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Investeren in politieke vorming:
inzetten op scholen, cursussen aanbieden.

De strijd aangaan met “geprogrammeerde veroudering van digitale en
elektronische apparaten”: het systeem
van geprogrammeerde veroudering
zorg er voor dat apparaten na een
bepaalde tijd automatisch stuk gaan,
of kwaliteit vermindert. Dit systeem
stimuleert consumptie en maakt de
rijken alleen maar rijker. We pleiten we
voor het afschaffen van dit systeem.

Oost-Vlaanderen
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Focus op bewustwording: jongeren
trainen om hen meer stem te geven.

Mobipunten in alle steden -en randgemeenten- in de EU voorzien.
Een verzameling van mobiliteitsopties op één herkenbare locatie maakt
combimobiliteit mogelijk. Dit maakt
het verkeer in de stad duurzamer en
veiliger. Bv. Auto achterlaten en de
fiets/tram/metro nemen.

5G: nutteloos voor burgers.: 4G
voldoet en 5G zal de consumptie
opdrijven. 5G lijkt niet nodig voor het
dagelijks leven. Bovendien lopen we
allemaal het risico minder geduldig
en luier te worden. Laat ons een wildgroei van kleine antennes vermijden
(vervuiling).
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Een bindend petitiesysteem op poten
zetten: verschillende petities voorleggen en de bevolking de kans bieden
die te tekenen. Waarna het parlement
het opneemt: dwing bijvoorbeeld
de afgevaardigden om de nucleaire
kwestie op te pakken. Zo kan iedereen zijn mening geven.

Ont-hart - stimuleren van ontharding
in de EU. Verharding en gebrekkig
watermanagement zorgen voor vele
problemen in de EU. Via infocampagnes en een Europees onthardingslabel kunnen we ontharding en dus
vergroening in de EU stimuleren.
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Recyclage van apparaten aanmoedigen: om gewonnen grondstoffen te
hergebruiken en zo bij te dragen tot
een groenere ecologie. En dus meer
recyclagemogelijkheden/-parken aan
te bieden (bijvoorbeeld: Back Market).
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Harmonisatie van het afvalbeheer
dankzij de oprichting van een Europese organisatie: met de inrichting
van afvalparken (in heel Europa, alle
regio’s, gemeenten, enz.). Gelijkstellen van prijzen, materialen (zoals
vuilniszakken). Gratis toegang geven
tot containerparken en het aanvaarden van alle soorten afval.

West-Vlaanderen

Antwerpen
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Europees netwerk voor kennisontwikkeling en ontzorging rond de thema’s
klimaat en milieu.
De EU moet inzetten op een sterk beleidskader, kennisdeling en subsidies
voor goede projecten inzake klimaat
en milieu.
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Opzetten van Europese
energie-coöperaties waarvan burgers
en de overheid samen aandeelhouders zijn. Op die manier kan je efficiënter, goedkoper en groener energie
opwekken.
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Voer een eenvoudig en sluitend verbod
in op oververpakking, omdat het met
minder kan (bijvoorbeeld gesneden en
verpakt fruit of Kinder Bueno (drie lagen plastic vooraleer je het koekje kan
eten)). Leg een verbod op of verstreng
de regelgeving hieromtrent. Laat ons
streven naar een productieverbod van
plastics op basis van petroleum.
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Harmonisatie van maatregelen
inzake afvalverwerking in de EU:
voorstel indienen om vuilniszakken
en containerparken in heel Europa
gratis te maken om zo sluikstorten te
voorkomen.
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Gezonde en duurzame voeding op
elke school in de EU
Alle scholen moeten bewust omgaan
met voeding en een eigen voedselstrategie uitwerken. De strategie
moet gericht zijn op gezonde en
duurzame voeding voor alle leerlingen.

Nog meer inzetten op bewustwording
voor een duurzame toekomst.
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Dynamische lokale voedselmarkten
in de EU.
Deze voedselmarkten moet duurzame voeding promoten en burgers zelf
stimuleren om actie te ondernemen
met betrekking tot de lokale voedselstrategie.
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Een EU onthardingslabel voor steden
in de EU. Dit moet steden aanmoedigen om extra groene ruimtes te creeëren en de biodiversiteit te vergroten.
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Een Europees vergroeningsquotum
voor steden om de biodiversiteit en
het welzijn in de EU steden te versterken. Steden moeten samen met de
burgers beslissen hoe er aan vergroening kan gedaan worden.
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Een oriëntatiecursus aanbieden:
beter luisteren naar en rekening
houden met de noden van studenten.
Deze cursus kan jongeren helpen
ontdekken wat ze willen doen na het
verlaten van de middelbare school.
Maar ze leren zichzelf ook beter
kennen. We bieden hen persoonlijke
begeleiding aan.

Mogelijkheid om Europese subsidies
aan te vragen voor artistieke creaties
en de verdere ontwikkeling ervan.
(via gezamenlijke projecten).
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Het aantal Erasmusbeurzen opdrijven: deze voldoen momenteel niet
aan alle behoeften van de jongeren.
Deze verhoging kan het aanbod
toegankelijker maken voor alle lagen
van de bevolking (ouders met meer
middelen kunnen op vandaag hun
kind makkelijker naar het buitenland
sturen).
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Een EU actieplan voor energiecoöperaties.
Energie opwekken, opslaan en
verdelen moet lokaal gebeuren. De
EU moet een regelgevend kader
uitwerken die deze lokale invulling
stimuleert.
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Verdeling van ecocheques voor reizen, cultuur, enz. : vanaf 18 jaar, om
te reizen en andere dingen, andere
culturen te ontdekken.
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Duurzame mobiliteit moet toegankelijk zijn voor elke burger in de EU.
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Het aanleren van talen vanaf de
start in de basisschool (niet alleen
Engels): dit wordt opgenomen in het
leerplan om alle studenten toegang
te geven, maar ook om het belang
van deze lessen te benadrukken.
Ze worden even belanrgijk als alle
andere vakken.
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Versterking van grensoverschrijdende
organisaties, zoals de Euregio’s, om
burgers met grensoverschrijdende
problemen te helpen.
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EU Green Deal op maat van elke
burger. De EU moet een lokale/participatieve invulling van de Green Deal
stimuleren door hiervoor middelen
vrij te maken. Ook kunnen lokale
goede voorbeelden op EU schaal in
de kijker geplaatst worden.

Vlaamse Jeugdraad

Vlaams-Brabant
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De organisatie van onvergetelijke
momenten die toelaten ervaringen te
delen en elkaar te inspireren. (bijvoorbeeld festival voor jonge creatievelingen).
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Een CULTURAL SAFE TICKET (CST)
in het leven roepen: free tickets,
terugbetaling van tickets, waardebonnen voor jongeren tot 12 jaar
die alleen voor culturele activiteten
gebruikt mogen worden.
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Bevorderen van een open debat-/participatiecultuur in de EU.
Burgers beter informeren over het
beleid en meer participatie toelaten
bij het ontwikkelen van beleidsdoelstellingen.
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Jongeren(parlementen) voor een
democratisch Europa.
Door een jongerenparlement op te
richten in elke school in de EU leren
jongeren naar elkaar te luisteren,
hun mening te formuleren, zichzelf
voldoende te informeren, etc.
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Uniform Europees referentiekader
voor burgerschapsonderwijs in de
brede zin van het woord.
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EU-besluiten moeten transparanter
worden gemaakt. Dit omvat ook de
herziening van het vetorecht van de
EU. Eén land kan vandaag goede
beslissingen blokkeren en dat zou
onmogelijk gemaakt moeten worden.
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Ontwikkelen van een gemeenschappelijk, krachtig binnenlands beleid
van de EU op verschillende gebieden:
sociale sector, gezondheid, pensioen
(Invoering van een Europese sociale verzekering) belasting/ prijzen/
onderwijs + diploma-erkenning met
hetzelfde referentiekader / cultuur(markt) - grenzeloze culturele interne
markt
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Een EU energienetwerk uitbouwen
dat tegemoetkomt aan de energienoden van alle EU landen en burgers.
Toegang tot het duurzaam energienetwerk moet een grondrecht worden
voor elke EU burger.
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Een nieuwe Europese leidraad voor
Asiel en Migratie.
Met deze nieuwe leidraad kunnen we
de veiligheid, integriteit, het welzijn
van en de beeldvorming over vluchtelingen verbeteren.
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Betaalbaar en goed georganiseerd
openbaar vervoer voor alle burgers in
de EU

