 

vluchtelingenproblematiek maar waarbij rekening moet gehouden worden met de 
financiële situatie van het land; 

F. van mening zijnde dat de overheid haar best doet om de bevolking te beschermen 
maar burgers ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen; 

G. signalerend dat mensen zich niet kunnen voorzien van onderwijs en dat er daardoor 
veel werkeloosheid ontstaat; 

H. wijst erop dat er nog steeds genoeg aandacht moet zijn voor de landbouw, ondanks 
de verstedelijking; 

I. signalerend dat er veel immigranten binnenkomen, zij zullen zich aan moeten passen 
aan de huidige cultuur; 

J. erop wijzend dat er veel verstedelijking plaatsvindt en hierdoor wordt de sociale 
ongelijkheid steeds groter; 

K. ervan uitgaande dat er steeds meer Europese burgers zijn en hun een kwalitatieve 
leefomgeving en veiligheid moet worden aangeboden, onafhankelijk van waar ze 
wonen, 

L. benadrukkend dat de verstedelijking een grote invloed zal hebben op het milieu, 
 
 

1. adviseert om mensen in armoede te ondersteunen met werkeloosheidsprogramma’s 
en sociale huurwoningen waarbij ook gepleit wordt voor betere loon- en 
werkomstandigheden; 

2. eist in bepaalde landen integratie40 op een bepaalde manier te bevorderen zodat 
iedereen gelijke kansen krijgt in het onderwijs; 

3. stelt voor om meer hulp te verlenen aan ontwikkelingslanden zodat de armoede daalt, 
zowel de handel als de economie stijgt en de levenskwaliteit toeneemt; 

                                                        
37 Hiermee doelen we op de invloed van het verkeer en de nieuwe infrastructuur die er moet komen om 
de bevolkingsgroei te doen stijgen. 
38 Hier onder verstaan we de culturele bezienswaardigheden die onder andere het toerisme lokken. 
39 Dit komt door middel van mechanisatie. 
40 De ongelijkheid tussen de bevolking te minimaliseren. 
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4. wijst erop dat door gebruik van beter bouwmateriaal er sprake is van een betere 
huisvesting; 

5. eist een nieuw en beter natuurbeleid met meer openbaar groen41 waardoor de lucht- 
en grondkwaliteit stijgen en de ontbossing zal dalen; 

6. verwacht van grote bedrijven dat ze overschakelen op groene energie en bij voorkeur 
uit de stad trekken zodat er plaats vrijkomt voor het oprichten van natuurparken; 

7. stelt een goed cultuurbehoud42 voor waarbij restauraties en onderhoud noodzakelijk 
zijn; 

8. vraagt om accijns op fossiele brandstoffen te verhogen als stimulans voor het 
verminderen van het autogebruik en waardoor er meer geld ter beschikking komt 
voor:  

I. een minimum aantal faciliteiten per vierkante kilometer ter ondersteuning van 
groen transport, indien mogelijk; 

II. een onderzoek naar beter groen transport; 
III. het opwekken van meer ecologische brandstoffen; 

9. stelt voor aan de Europese Unie-leden om kilometerheffingen en slooppremies toe te 
passen, om  openbaar vervoer en carpoolen te stimuleren; 

10. dringt aan om groene zones in te stellen wat het gebruik van groene voertuigen 
stimuleert en waarbij er aandacht is voor nieuwe fiets- en voetpaden, ondersteund 
door nieuwe verkeersregels; 

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

 

                                                        
41 Hiermee doelen we onder andere op een minimum aantal natuurelementen per vierkante kilometer 
indien mogelijk. 
42 We doelen hiermee op verschillende cultuurelementen zoals kunstwerken, architectuur, monumenten 
en natuur. 
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12.  AGRI EP-Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling 
 
De Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling legt onderstaande resolutie ter 
goedkeuring voor aan het Model European Parliament Noord-Brabant/ Vlaanderen: 
 
Resolutie over het vraagstuk van verruiming van het EU-budget voor agrarische promotie 
 
Het Model European Parliament Noord-Brabant/ Vlaanderen, 
 
 
gezien:  

www.europa.eu 
www.europa-nu.nl 
www.agri-outlook.org 

 
 

A. vaststellend dat de ontwikkelingsgraad van de verschillende EU-lidstaten varieert, 
heeft de agrarische promotie positieve of negatieve effecten per lidstaat; 

B. lettend op de verschillende, zowel  ver als minder ver ontwikkelde landbouwculturen 
en economische maatschappijen, die ieder hun eigen zwaktes en specialiteiten 
bezitten; 

C. benadrukkend dat een standaard voor de landbouwproductie per lidstaat ontbreekt, 
zijn er geen duidelijke voorwaarden waaraan zowel de producten als de promoties en 
campagnes moeten voldoen; 

D. vaststellend dat het onduidelijk is wie verantwoordelijkheid heeft over de subsidies 
binnen een lidstaat, wordt het geld niet altijd benut voor het beoogde doel; 

E. erop wijzend dat er in minder ontwikkelde lidstaten te weinig kennis over goede 
landbouw is bij consumenten en boeren, heeft dat tot gevolg dat de kwaliteit van 
landbouwproducten matig kan zijn en consumenten zich niet bewust genoeg zijn van 
hun voedsel; 

F. hevig verontrust over het hoge subsidiebedrag voor de agrarische promotie, kunnen 
lidstaten hiervan afkeer hebben; 

G. erop wijzend dat er kritiek wordt geleverd door lidstaten, of de landbouwsector de 
promoties niet zelf moet betalen; 

H. ervan uitgaand dat vanwege de promotie van Europese producten binnen de EU, de 
landen buiten de EU zich geboycot zullen voelen omdat hun export verloren zal gaan; 

I. signalerend dat het  onzeker is in welke landen buiten de EU we meer afzet willen 
creëren en hoe promotie hier het beste aan bij kan dragen, 
 
 

1. staat erop dat  landen binnen de EU die wel een positieve groei in de landbouw 
hebben doorgemaakt, maar waar de promoties geen of zelfs negatieve effecten 
hebben gehad, een hoger budget krijgen voor scholing ten behoeve van de 
ontwikkeling van de landbouwsector;  

2. verzoekt de EU om een aangepast programma per lidstaat op te stellen, waarin de 
minimale ontwikkeling wordt aangegeven: 

I. afhankelijk van de economische vordering van deze lidstaten over de 
aangegeven tijd, kan de subsidie verhoogd, verlaagd of behouden worden;  

3. stelt de EU voor de lidstaten hun unieke lokale producten te laten promoten en 
Europese standaarden op te stellen, waar de promoties aan moeten voldoen om de 
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zwaktes te verhelpen, waardoor de kwaliteit en authenticiteit benadrukt kunnen 
worden;  

4. dringt aan om via een afgestemd stappenplan43 per lidstaat naar vijftig procent 
biologische producten te streven met bepaalde doelstellingen door in de loop der 
jaren: 

I. landen met een minder ontwikkelde landbouwsector qua percentage meer te 
laten stijgen dan landen met een vooruitlopende landbouwsector;  

5. pleit voor controles vanuit de EU op de gegeven subsidies aan de regering om na te 
gaan of deze optimaal besteed worden door middel van: 

I. duidelijke boekhouding zodat de financiering traceerbaar blijft, 
II. jaarlijkse controles door specialisten aangewezen door de EU, 

III. promoties in de vorm van reclame die gecontroleerd worden op kwaliteit; 
6. verzoekt om een deel van de subsidie te besteden aan onderwijs voor boeren over 

landbouwpraktijken en ontwikkeling, om zo de agrarische kennis in landen op gelijk 
niveau te krijgen; 

7. stelt voor bepaalde agrarische kennis44 toe te voegen aan de campagnes, waardoor 
de consument een breder beeld krijgt van de beschikbare producten en een 
bewustere keuze kan maken door: 

I. duidelijke informatie over het product op verpakkingen te tonen, 
II. biologische keuzes aantrekkelijker te maken, 

III. consumenten uit te nodigen zichzelf te interesseren in landbouwproductie op 
agrarische bedrijven, 

IV. het verspreiden van kennis over hoe deze producten verbouwd zijn en wat het 
effect is van deze producten op de wereld en  specifiek op de EU; 

8. acht noodzakelijk dat de lidstaten erover  geïnformeerd worden dat het wel degelijk 
op langere termijn profijtelijk is voor de economie, aangezien landbouw een groot 
aandeel hierin heeft;  

9. wijst op het feit dat de EU deze promotie zal leiden, die op grootschalig niveau zal 
worden uitgevoerd, waardoor alle promotie onder toezicht staat van de EU en 
eerlijkheid wordt behouden; 

10. beklemtoont dat er nog steeds export naar de EU zal zijn, aangezien producten uit de 
secundaire sector45 nog steeds nodig zullen zijn en er bijna geen verlies geleden zal 
worden; 

11. vraagt om internationale politieke banden met de desbetreffende landen te versterken 
door staatsbezoeken en sociale evenementen te organiseren; 

12. beveelt aan onderzoek te doen naar de behoeften van verschillende landen buiten de 
EU, zodat de EU gunstige handel kan drijven met deze landen aan de hand van 
gerichte promoties; 

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

 
 
 
 

                                                        
43 Zal een overzicht geven van de doelen en hoe deze bereikt kunnen worden. 
44 Kennis over biologisch voedsel of voedsel met een beter leven keurmerk. 
45 Industriële sector. 
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