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I. Vrede

Voor het een echte politieke doelstelling werd, was een 
Europese eenmaking niet meer dan een droom van 
filosofen en zieners. De idee van een vreedzame 
„Verenigde Staten van Europa”, zoals bijvoorbeeld Victor 
Hugo voor ogen had, sloot aan bij een humanistisch 
ideaal. De droom werd echter ruw verstoord door de 
gruwelijke oorlogen die Europa in de eerste helft van de 
twintigste eeuw teisterden.

Uit het puin van de Tweede Wereldoorlog rees echter 
nieuwe hoop. Mensen die zich tijdens de oorlog tegen 
het totalitarisme hadden verzet, waren vastbesloten een 
einde te maken aan de haat en rivaliteit tussen de 
Europese landen en duurzame vrede mogelijk te maken. 
Enkele moedige politici, onder wie Robert Schuman, 
Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi en Winston 
Churchill, begonnen tussen 1945 en 1950 hun 
landgenoten te overtuigen dat er een nieuw tijdperk 
moest aanbreken. Er zouden in West‑Europa nieuwe 
structuren komen, op basis van gemeenschappelijke 
belangen en op grond van verdragen die recht en 
gelijkheid tussen alle landen moesten waarborgen.

Geïnspireerd door een idee van Jean Monnet stelde 
de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert 
Schuman, op 9 mei 1950 voor een Europese Gemeen‑
schap voor Kolen en Staal (EGKS) op te richten. In landen 
die voorheen elkaars vijanden waren geweest, zou de 
productie van kolen en staal onder een gemeen‑
schappelijke Hoge Autoriteit worden geplaatst. Zo 
werden de grondstoffen voor de oorlog op een 
praktische maar ook zeer symbolische wijze omgevormd 
tot instrumenten van verzoening en vrede.

II. Europa herenigen

De Europese Unie stond achter de hereniging van 
Duitsland na de val van de Berlijnse Muur in 1989. Toen 
het Sovjetrijk in 1991 uiteenviel, konden de landen in 
Centraal‑ en Oost‑Europa, die tientallen jaren achter het 
IJzeren Gordijn hadden gelegen, weer hun eigen pad 
uitstippelen. De meesten wilden bij de familie van 
democratische Europese naties horen. Acht van deze 
landen traden in 2004 toe tot de EU, nog twee volgden 
in 2007, en Kroatië werd lid in 2013.

1. De Europese Unie: waarom?

De opdrachten van de EU in de 21e eeuw zijn:

 X de vrede tussen de EU‑landen bewaren en uitbouwen;
 X de Europese landen bijeenbrengen in praktische samenwerking;
 X ervoor zorgen dat de EU‑bevolking in veiligheid kan leven;
 X economische en sociale solidariteit stimuleren;
 X de Europese identiteit en diversiteit behouden in een geglobaliseerde wereld;
 X de gedeelde Europese waarden verspreiden.

De val van de Berlijnse Muur 
in 1989 leidde tot een 

geleidelijke afbraak van de 
oude scheidslijnen op het 

Europese continent. 

©
 Robert M

aass/Corbis
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Er kunnen nog meer landen tot de EU toetreden. Acht 
landen bevinden zich in verschillende stadia van 
voorbereiding op een mogelijk toekomstig lidmaatschap.

III. Veiligheid

Veiligheid is een kwestie waar Europa ook in de 21e 
eeuw niet omheen kan. De EU moet doeltreffende 
maatregelen nemen om de veiligheid van de leden te 
waarborgen. Zij moet ook constructief samenwerken met 
de omringende regio’s: de Balkan, Noord‑Afrika, de 
Kaukasus en het Midden‑Oosten. Daarnaast moet de EU 
haar militaire en strategische belangen verdedigen door 
samen te werken met haar bondgenoten, met name in 
NAVO‑verband, en door een echt Europees gemeen‑
schappelijk veiligheids‑ en defensiebeleid te ontwikkelen.

Interne en externe veiligheid zijn twee kanten van 
dezelfde medaille. Voor de bestrijding van terrorisme en 
georganiseerde misdaad moeten de politiediensten van 
alle EU‑landen nauw met elkaar samenwerken. Het 
scheppen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid binnen de EU, waar iedereen dezelfde 
rechtsbescherming geniet en wordt beschermd door de 
wet, is een van de nieuwe uitdagingen voor Europa, 
waarvoor nauwe samenwerking tussen de regeringen 
nodig is. Daarvoor is het ook nodig dat instanties als 
Europol (de Europese politiedienst) en Eurojust (dat de 
samenwerking bevordert tussen parketten, rechters en 
politiediensten in de verschillende EU‑landen) een 
actievere en effectievere rol gaan spelen.

IV. Economische en sociale solidariteit

De Europese Unie is opgericht om politieke doelen te 
bereiken via economische samenwerking.

De bevolking van de EU‑landen groeit minder snel dan 
het wereldgemiddelde. De EU‑landen moeten daarom 
hun krachten blijven bundelen om hun economische 
groei veilig te stellen en met andere economische 
grootmachten te kunnen concurreren. Geen enkel 
EU‑land staat in zijn eentje sterk genoeg op de 
wereldmarkt. Om schaalvoordelen te behalen en nieuwe 
klanten te vinden, moeten Europese bedrijven over de 
grens van hun eigen land kijken, en de Europese interne 
markt is daar heel geschikt voor. Om ervoor te zorgen 
dat zo veel mogelijk mensen profiteren van de Europese 
markt van ruim 500 miljoen consumenten, probeert de 
EU obstakels voor de handel uit de weg te ruimen en 
bedrijven te verlossen van administratieve rompslomp.

Europese vrije concurrentie moet wel gepaard gaan met 
Europese solidariteit. Dat heeft concrete voordelen voor 
de Europese burgers: slachtoffers van overstromingen of 
andere natuurrampen ontvangen bijvoorbeeld hulp uit de 
Europese begroting. De zogenoemde structuurfondsen, 
die door de Europese Commissie worden beheerd, 
bevorderen de initiatieven van de EU‑landen en de regio’s 
om de verschillen in ontwikkeling tussen verschillende 
delen van de EU weg te werken. Ook is er geld 
beschikbaar uit de EU‑begroting en via kredieten van de 
Europese Investeringsbank (EIB) om de vervoers‑
infrastructuur in Europa (zoals autosnelwegen en 
hogesnelheidslijnen) uit te bouwen, zodat afgelegen 
regio’s beter te bereiken zijn en de handel binnen de EU 
wordt bevorderd.

De wereldwijde financiële crisis van 2008 heeft geleid 
tot de grootste economische achteruitgang in de 
geschiedenis van de EU. Regeringen en EU‑instellingen 
moesten snel ingrijpen om banken te redden en de EU 
heeft financiële steun verleend aan de hardst getroffen 
landen. Dankzij de euro kon de eurozone worden 
beschermd tegen speculatie en devaluatie. In 2010 
hebben de EU en de EU‑landen geprobeerd hun schulden 
terug te dringen. De grote uitdaging voor de Europese 
landen in de komende jaren zal zijn de wereldwijde crisis 
eensgezind het hoofd te bieden en samen een weg uit 
de recessie en naar duurzame groei te vinden.

V. Europese identiteit en diversiteit in 
een geglobaliseerde wereld

De postindustriële samenleving in Europa wordt steeds 
complexer. Hoewel de levensstandaard voortdurend is 
gestegen, bestaat er nog altijd een flinke kloof tussen 
arm en rijk. Deze kloof kan nog breder worden door 
factoren zoals de economische recessie, de vergrijzing, 
het verplaatsen van fabrieken en problematische 
overheidsfinanciën. Het is belangrijk dat de EU‑landen 
samenwerken om deze problemen aan te pakken.

Maar samenwerking betekent niet het overboord gooien 
van de taal en cultuur van landen of regio’s. Integendeel, 
veel EU‑activiteiten stimuleren juist de rijke diversiteit 
van de Europese tradities en culturen.

Op de lange termijn profiteren alle EU‑landen daarvan. 
Zestig jaar Europese integratie heeft geleerd dat de EU 
meer is dan de som van haar delen: haar optreden heeft 
veel meer economische, sociale, technologische, 
commerciële en politieke invloed dan dat van de 
individuele landen. Wanneer de EU‑landen gezamenlijk 
kunnen optreden en met één stem kunnen spreken, 
betekent dat beslist een meerwaarde.
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Eenheid in verscheidenheid: 
samenwerken voor betere 
resultaten.

In de wereld van vandaag staan opkomende economieën 
zoals Brazilië, China en India klaar om zich bij de 
Verenigde Staten te voegen als wereldwijde super‑
machten. Daarom is het nu belangrijker dan ooit dat de 
EU‑landen de handen ineenslaan en een kritische massa 
vormen om een rol te kunnen blijven spelen op het 
wereldtoneel.

Hoe speelt de EU deze rol?

•	 De	EU	is	de	grootste	handelsmogendheid	ter	wereld	
en heeft als zodanig een doorslaggevende rol bij 
internationale onderhandelingen, bijvoorbeeld binnen 
de Wereldhandelsorganisatie (WTO) waaraan 159 
landen deelnemen en de VN‑conferenties over 
klimaatverandering.

•	 De	EU	neemt	een	duidelijk	standpunt	in	over	gevoelige	
kwesties die de gewone burger raken, zoals milieu‑
bescherming, duurzame energie, voedselveiligheid, 
ethische aspecten van biotechnologie, bescherming 
van bedreigde diersoorten enz.

•	 De	EU	loopt	voorop	in	de	wereldwijde	strijd	tegen	
klimaatverandering. In december 2008 heeft zij 
eenzijdig beloofd haar broeikasgasuitstoot met 20 % 
te verminderen.

Het oude gezegde „Eendracht maakt macht” is voor de 
Europeanen vandaag de dag dus nog steeds relevant.

VI. Waarden

De EU bevordert humanitaire en progressieve waarden 
en wil dat de mens baat ondervindt van de grote 
veranderingen in de wereld en er niet het slachtoffer van 
wordt. Er kan niet in de behoeften van mensen worden 
voorzien door pure marktwerking of door het optreden 
van één land.

De EU staat dus voor een mensbeeld en een samen‑
levingsmodel waarin de overgrote meerderheid van de 
inwoners zich kan vinden. Het rijke Europese erfgoed van 
normen en waarden heeft bijvoorbeeld betrekking op 
mensenrechten; sociale solidariteit; vrij ondernemer‑
schap; een eerlijke verdeling van de vruchten van de 
economische groei; het recht op een gezond leefmilieu; 
respect voor culturele, taalkundige en religieuze 
diversiteit, en een harmonieus samengaan van traditie 
en vooruitgang.

In december 2000 is in Nice het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie afgekondigd. Het is 
nu rechtsgeldig dankzij het Verdrag van Lissabon, dat 
op 1 december 2009 in werking is getreden. In het 
Handvest staan alle rechten die momenteel door de 
EU‑landen en hun inwoners worden erkend. De 
gezamenlijke rechten en waarden scheppen een gevoel 
van verbondenheid tussen Europeanen. Zo is bijvoor‑
beeld in alle EU‑landen de doodstraf afgeschaft.
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De Franse minister van 
Buitenlandse Zaken Robert 
Schuman presenteerde op 

9 mei 1950 voor het eerst in 
het openbaar de ideeën die 

tot de oprichting van de 
Europese Unie hebben geleid. 

Daarom wordt elk jaar op 
9 mei de verjaardag van de 

EU gevierd.

1.

Op 9 mei 1950 werd in de Verklaring van Schuman 
voorgesteld een Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal op te richten, wat gebeurde door de ondertekening 
van het Verdrag van Parijs van 18 april 1951. Daardoor 
ontstond een gemeenschappelijke markt voor kolen en 
staal tussen de zes oprichtende landen (België, de 
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg 
en Nederland). Het doel, zo kort na de Tweede Wereld‑
oorlog, was om te zorgen voor vrede tussen de over‑
winnende en de overwonnen landen van Europa. Het 
ging erom dat de betrokken landen op voet van 
gelijkheid zouden gaan samenwerken binnen 
gezamenlijke instellingen.

2.

Op 25 maart 1957 besloten de Zes, met de ondertekening 
van het Verdrag van Rome, tot de oprichting van een 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en 
een Europese Economische Gemeenschap (EEG). De EEG 
zou gebaseerd worden op een ruimere markt voor een 

hele reeks goederen en diensten. Op 1 juli 1968 werden 
de douanerechten tussen de zes landen afgeschaft. In de 
jaren zestig kwam ook een gemeenschappelijk beleid van 
de grond, met name op het gebied van handel en 
landbouw.

3.

Dat werd zo’n succes dat Denemarken, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk besloten zich bij de Gemeenschap aan 
te sluiten. Deze eerste uitbreiding, van zes naar negen 
leden, vond plaats in 1973. Tegelijkertijd kwam een 
sociaal en een milieubeleid tot stand en werd in 1975 
het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) 
opgezet.

4.

Juni 1979 betekende een belangrijke stap vooruit, met de 
eerste verkiezingen voor het Europees Parlement. De 
leden worden om de vijf jaar via rechtstreekse algemene 
verkiezingen verkozen.

2. Tien mijlpalen
 X 1951: Zes landen richten de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op.
 X 1957:  De Zes ondertekenen de Verdragen van Rome tot oprichting van de Europese Economische 

Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom).
 X 1973: De Gemeenschap breidt uit tot negen lidstaten en ontwikkelt meer gemeenschappelijk beleid.
 X 1979: De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.
 X 1981: De eerste toetreding van een land uit het Middellandse Zeegebied.
 X 1992: De Europese interne markt wordt realiteit.
 X 1993: Verdrag van Maastricht: de Europese Unie (EU) wordt opgericht.
 X 2002: De euro wordt in omloop gebracht.
 X 2007: De EU breidt uit tot 27 landen.
 X 2009: Het Verdrag van Lissabon wordt van kracht, waardoor de werking van de EU verandert.
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5.

In 1981 trad Griekenland toe tot de Gemeenschappen, 
in 1986 gevolgd door Spanje en Portugal. Deze 
uitbreidingen richting het zuiden van Europa maakten 
de regionale steunprogramma’s des te noodzakelijker.

6.

De wereldwijde economische recessie aan het begin van 
de jaren tachtig bracht een golf van europessimisme 
teweeg. Maar er begon weer hoop te gloren toen de 
Europese Commissie, onder voorzitterschap van Jacques 
Delors, in 1985 een witboek publiceerde met een 
stappenplan voor de voltooiing van de Europese interne 
markt op 1 januari 1993. Die ambitieuze doelstelling werd 
opgenomen in de Europese Akte, die in februari 1986 
werd ondertekend en op 1 juli 1987 in werking trad.

7.

Het politieke landschap in Europa veranderde ingrijpend 
door de val van de Berlijnse Muur in 1989. Die gebeurtenis 
leidde tot de hereniging van Duitsland op 3 oktober 1990 
en tot de komst van democratie in de Midden‑ en Oost‑ 
Europese landen die zich uit de Sovjetoverheersing hadden 
losgemaakt. De Sovjet‑Unie hield in december 1991 op te 
bestaan.

Ondertussen werd onderhandeld over een nieuw verdrag 
dat in Maastricht in december 1991 werd aangenomen 
door de Europese Raad, samengesteld uit staatshoofden 
en regeringsleiders. De bestaande Gemeenschapsstructuren 
werden uitgebreid met intergouvernementele samen‑
werking op bepaalde terreinen (zoals buitenlands beleid 
en interne veiligheid), waardoor de Europese Unie (EU) een 
feit werd. Het Verdrag van Maastricht is op 
1 november 1993 in werking getreden.

8.

Oostenrijk, Finland en Zweden traden in 1995 toe tot de 
EU, waardoor het aantal EU‑landen op 15 kwam. In die 
periode werden de uitdagingen die de globalisering met 
zich meebracht al zichtbaar. Nieuwe technologieën en het 
almaar toenemende gebruik van internet veranderden de 
economieën, maar brachten ook sociale en culturele 
uitdagingen met zich mee.

Ondertussen werkte de EU aan haar spectaculairste 
project ooit: een gemeenschappelijke munt om het leven 

van bedrijven, consumenten en reizigers gemakkelijker 
te maken. Op 1 januari 2002 verving de euro de oude 
munteenheden van twaalf EU‑landen, die samen de 
eurozone vormden. De euro is nu een wereldvaluta die 
niet onderdoet voor de dollar.

9.

Midden jaren negentig begonnen de voorbereidingen voor 
de grootste EU‑uitbreiding ooit. Zes voormalige Oostblok‑
landen (Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en 
Slowakije), de drie Baltische staten die deel hadden 
uitgemaakt van de Sovjet‑Unie (Estland, Letland en 
Litouwen), een van de republieken van het voormalige 
Joegoslavië (Slovenië) en twee landen in de Middellandse 
Zee (Cyprus en Malta) hadden het lidmaatschap aan‑
gevraagd.

De EU verwelkomde deze kans om meer stabiliteit te 
brengen op het Europese continent en om deze jonge 
democratieën te laten meeprofiteren van de Europese 
integratie. De onderhandelingen werden in december 
1997 geopend en tien van de kandidaten werden op 
1 mei 2004 lid van de EU. Bulgarije en Roemenië volgden 
in 2007, Kroatië in 2013. Sindsdien telt de EU 28 landen.

10.

Om goed te kunnen inspelen op de complexe problemen 
van de 21e eeuw moest de EU na de uitbreiding een 
eenvoudigere en efficiëntere manier vinden om gezamen‑
lijke besluiten te nemen. In een ontwerpgrondwet voor de 
EU, die werd ondertekend in oktober 2004, werden regels 
voorgesteld die alle voorgaande verdragen moeten 
vervangen. Die tekst werd verworpen in twee nationale 
referenda in 2005. De grondwet werd vervangen door het 
Verdrag van Lissabon, dat op 13 december 2007 
ondertekend werd en op 1 december 2009 in werking 
trad. Het is een wijziging, geen vervanging van de 
voorgaande verdragen, en bevat de meeste 
veranderingen die ook al in de afgewezen grondwet 
stonden. Zo kreeg de Europese Raad een permanente 
voorzitter en kwam er een hoge vertegenwoordiger van 
de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Tegelijkertijd brak een wereldwijde financiële en 
economische crisis uit. Dat leidde tot de oprichting van 
nieuwe EU‑mechanismen om de stabiliteit van de banken 
te garanderen, de overheidsschulden te verminderen en 
het economisch beleid van de lidstaten te coördineren, 
vooral in de eurolanden.
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I. Een continent samenbrengen

A. EEN UNIE VAN 28 LANDEN
In december 2002 nam de Europese Raad van 
Kopenhagen een van de meest gedenkwaardige 
beslissingen uit de hele geschiedenis van de Europese 
eenwording. Door twaalf landen uit te nodigen om lid te 
worden breidde de Europese Unie niet alleen haar 
oppervlak en inwonertal uit, maar maakte zij ook een 
einde aan de breuk die ons continent sinds 1945 in 
tweeën verdeelde. Europese landen die decennialang 
geen democratische vrijheid hadden gekend, konden zich 
eindelijk weer aansluiten bij de familie van democra tische 
Europese naties. Zo werden Tsjechië, Estland, Letland, 
Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije in 2004 
lid van de EU, net als de mediterrane eilandstaten Cyprus 
en Malta. Bulgarije en Roemenië volgden in 2007. Kroatië 
vroeg in 2003 het lidmaat schap aan en werd uiteindelijk 
in 2013 lid. Zij nemen nu deel aan het grote project dat 
de grondleggers van de EU voor ogen stond.

B. LOPENDE ONDERHANDELINGEN
Turkije, een lid van de NAVO dat al lang een associatie‑
overeenkomst met de EU heeft, vroeg in 1987 het 
EU‑lidmaatschap aan. De EU heeft echter wegens de 
geografische ligging en de politieke geschiedenis van het 
land lang geaarzeld over dit verzoek. In oktober 2005 
zijn de onderhandelingen toch begonnen. Een aantal 
EU‑landen twijfelt nog of Turkije wel EU‑lid zou moeten 
worden. Zij zouden liever een soort „partnerschap met 
extra privileges” zien.

De meeste landen van de westelijke Balkan maakten 
ooit deel uit van Joegoslavië. Zij richten nu hun hoop op 
de Europese Unie om hun economische wederopbouw te 
versnellen, hun door etnische en religieuze oorlogen 
gehavende onderlinge betrekkingen te verbeteren en 
hun democratische instellingen te verstevigen. De EU 
heeft het statuut van kandidaat‑lidstaat toegekend aan 
Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië, Montenegro en Servië. Bosnië en Herzego‑
vina is een potentiële kandidaat‑lidstaat. Kosovo heeft 
in 2008 zijn onafhankelijkheid uitgeroepen en zou ook 
een kandidaat‑lidstaat kunnen worden.

IJsland, dat in 2008 hard getroffen werd door de 
financiële crisis, heeft in 2009 het lidmaatschap 
aangevraagd. De toetredingsonderhandelingen werden 
in 2013 op verzoek van het land zelf opgeschort.

II. Voorwaarden voor lidmaatschap

A. WETTELIJKE EISEN
De Europese integratie is altijd een politiek en 
economisch proces geweest dat openstaat voor alle 
Europese landen die bereid zijn de Verdragen te 
tekenen en alle EU‑wetgeving over te nemen. Volgens 
het Verdrag van Lissabon (artikel 49) mag elke 
Europese staat lid van de EU worden op voorwaarde 
dat hij de beginselen van vrijheid, democratie, 
mensenrechten en fundamentele vrijheden en de 
rechtsstaat respecteert.

3.  Uitbreiding van de Europese Unie en haar 
betrekkingen met de buurlanden

 X De Europese Unie staat open voor alle Europese landen die aan de democratische, politieke en economische 
eisen voldoen.

 X Door een reeks uitbreidingen omvat de EU nu 28 landen. Sinds 2013 zijn nog acht landen ofwel in 
onderhandeling over toetreding, ofwel in een vroegere voorbereidende fase. Als een nieuw land wil 
toetreden, moeten alle EU‑landen daarmee instemmen. Ook moet de EU vooraf nagaan of zij in staat is 
nieuwe leden op te nemen en of de EU na de uitbreiding nog goed kan worden bestuurd.

 X Uitbreiding van de EU heeft de democratie en veiligheid in Europa helpen stabiliseren en groei van de handel 
en economie mogelijk gemaakt.
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B. DE CRITERIA VAN KOPENHAGEN
De Europese Raad heeft in 1993, nadat de voormalige 
communistische landen hadden gevraagd tot de EU te 
mogen toetreden, drie toetredingscriteria vastgesteld. 
Op het moment van toetreding moeten de nieuwe 
lidstaten:

•	 stabiele	instellingen	hebben	die	de	democratie,	de	
rechtsorde, de mensenrechten en het respect voor 
en de bescherming van minderheden garanderen;

•	 een	functionerende	markteconomie	hebben	en	het	
hoofd kunnen bieden aan de concurrentiedruk en de 
marktkrachten binnen de EU;

•	 in	staat	zijn	te	voldoen	aan	de	verplichtingen	die	het	
lidmaatschap met zich meebrengt, waaronder steun 
aan de doelstellingen van de EU. Zij moeten over‑
heidsinstellingen hebben die in staat zijn de 
EU‑wetgeving toe te passen en te handhaven.

C. HET TOETREDINGSPROCES
De besprekingen over het lidmaatschap (toetredings‑
onderhandelingen) worden gevoerd tussen het land dat 
wil toetreden en de Europese Commissie, die de EU 
vertegenwoordigt. Na die onderhandelingen moet de 
beslissing over de toetreding van dit land door alle 
landen die al lid zijn, in de Raad met eenparigheid van 
stemmen worden goedgekeurd. Het Europees Parlement 
moet ook zijn toestemming geven, wat betekent dat een 
absolute meerderheid van de leden voor moet stemmen. 
Het toetredingsverdrag moet daarna door de EU‑landen 
en de kandidaat‑lidstaat worden geratificeerd volgens 
de procedure die hun grondwet voorschrijft.
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Dubrovnik, de „parel van de 
Adriatische Zee” in Kroatië, 
de nieuwste lidstaat van de 
EU.

Tijdens de onderhandelingsperiode ontvangen 
kandidaat‑lidstaten normaal gesproken 
pretoetredingssteun van de EU, zodat zij een 
economische inhaalslag kunnen maken. Zij hebben 
meestal ook een stabilisatie‑ en associatieovereenkomst 
met de EU. Volgens zo’n overeenkomst houdt de EU 
toezicht op de economische en administratieve 
hervormingen die moeten worden doorgevoerd om te 
voldoen aan de voorwaarden voor EU‑lidmaatschap.

III. Hoe groot mag de EU worden?

A. GEOGRAFISCHE GRENZEN
Uit openbare debatten over de toekomst van de EU 
bleek dat veel Europeanen met een aantal vragen zaten 
over de uiteindelijke grenzen van de Europese Unie en 
zelfs over haar identiteit. Op die vragen bestaat geen 
eenvoudig antwoord, in het bijzonder omdat ieder land 
zijn geopolitieke of economische belangen anders ziet. 
De Baltische landen en Polen pleiten voor de toetreding 
van Oekraïne. Maar hoe staan we tegenover de buur‑
landen van dat land? De politieke situatie in Belarus en 
Moldavië is problematisch. Als Turkije toetreedt tot de 
EU, wat doen we dan met Armenië, Georgië en andere 
landen in de Kaukasus?

Hoewel zij aan de voorwaarden voor lidmaatschap 
voldoen, zijn Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland 
geen lid van de Europese Unie omdat de bevolking in die 
landen daar momenteel tegen is.
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In verschillende EU‑landen is de publieke opinie verdeeld 
over de vraag waar de uiteindelijke grenzen van de EU 
liggen. Als er alleen geografische grenzen golden, en er 
geen rekening zou worden gehouden met democratische 
waarden, dan zou de EU uiteindelijk wel 47 leden, 
inclusief Rusland, kunnen tellen, net als de Raad van 
Europa (dat geen EU‑orgaan is). Het is duidelijk dat een 
Russisch lidmaatschap de Europese Unie te veel uit 
balans zou brengen, zowel politiek als geografisch.

De verstandige aanpak is te zeggen dat elk Europees 
land het EU‑lidmaatschap mag aanvragen als het in 
staat is alle wet‑ en regelgeving van de EU over te 
nemen en bereid is de euro in te voeren. De Europese 
integratie is een proces dat al sinds 1950 gaande is en 
elke poging om de buitengrenzen van de EU vast te 
leggen zou tegen dat proces ingaan.

B. NABUURSCHAPSBELEID
Door de uitbreidingen van 2004 en 2007 zijn de 
EU‑grenzen verder naar het oosten en zuiden verscho‑
ven. Daardoor moest de EU zich herbezinnen op de 
betrekkingen met haar buurlanden. Stabiliteit en 
veiligheid zijn vaak heikele punten in de regio’s aan de 
andere kant van de EU‑grenzen. De EU wil daarom 
voorkomen dat er een nieuwe scheidslijn ontstaat tussen 
de EU‑landen en die regio’s. Zo moesten er maatregelen 
worden genomen tegen opkomende veiligheidsproblemen 
zoals illegale immigratie, onderbrekingen van de 
energievoorziening, milieuverontreiniging, grensover‑

schrijdende georgani seerde misdaad en terrorisme. 
Daarom heeft de EU een nieuw nabuurschapsbeleid 
ontwikkeld voor de betrekkingen met haar buurlanden in 
het oosten (Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, 
Moldavië en Oekraïne) en het zuiden (Algerije, Egypte, 
Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, de bezette 
Palestijnse gebieden, Syrië en Tunesië).

Bijna al deze landen hebben bilaterale partnerschaps‑ 
en samenwerkingsovereenkomsten of associatieovereen‑
komsten met de EU. Dat betekent dat zij bepaalde 
gemeenschappelijke waarden (zoals democratie, 
mensenrechten en de rechtsstaat) zullen respecteren en 
zullen werken aan een markteconomie, duurzame 
ontwikkeling en armoedebestrijding. De EU biedt van 
haar kant financiële, technische en macro‑economische 
hulp, eenvoudigere visumprocedures en een reeks 
maatregelen om deze landen te helpen in hun 
ontwikkeling.

Sinds 1995 zijn de landen ten zuiden van de Middel‑
landse Zee aan de EU verbonden via economische en 
diplomatieke banden die we het Euro‑mediterrane 
partnerschap noemen en waarvan de 28 EU‑landen plus 
16 partnerlanden ten zuiden van de Middellandse Zee en 
in het Midden‑Oosten deel uitmaken.

De financiële steun van de EU aan deze landen 
wordt beheerd door het Europees nabuurschaps‑ 
en partnerschapsinstrument.

©
 E

ur
op

ea
n 

U
ni

on

De EU steunt de economie 
van haar buurlanden.
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I. De besluitvormingsdriehoek

De Europese Unie is meer dan een statenbond, maar is 
ook geen federale staat. Haar structuur valt eigenlijk 
buiten de traditionele juridische categorieën. Haar 
besluitvormingsstelsel evolueert ook al zo’n zestig jaar 
voortdurend.

De Verdragen vormen het primaire EU‑recht. Daarvan 
wordt een grote hoeveelheid secundaire wetgeving 
afgeleid, die rechtstreeks invloed heeft op het dagelijks 
leven van de EU‑burgers. Het gaat daarbij voornamelijk 
om verordeningen, richtlijnen en aanbevelingen die door 
de Europese instellingen worden aangenomen.

Deze wetgeving en het beleid van de Europese Unie in 
het algemeen komen tot stand door besluiten van de 
Raad (die de EU‑landen vertegenwoordigt), het Europees 
Parlement (dat de burgers vertegenwoordigt) en de 
Europese Commissie (die politiek onafhankelijk is van de 
regeringen en het collectief belang van de EU behartigt). 
Hieronder kunt u lezen wat de rol van de overige EU‑ 
instellingen is.

A. DE EUROPESE RAAD
De Europese Raad is de hoogste politieke instelling van de 
EU. Deze bestaat uit de staatshoofden en regerings leiders 
(de president en/of de premier) van alle EU‑landen, plus 
de voorzitter van de Europese Commissie (zie hieronder). 
Normaal gesproken vergadert de Europese Raad vier keer 
per jaar in Brussel. Hij heeft een vaste voorzitter, wiens 
taak het is de werkzaamheden van de Europese Raad te 
coördineren en de continuïteit te garanderen. De vaste 
voorzitter wordt verkozen voor een periode van 
tweeënhalf jaar door een gekwalificeerde meerderheid 
van de leden van de Europese Raad. De voorzitter kan één 
keer herkozen worden. 

De Europese Raad bepaalt de doelstellingen van de EU 
en de manier waarop die kunnen worden bereikt. Hij 
geeft een impuls aan de belangrijkste EU‑beleidsinitia‑
tieven en besluit over kwesties waar de Raad van 
ministers niet uit kan komen. De Europese Raad pakt ook 
actuele internationale onderwerpen aan via het 
gemeenschappelijk buitenlands‑ en veiligheidsbeleid, 
een mechanisme voor het coördineren van het beleid 
van de EU‑landen.

4. Hoe werkt de Europese Unie?

 X De regeringsleiders en staatshoofden van de EU‑landen komen als de Europese Raad bijeen. Samen zetten 
zij de algemene politieke lijnen van de EU uit en besluiten zij over de belangrijkste vraagstukken.

 X De Raad, die bestaat uit ministers uit de EU‑landen, komt regelmatig bijeen om te besluiten over EU‑beleid 
en ‑wetgeving.

 X Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers en heeft samen met de Raad wetgevende en 
begrotingsbevoegdheden.

 X De Europese Commissie vertegenwoordigt het algemeen belang van de EU en is het belangrijkste 
uitvoerende orgaan. Zij dient voorstellen voor nieuwe EU‑wetgeving in en zorgt ervoor dat het EU‑beleid 
correct wordt uitgevoerd. 

Een democratischer Europa: 
dankzij het Verdrag van 
Lissabon mogen burgers ook 
nieuwe wetgeving 
voorstellen.
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B. DE RAAD
De Raad (ook wel de Raad van ministers genoemd) 
bestaat uit de ministers van de EU‑landen. De EU‑landen 
zijn bij toerbeurt gedurende een periode van zes 
maanden voorzitter van de Raad. De Raad bestaat uit 
één minister uit elk land van de Europese Unie. Welke 
ministers een bijeenkomst bijwonen hangt af van het 
onderwerp dat op de agenda staat: buitenlandse zaken, 
landbouw, industrie, vervoer, milieu enz.

De belangrijkste taak van de Raad is het goedkeuren 
van EU‑wetten. Normaal gesproken deelt hij deze 
verantwoordelijkheid met het Europees Parlement. Het 
Parlement stelt ook samen met de Raad de begroting 
van de Europese Unie vast. De Raad sluit tevens de 
internationale overeenkomsten waarover van tevoren 
door de Commissie is onderhandeld.

Op grond van het Verdrag van Lissabon moet de Raad 
zijn beslissingen naargelang het onderwerp bij eenvou‑
dige meerderheid, gekwalificeerde meerderheid of met 
eenparigheid van stemmen nemen.

Eenparigheid van stemmen is in de Raad vereist bij 
belangrijke onderwerpen zoals de wijziging van de 
Verdragen, een nieuw gemeenschappelijk beleid of de 
toetreding van een nieuw land tot de EU.

In de meeste andere gevallen worden beslissingen met 
gekwalificeerde meerderheid genomen. Dat komt erop 
neer dat een besluit van de Raad is aangenomen als 

het een bepaald minimumaantal stemmen krijgt. Het 
aantal stemmen dat elk EU‑land kan uitbrengen, vormt 
een ruwe afspiegeling van de omvang van zijn 
bevolking.

Tot 1 november 2014 is een voorstel aangenomen als:

•	 ten	minste	260	van	de	352	stemmen	(dus	73,9	%)	
vóór zijn;

•	 een	meerderheid	van	de	EU‑landen	vóór	stemt;
•	 als	deze	EU‑landen	samen	ten	minste	62	%	van	de	

EU‑bevolking vertegenwoordigen.

Vanaf 1 november 2014 zal dit systeem volgens het 
Verdrag van Lissabon worden vereenvoudigd. Een besluit 
wordt dan goedgekeurd als 55 % van de EU‑landen vóór 
stemt en als zij samen 65 % van de EU‑bevolking 
vertegenwoordigen.

C. HET EUROPEES PARLEMENT (EP)
Het Europees Parlement is het gekozen orgaan dat 
de EU‑burgers vertegenwoordigt. Het houdt toezicht 
op de EU‑activiteiten en stelt samen met de Raad 
EU‑wetgeving vast. De leden van het Europees 
Parlement worden sinds 1979 om de vijf jaar via 
rechtstreekse algemene verkiezingen gekozen.

In 2011 is een Duitser, Martin Schulz (Progressieve 
Alliantie van Socialisten en Democraten), verkozen tot 
voorzitter van het Parlement.

Het Europees Parlement: hier 
kunt u uw stem laten horen.
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AANTAL ZETELS PER LAND IN HET EUROPEES PARLEMENT

België 21

Bulgarije 17

Cyprus 6

Denemarken 13

Duitsland 96

Estland 6

Finland 13

Frankrijk 74

Griekenland 21

Hongarije 21

Ierland 11

Italië 73

Kroatië 11

Letland 8

Litouwen 11

Luxemburg 6

Malta 6

Nederland 26

Oostenrijk 18

Polen 51

Portugal 21

Roemenië 32

Slovenië 8

Slowakije 13

Spanje 54

Tsjechië 21

Verenigd Koninkrijk 73

Zweden 20

Totaal 751

Het Parlement vergadert elke maand: deze plenaire 
sessies worden in principe door alle Europarlementariërs 
bijgewoond. Normaal gesproken worden zij in Straats burg 
gehouden, maar een paar keer per jaar vinden zij in 
Brussel plaats. Het voorbereidende werk wordt meestal in 
Brussel gedaan: tijdens de voorzittersconferentie, waaraan 
de voorzitters van de politieke fracties samen met de 
voorzitter van het Parlement deelnemen, wordt de agenda 
van de plenaire sessie opgesteld, terwijl de twintig 
parlementaire comités werken aan de amendementen die 
besproken zullen worden. De dagelijkse administratieve 
werkzaamheden van het Parlement worden uitgevoerd 
door het secretariaat‑generaal, dat zowel in Luxemburg 
als in Brussel gevestigd is. Elke politieke fractie heeft haar 
eigen secretariaat.

Het Europees Parlement neemt op twee manieren deel 
aan het wetgevende werk:

1. Bij medebeslissing, de normale wetgevingsprocedure, 
heeft het Parlement evenveel verantwoordelijkheid als 
de Raad voor wetgeving op de gebieden waarvoor een 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad nodig is. 
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon betreft dat zo’n 95 % van de EU‑wetgeving. 
De Raad en het Parlement kunnen het al in eerste 
lezing eens worden. Als zij na de tweede lezing nog 
geen overeenstemming bereikt hebben, wordt het 
voorstel voorgelegd aan een bemiddelingscomité.

2. Bij de instemmingsprocedure moet het Parlement 
instemmen met internationale overeenkomsten van de 
EU (waarover door de Commissie is onderhandeld) en 
met alle uitbreidingen van de Europese Unie.
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Het Parlement moet ook samen met de Raad de begroting 
van de Europese Unie goedkeuren, die door de Commissie 
wordt voorgesteld. Het Parlement kan de voorgestelde 
begroting verwerpen, wat al meermaals is gebeurd. In dat 
geval moet de gehele begrotingsprocedure opnieuw 
worden gestart. Het Parlement heeft op deze manier een 
flinke invloed op de beleidsvorming van de EU.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, is het 
Parlement het orgaan dat democratische controle op de 
EU, en met name op de Europese Commissie, uitoefent. 
Elke vijf jaar, als er een nieuwe Commissie moet 
worden benoemd, kan het Europees Parlement met een 
gewone meerderheid een door de Europese Raad 
voorgedragen voorzitter van de Commissie goed‑ of 
afkeuren. Hoe het Parlement dan stemt, hangt 
ongetwijfeld af van de uitslag van de Europese 
verkiezingen. Het Parlement ondervraagt ook elk 
voorgedragen lid van de Commissie voordat het al dan 
niet zijn goedkeuring geeft aan de nieuwe Commissie in 
haar geheel.

Op elk moment kan het Parlement met een motie van 
afkeuring de Commissie naar huis sturen. Daarvoor is 
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Het Hof van Justitie zorgt dat 
de EU‑wetgeving wordt 

gerespecteerd. Zo heeft het 
bevestigd dat discriminatie 

van mensen met een 
handicap verboden is.

een tweederdemeerderheid nodig. Het Parlement 
controleert ook het dagelijks beheer van het EU‑beleid 
door mondelinge en schriftelijke vragen te stellen aan de 
Commissie en aan de Raad.

D. DE EUROPESE COMMISSIE
De Commissie is een van de belangrijkste 
EU‑instellingen. Zij heeft als enige het recht om 
wetsvoorstellen op te stellen en aan de Raad 
en het Parlement voor te leggen.

Haar leden worden voor vijf jaar in onderling overleg 
door de EU‑landen benoemd. Het Europees Parlement 
moet, zoals hierboven beschreven, met hun benoeming 
instemmen. De Commissie moet verantwoording 
afleggen aan het Parlement en is verplicht in haar 
geheel ontslag te nemen wanneer het Parlement een 
motie van afkeuring tegen haar aanneemt.

Er is één lid van de Commissie (commissaris) uit elk 
EU‑land, inclusief de voorzitter en de hoge vertegen‑
woordiger van de EU voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, die ook een van de vicevoorzitters is.
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De Commissie heeft bij de uitoefening van haar bevoegd‑
heden een ruime onafhankelijkheid. Zij verdedigt het 
algemeen belang van de Europese Unie en mag geen 
enkele instructie van een regering van een EU‑land 
aanvaarden. Als hoedster van de Verdragen ziet zij toe 
op de tenuitvoerlegging van de door de Raad en het 
Parlement aangenomen verordeningen en richtlijnen in 
de landen van de Europese Unie. Zij kan zich tot het Hof 
van Justitie wenden om ervoor te zorgen dat een partij 
die in overtreding is, de EU‑wetgeving naleeft.

Als uitvoerende macht van de EU zorgt de Commissie 
voor de uitvoering van de besluiten die de Raad heeft 
genomen, bijvoorbeeld op het gebied van het gemeen‑
schappelijk landbouwbeleid. Zij beschikt over ruime 
bevoegdheden voor het voeren van het gemeen‑
schappelijk beleid van de EU op gebieden als onderzoek 
en technologie, overzeese hulp, regionaal beleid enz. Ook 
beheert zij de begroting voor deze beleidsterreinen.

De commissarissen worden bijgestaan door een 
ambtenarenapparaat dat voornamelijk in Brussel 
en Luxemburg is gevestigd en is onderverdeeld in 
44 afdelingen en diensten. Er zijn ook agentschappen, 
die zijn opgericht om specifieke taken voor de 
Commissie uit te voeren. Zij zijn voornamelijk in 
andere Europese steden gevestigd.

E. HET HOF VAN JUSTITIE
Het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de 
Europese Unie bestaat uit één rechter per EU‑land en 
wordt bijgestaan door negen advocaten‑generaal. De 
rechters worden in onderlinge overeenstemming door 
de regeringen van de lidstaten voor een ambtstermijn 
van zes jaar benoemd en zijn herbenoembaar. Hun 
onafhan kelijkheid wordt gewaarborgd. Het Hof heeft 
tot taak te zorgen voor de naleving van de EU‑wet‑
geving en de juiste uitlegging en toepassing van de 
Verdragen.

F. DE EUROPESE CENTRALE BANK
De Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt is 
verantwoordelijk voor het beheer van de euro en het 
monetair beleid van de Europese Unie (zie hoofdstuk 7 
„De euro”). Haar belangrijkste taken zijn te zorgen voor 

prijsstabiliteit en toezicht te houden op de banken in de 
eurozone.

G. DE REKENKAMER
De Rekenkamer in Luxemburg werd in 1975 opgericht. 
Zij telt één lid uit elk land van de Europese Unie, 
dat door de EU‑landen, in onderling overleg en na 
raadpleging van het Europees Parlement, voor een 
ambtstermijn van zes jaar wordt aangesteld. De 
Rekenkamer controleert de wettigheid en juistheid van 
alle inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en het 
beheer van de EU‑begroting.

II. Andere organen

A. HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL 
COMITÉ

De Raad en de Commissie moeten op een aantal 
beleidsterreinen het Europees Economisch en Sociaal 
Comité (EESC) raadplegen alvorens besluiten te nemen. 
Het EESC is samengesteld uit leden die de verschillende 
belangengroepen vertegenwoordigen die samen het 
maatschappelijk middenveld vormen. De leden worden 
door de Raad voor een ambtstermijn van vijf jaar 
benoemd.

B. HET COMITÉ VAN DE REGIO’S
Het Comité van de Regio’s (CvdR) bestaat uit 
vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden. 
Zij worden voorgedragen door de EU‑landen en benoemd 
door de Raad voor een termijn van vijf jaar. De Raad en 
de Commissie moeten het CvdR raadplegen over zaken 
die de regio’s aangaan. Het CvdR kan ook op eigen 
initiatief adviezen uitbrengen.

C. DE EUROPESE INVESTERINGSBANK
De in Luxemburg gevestigde Europese Investeringsbank 
(EIB) verstrekt leningen voor projecten ter ondersteuning 
van de minst ontwikkelde regio’s van de Europese Unie 
en ter bevordering van het concurrentievermogen van 
het bedrijfsleven.
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5. Wat doet de Europese Unie?

 X De EU is actief op een groot aantal beleidsterreinen waar haar optreden voor de lidstaten nuttig is. Dit zijn o.a.:
— innovatiebeleid, dat ervoor zorgt dat de nieuwste technologieën beschikbaar zijn op terreinen zoals 

milieubescherming, onderzoek en ontwikkeling (O&O) en energie;
— solidariteitsbeleid (ook wel cohesiebeleid genoemd) op regionaal, landbouw‑ en sociaal vlak.

 X De EU financiert deze maatregelen waardoor zij acties van nationale regeringen aanvult en een meerwaarde 
geeft. Het EU‑budget is klein vergeleken met de collectieve rijkdom van de Europese Unie: slechts 1,06 % 
van het bruto nationaal inkomen van al haar landen samen. 

I. Innovatiebeleid

De activiteiten van de Europese Unie beïnvloeden 
het dagelijks leven van haar burgers door de echte 
problemen van de maatschappij aan te pakken: 
milieubescherming, gezondheid, technologische 
innovatie, energie enz.

A. MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING
De EU wil klimaatverandering tegengaan door haar 
uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. In 
december 2008 is de Europese Raad overeengekomen 
dat de EU tegen 2020 haar uitstoot met 20 % zal 
terugdringen (vergeleken met 1990), 20 % hernieuwbare 
energie gaat gebruiken en 20 % minder energie zal 
gebruiken.

Om dat te bereiken hebben de EU‑landen afspraken 
gemaakt over bindende wetgeving. Een groot deel van de 
maatregelen heeft betrekking op investeringen in nieuwe 
technologie, wat ook leidt tot economische groei en 
banen. Een EU‑regeling voor de handel in emissierechten 
moet ervoor zorgen dat de vereiste reducties van 
broeikasgasemissies efficiënt worden uitgevoerd.

De EU werkt ook aan reeks andere milieukwesties, zoals 
geluidsoverlast, afval, bescherming van natuurlijke 
habitats, uitlaatgassen, chemicaliën, industriële 
ongevallen en de kwaliteit van zwemwater. Daarnaast 
werkt zij aan een gezamenlijke preventie van rampen 
(natuurlijke of door de mens veroorzaakte) zoals 
olielekken of bosbranden.

De Europese Unie past voortdurend haar wetgeving aan 
om de volksgezondheid beter te beschermen. Zo is de 
EU‑wetgeving over chemicaliën gewijzigd: versnipperde 
regels zijn samengevoegd tot één systeem dat REACH 
heet. Dat systeem gebruikt een centrale databank die 
wordt beheerd door het Europees Agentschap voor 
chemische stoffen (ECHA) in Helsinki. Het is ingevoerd 
om verontreiniging van lucht, water, grond en gebouwen 
te voorkomen, de biodiversiteit in stand te houden, 
en de gezondheid en veiligheid van de EU‑burgers te 
bevorderen, met behoud van de concurrentiekracht van 
de Europese industrie.

B. TECHNOLOGISCHE INNOVATIE
De oprichters van de Europese Unie zagen terecht in dat 
de toekomstige welvaart van Europa afhankelijk is van 
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het vermogen om technologisch aan de top te blijven. Zij 
zagen de voordelen van gezamenlijk onderzoek op 
Europees niveau. Daarom werd, naast de EEG, in 1958 
Euratom opgericht — de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. Het doel ervan was om nucleaire energie 
vreedzaam te gebruiken, met behulp van het Gemeen‑
schappelijk Centrum voor onderzoek (JRC). Dat centrum 
heeft vijf vestigingen: Geel (België), Ispra (Italië), 
Karlsruhe (Duitsland), Petten (Nederland) en Sevilla 
(Spanje).

Maar om de wereldwijde concurrentie bij te houden 
moest Europees onderzoek diversifiëren en moesten de 
barrières tussen nationale onderzoeksprogramma’s 
worden afgebroken, waarbij zo veel mogelijk weten‑
schappers uit verschillende vakgebieden met elkaar 
moesten gaan samenwerken en industriële toepassingen 
voor hun ontdekkingen moesten vinden.

Gezamenlijk onderzoek op EU‑niveau moet een 
aanvulling zijn op nationale onderzoeksprogramma’s. 
Het richt zich op projecten waarbij een aantal laboratoria 
uit verschillende EU‑landen samenwerken. Ook steunt de 
EU fundamenteel onderzoek op gebieden als beheerste 
kernfusie, een potentieel onuitputtelijke energiebron voor 
de 21e eeuw. De EU stimuleert ook onderzoek en 
technologische ontwikkeling in strategische industrieën 
die met zware concurrentie van buiten Europa te kampen 
hebben, zoals de elektronica‑ en computer industrie.

De EU wil 3 % van haar bbp aan onderzoek uitgeven. 
Het EU‑onderzoek wordt vooral gefinancierd via een 
reeks kaderprogramma’s. Het leeuwendeel van het 
budget van meer dan 50 miljard € zal gaan naar 

gebieden zoals gezondheid, voedsel en landbouw, 
informatie‑ en communicatietechnologie, nanoweten‑
schappen, energie, milieu, vervoer, veiligheid, ruimte en 
sociaaleconomische wetenschappen. Andere 
programma’s stimuleren internationale samenwerking 
bij baanbrekende onderzoeksprojecten en steunen 
onderzoekers en hun carrièreontwikkeling.

C. ENERGIE
Fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkool) 
leveren circa 75 % van de verbruikte energie in de EU. 
Een groot en almaar groeiend deel van die fossiele 
brandstoffen komt van buiten de EU. Tegenwoordig 
wordt meer dan de helft van alle energiebronnen 
ingevoerd. De EU wordt daardoor kwetsbaarder voor 
internationale crises die tot onderbrekingen van de 
aanvoer of prijsstijgingen kunnen leiden. Een andere 
reden om het verbruik van fossiele brandstoffen te 
verminderen, is de bestrijding van het broeikaseffect.

Diverse maatregelen zullen moeten worden genomen, 
zoals energiebesparing door een slimmer energie‑
gebruik, de ontwikkeling van alternatieve energie‑
bronnen (in het bijzonder duurzame energie‑
bronnen in Europa) en de intensivering van de 
internationale samenwerking. Het energieonderzoek in 
Europa richt zich op zonne‑energie, biomassa en 
kernenergie. Er zijn ook proefprojecten voor de 
ontwikkeling van afvang‑ en opslagmethoden voor CO2, 
en om waterstofauto’s commercieel interessant te 
maken. De EU heeft daarnaast geïnvesteerd in een 
project voor minder vervuilende vliegtuigen, waarvoor 
een budget van 1,6 miljard € uitgetrokken is.
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II. Solidariteitsbeleid

Om ervoor te zorgen dat de interne markt (zie 
hoofdstuk 6 „De interne markt”) goed werkt, moeten 
onevenwichtige situaties in balans worden gebracht. Dat 
is het doel van het solidariteitsbeleid van de EU: steun 
aan onderontwikkelde regio’s en zwakke economische 
sectoren. Een andere rol van de EU is hulp verstrekken 
bij de herstructurering van economische sectoren die 
ernstig zijn getroffen door de snel groeiende inter‑
nationale concurrentie.

A. REGIONALE STEUN EN COHESIEBELEID
Van de EU‑begroting voor 2014‑2020 zal het 
cohesiebeleid van de EU 325 miljard € investeren in de 
Europese lidstaten, regio’s en steden om de Europese 
doelstellingen, namelijk het creëren van groei en 
werkgelegenheid en het bestrijden van klimaatverandering, 
energieafhankelijkheid en sociale uitsluiting, te helpen 
behalen.

Deze doelstellingen worden door de structuurfondsen 
gefinancierd om investeringen van de private sector en 
de nationale en regionale regeringen aan te vullen of te 
bevorderen:

•	 Het	Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) financiert regionale ontwikkelingsprojecten en 
stimuleert de economie in achterblijvende regio’s. 
Daaronder valt ook de herontwikkeling van vervallen 
industriegebieden.

•	 Het	Europees Sociaal Fonds (ESF) financiert 
beroepsopleidingen en helpt mensen werk te vinden.

•	 Het	Cohesiefonds financiert vervoersinfrastructuur en 
milieuprojecten in EU‑landen waar het bbp per hoofd 
van de bevolking onder 90 % van het gemiddelde van 
de EU ligt.

B. HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 
(GLB) EN GEMEENSCHAPPELIJK VISSERIJBELEID 
(GVB)

De doelstellingen van het GLB uit het oorspronkelijke 
Verdrag van Rome van 1957 waren een eerlijke 
levensstandaard voor boeren, een stabiele markt, 
eerlijke marktprijzen en modernisering van de 
landbouwinfrastructuur. Die zijn grotendeels bereikt. 
Bovendien kunnen consumenten vandaag de dag 
vertrouwen op een constante aanvoer van landbouw‑
producten en stabiele prijzen, die worden beschermd 
tegen de fluctuaties op de wereldmarkt. Het GLB wordt 
gefinancierd door het Europees Landbouwgarantie‑
fonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo).

Het GLB is helaas het slachtoffer geworden van zijn 
eigen succes. De productie groeide veel sneller dan de 
consumptie, wat zwaar op de EU‑begroting woog. Om 
dat probleem op te lossen moest het landbouwbeleid 
worden hervormd. Die hervorming begint haar vruchten 
af te werpen: de productie loopt terug.

De nieuwe rol van de landbouwbevolking is een bepaald 
niveau van economische bedrijvigheid in ieder platte‑
landsgebied veilig te stellen en de diversiteit van de 
landschappen van Europa te beschermen. Die diversiteit 
en de erkenning van de „manier van leven op het 
platteland” — waar mensen in harmonie met het 
landschap leven — zijn een belangrijk onderdeel van de 
identiteit van Europa. Ook heeft de Europese landbouw 
een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering, 
bij de bescherming van flora en fauna, en bij de wereld‑
wijde voedselvoorziening.

De Europese Commissie vertegenwoordigt de EU bij 
internationale onderhandelingen binnen de Wereld‑
handelsorganisatie (WTO). De EU wil dat de WTO meer 
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nadruk legt op de kwaliteit van voedsel, het voorzorgs‑
beginsel (beter voorkomen dan genezen) en dieren‑
welzijn.

De Europese Commissie wil dat het GLB zich toelegt op 
duurzame landbouw, de bescherming van boeren tegen 
schommelingen op de markt en de bescherming van de 
biodiversiteit en van lokale en regionale specialiteiten.

Ook heeft de Europese Unie haar visserijbeleid 
hervormd. Het belangrijkste doel van de hervorming 
is de visbestanden in stand te houden (zoals de 
overbeviste blauwvintonijn), de overcapaciteit van 
visserijvloten te verminderen en financiële bijstand 
te verlenen aan mensen die uit de visserij stappen.

C. DE SOCIALE DIMENSIE
De doelstelling van het sociaal beleid van de Europese 
Unie is het wegnemen van de meest in het oog 
springende verschillen in de Europese samenleving. Het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) werd in 1961 opgericht 
om de werkgelegenheid te bevorderen en werknemers te 
helpen bij het veranderen van baan en/of hun verhuizing 
naar een ander geografisch gebied.

Financiële steun is niet het enige instrument waarmee 
de EU de sociale omstandigheden in Europa probeert te 
verbeteren. Financiële steun alleen kan immers nooit alle 
problemen oplossen die worden veroorzaakt door een 
economische recessie of door achterstanden in de 
ontwikkeling van bepaalde regio’s. De groei moet vooral 
leiden tot maatschappelijke vooruitgang. Dat gaat 
samen met wetgeving die een flink aantal minimum‑
rechten garandeert. Een aantal van deze rechten zijn in 
de Verdragen vastgelegd, bijvoorbeeld het recht op 
gelijke beloning voor vrouwen en mannen die gelijke 
arbeid verrichten. Andere zijn vastgelegd in richtlijnen 
over de bescherming van werknemers (gezondheid en 
veiligheid op het werk) en essentiële veiligheidsnormen.

In het Handvest van sociale grondrechten, dat sinds 
1997 deel uitmaakt van het Verdrag, staan de rechten 
van alle werknemers in de EU: vrij verkeer; een billijk 
loon; betere arbeidsomstandigheden; sociale bescher‑
ming; het recht vakverenigingen op te richten en 
collectieve onderhandelingen te voeren; het recht op 
beroepsopleidingen; gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen; werknemersvoorlichting, ‑raadpleging en 
‑participatie; gezondheidsbescherming en veiligheid op 
het werk, en bescherming van kinderen, ouderen en 
gehandicapten.

III. Betalen voor Europa: de begroting 
van de Europese Unie

De Europese Unie beschikt voor de financiering van haar 
beleid over een jaarlijkse begroting die in 2014 meer 
dan 142 miljard € bedroeg. Dat is 1,06 % van het bruto 
nationaal inkomen van alle EU‑landen samen.

Deze begroting wordt gefinancierd met de eigen 
middelen van de EU. Deze middelen zijn hoofdzakelijk 
afkomstig van:

•	 douanerechten	op	de	invoer	van	producten	in	de	EU,	
met inbegrip van de landbouwrechten;

•	 een	percentage	van	de	btw	op	goederen	en	diensten	in	
de EU;

•	 de	bijdragen	van	de	EU‑landen,	die	een	afspiegeling	
zijn van de welvaart van elk land.

De uitsplitsing van de uitgaven kan worden geïllustreerd 
door de begroting van 2014:

•	 slimme	en	inclusieve	groei:	64	miljard	€,	waaronder	
de structuurfondsen, het Cohesiefonds, onderzoeks‑
programma’s en trans‑Europese vervoers‑ en 
energienetwerken;

•	 natuurlijke	hulpbronnen:	60	miljard	€,	voornamelijk	
voor landbouw, plattelandsontwikkeling en het milieu;

•	 veiligheid	en	burgerschap	(zie hoofdstuk 10 „Een 
Europa van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid”): 
2 miljard €;

•	 de	EU	als	partner	in	de	wereld	(hulp,	handel	enz.):	
8 miljard €;

•	 beheerskosten:	8	miljard	€.

Iedere jaarlijkse begroting is een onderdeel van een 
zevenjarige begrotingscyclus die het meerjarig financieel 
kader wordt genoemd. Dat wordt door de Europese 
Commissie opgesteld, moet unaniem door de EU‑landen 
worden goedgekeurd en moet na onderhandelingen de 
instemming van het Europees Parlement krijgen. Het 
meerjarig financieel kader voor de periode 2014‑2020 
werd in 2013 goedgekeurd. De algehele uitgavenlimiet 
werd in reële termen met ongeveer 3 % verlaagd ten 
opzichte van de periode 2007‑2013.

Het doel van het uitgavenplan is niettemin te zorgen voor 
meer groei en werkgelegenheid in Europa, een groenere 
landbouw te bevorderen en Europa milieuvriendelijker te 
maken, en Europa internationaal een prominentere rol te 
laten spelen. Er wordt meer geld uitgetrokken voor 
onderzoek en innovatie, onderwijs en opleiding, en 
externe betrekkingen. Ook worden specifieke middelen 
uitgetrokken voor het bestrijden van criminaliteit en 
terrorisme en voor migratie‑ en asielbeleid. De 
klimaatuitgaven zullen in de periode 2014‑2020 naar 
verwachting minstens 20 % van de EU‑uitgaven uitmaken.
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WIE DOET WAT? VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN DE EU EN DE EU‑LANDEN

DE EU IS ZELF 
VERANTWOORDELIJK VOOR:

 ▶ de douane‑unie;

 ▶ regels voor concurrentie op de interne markt;

 ▶ het monetair beleid in de eurozone;

 ▶ de instandhouding van de biodiversiteit op zee in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid;

 ▶ het gemeenschappelijk handelsbeleid;

 ▶ het sluiten van internationale overeenkomsten, indien dat zo bepaald is 
in de EU‑wetgeving.

DE EU EN DE EU‑LANDEN 
DELEN DE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
VOOR:

 ▶ de interne markt;

 ▶ aspecten van het sociaal beleid volgens het Verdrag van Lissabon;

 ▶ economische en sociale cohesie;

 ▶ landbouw en visserij, met uitsluiting van de instandhouding van de 
biodiversiteit op zee;

 ▶ milieu;

 ▶ consumentenbescherming;

 ▶ vervoer;

 ▶ trans‑Europese netwerken;

 ▶ energie;

 ▶ het creëren van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid;

 ▶ aspecten van de gemeenschappelijke volksgezondheidskwesties volgens 
het Verdrag van Lissabon;

 ▶ onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimtevaart;

 ▶ ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

ONDERWERPEN WAARVOOR 
DE EU‑LANDEN ZELF 
VERANTWOORDELIJK BLIJVEN 
EN DE EU ALLEEN EEN 
ONDERSTEUNENDE OF 
COÖRDINERENDE ROL KAN 
SPELEN:

 ▶ bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid;

 ▶ industrie;

 ▶ cultuur;

 ▶ toerisme;

 ▶ onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport;

 ▶ bescherming van de burgerbevolking;

 ▶ bestuurlijke samenwerking.
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6. De interne markt

 X De interne markt is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de EU. Door het wegwerken van de 
belemmeringen voor handel en vrije concurrentie tussen de landen van de EU is de levensstandaard gestegen.

 X De interne markt is nog geen eengemaakte economie. Er zijn nog steeds economische sectoren (o.a. 
diensten van algemeen belang) die door de nationale wetgeving worden geregeld. Vrije verstrekking van 
diensten is goed voor de economie omdat het de economische activiteit stimuleert.

 X De financiële crisis, die begon in 2008, heeft de EU ertoe aangezet de financiële wetgeving aan te scherpen.
 X De EU heeft in de loop der jaren op een aantal terreinen (vervoer, concurrentie enz.) voor beleid gezorgd dat zo 

veel mogelijk bedrijven en burgers de voordelen moet laten plukken van het openstellen van de interne markt. 

I. De verwezenlijking van de 
doelstelling van 1993

A. DE LIMIETEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
MARKT

Door het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) uit 1957 konden de 
douanebarrières tussen de lidstaten worden afgeschaft en 
een gemeenschappelijk douanetarief op goederen uit 
landen buiten de EEG worden toegepast. Die doelstelling 
werd op 1 juli 1968 gehaald.

Douanerechten waren echter maar één vorm van 
protectionisme. In de jaren zeventig stonden nog andere 
handelsbelemmeringen de voltooiing van de gemeen‑
schappelijke markt in de weg. De obstakels voor het vrije 
verkeer van personen, goederen en kapitaal hadden vaak 
de vorm van technische, gezondheids‑ en veiligheids‑
normen, deviezencontroles en nationale regelgeving 
betreffende het recht om bepaalde beroepen uit te 
oefenen.

B. DE DOELSTELLING VAN 1993
In juni 1985 heeft de Commissie, onder leiding van 
voorzitter Jacques Delors, een witboek gepresenteerd over 
de afschaffing binnen een termijn van zeven jaar van alle 
fysieke, technische en fiscale hinderpalen voor het vrije 
verkeer binnen de EEG. Het was de bedoeling om zo de 
handel en de industriële activiteit te stimuleren in de 
„interne markt”: een eengemaakte economische zone op 
een grote schaal die zich kan meten met de Verenigde 
Staten.

De onderhandelingen tussen de lidstaten leidden tot een 
nieuw verdrag, de Europese Akte, die in juli 1987 van 
kracht werd. Door de Europese Akte:

•	 kreeg	de	EEG	ruimere	bevoegdheden	op	gebieden	zoals	
sociaal beleid, onderzoek en milieu;

•	 werd	de	interne	markt	eind	1992	verwezenlijkt;
•	 werden	in	de	Raad	van	ministers	vaker	beslissingen	met	

gekwalificeerde meerderheid genomen, wat de 

besluitvorming over de gemeenschappelijke markt 
vergemakkelijkte.

II. De interne markt wordt verder 
uitgebouwd

A. FYSIEKE BELEMMERINGEN
Binnen de EU zijn alle grenscontroles voor goederen 
afgeschaft, net als de douanecontroles op personen. De 
politie blijft wel steekproefsgewijze controles houden in 
het kader van de strijd tegen criminaliteit en drugs.

In juni 1985 ondertekenden vijf van de tien lidstaten 
het Schengenakkoord, waardoor hun nationale politie‑
diensten gingen samenwerken en er een gemeen‑
schappelijk asiel‑ en visumbeleid kwam. Daardoor 
konden de personencontroles aan de grenzen tussen de 
Schengen landen volledig worden afgeschaft (zie 
hoofdstuk 10 „Een Europa van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid”). Tegenwoordig telt het 
Schengengebied 26 Europese landen, waaronder vier die 
geen lid van de Europese Unie zijn (IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

B. TECHNISCHE BELEMMERINGEN
De EU‑landen zijn overeengekomen om elkaars regels 
voor de verkoop van de meeste goederen te erkennen. 
Sinds het beroemde Cassis de Dijon‑arrest van het Hof 
van Justitie uit 1979 moet ieder product dat legaal in één 
EU‑land wordt geproduceerd en verkocht, ook in alle 
andere EU‑landen op de markt toegelaten zijn.

In verband met diensten erkennen de EU‑landen elkaars 
nationale regels of coördineren zij die, waardoor mensen 
uit andere EU‑landen werkzaam kunnen zijn in juridische 
en medische beroepen, in het toerisme, in het bankwezen 
en in verzekeringen. Het vrij verkeer van personen is 
echter nog niet volledig gerealiseerd. Ondanks de richtlijn 
van 2005 over de erkenning van beroepskwalificaties 
resteren er belemmeringen voor mensen die naar een 
ander EU‑land willen verhuizen of daar een bepaald 
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beroep willen uitoefenen. Toch wordt dat steeds makke‑
lijker voor gekwalificeerde professionals (ongeacht of ze 
advocaat, dokter, metselaar of loodgieter zijn).

De Europese Commissie heeft maatregelen genomen om 
de mobiliteit van werknemers te verbeteren, zodat onder 
andere diploma’s en beroepskwalificaties uit één EU‑land 
in alle andere erkend worden.

C. FISCALE BELEMMERINGEN
De fiscale barrières zijn aangepakt door de nationale 
btw‑tarieven beter op elkaar af te stemmen. Bovendien is 
in juli 2005 een overeenkomst tussen de EU‑landen en 
sommige andere landen (zoals Zwitserland) over 
belastingen op inkomsten uit beleggingen van kracht 
geworden.

D. OVERHEIDSOPDRACHTEN
Overheidsopdrachten uit alle EU‑landen staan nu open 
voor gegadigden uit de hele Unie. Dat werd mogelijk 
dankzij richtlijnen over diensten, leveringen en werken in 
een heleboel sectoren zoals water, energie en 
telecommunicatie.

De interne markt komt alle consumenten ten goede. Zo 
heeft het openstellen van nationale markten voor diensten 
de tarieven voor telefoongesprekken herleid tot een fractie 
van die van tien jaar geleden. De concurrentiedruk heeft in 
Europa ook de prijs van vliegtuigtickets merkelijk goed‑
koper gemaakt.

III. Werk in uitvoering

A. FINANCIËLE DIENSTEN
In 2008 heeft de subprime‑hypotheekcrisis in de 
Verenigde Staten een zware financiële crisis ontketend, die 
in de hele wereld banksystemen en economieën op hun 
grondvesten deed daveren en de Europese Unie in 2009 in 
een recessie deed belanden. Een van de reacties daarop 
was een hervorming van het financiële stelsel met het oog 

op meer transparantie en verantwoordingsplicht. De 
nieuwe EU‑regels bieden grotere bescherming voor 
banktegoeden, verhogen het bedrag dat kapitaalbanken 
moeten aanhouden om stabieler te blijven, reguleren 
complexe financiële producten en beperken de bonussen 
van bankbestuurders.

B. PIRATERIJ EN NAMAAK
Producten uit de EU moeten worden beschermd tegen 
piraterij en namaak. Volgens schattingen van de Europese 
Commissie kosten die misdrijven de EU jaarlijks duizenden 
banen. Daarom werken de Commissie en de nationale 
regeringen aan een betere bescherming van auteurs‑
rechten en octrooien.

IV. Het beleid dat ten grondslag ligt aan 
de interne markt

A. VERVOER
De activiteiten van de EU betroffen vooral de vrije 
verstrekking van diensten inzake landvervoer en met 
name de vrije toegang tot de internationale vervoersmarkt 
en het toelaten van vervoerbedrijven uit alle EU‑landen tot 
de nationale vervoersmarkt van de andere EU‑landen. De 
EU levert ook inspanningen om de eerlijke mededinging in 
de sector van het wegverkeer te verzekeren, bijvoorbeeld 
door geharmoniseerde regels betreffende kwalificaties 
van werknemers en toegang tot de markt, de vrijheid een 
bedrijf op te richten en diensten te verlenen, rijtijden en 
verkeersveiligheid.

Vroeger was het luchtvervoer in Europa hoofdzakelijk in 
handen van nationale luchtvaartmaatschappijen en 
luchthavens die eigendom van de overheid waren. De 
interne markt heeft daarin verandering gebracht. Alle 
luchtvaartmaatschappijen uit de EU mogen nu op alle 
routes binnen de EU luchtdiensten exploiteren en zelf 
hun prijzen bepalen. Daardoor zijn veel nieuwe routes 
opengesteld en zijn de prijzen sterk gedaald. Zowel 
passagiers als luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en 
personeel varen er wel bij.
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De passagiers hebben eveneens baat bij een grotere 
concurrentie tussen spoorwegmaatschappijen. Zo worden 
sinds 2010 spoorwegstations op hogesnelheidslijnen 
tussen Frankrijk en Italië zowel door Franse als Italiaanse 
treinen bediend.

De scheepvaart, door Europese ondernemingen of door 
schepen die niet onder de vlag van een land uit de 
Europese Unie varen, valt onder de Europese concur‑
rentieregels. Die regels dienen om oneerlijke prijs‑
stellingsmethoden te bestrijden (goedkope vlaggen) en de 
ernstige problemen van de Europese scheepsbouw‑
industrie te verhelpen.

Sinds het begin van de 21e eeuw financiert de EU 
ambitieuze projecten rond nieuwe technologie zoals het 
satellietnavigatiesysteem Galileo, het Europees systeem 
voor het beheer van het spoorwegverkeer en Sesar, een 
programma voor de modernisering van luchtverkeers‑
beveiligingssystemen. De voorschriften voor een veilig 
wegverkeer (voertuigonderhoud, vervoer van gevaarlijke 
stoffen en verkeersveiligheid) zijn veel strenger geworden. 
De rechten van de passagiers worden beter beschermd 
dankzij het handvest van de rechten van de vliegtuigpas‑
sagiers en recente Europese wetgeving over de rechten 
van treinreizigers. In 2005 werd voor het eerst een lijst 
gepubliceerd van onveilige luchtvaartmaatschappijen die 
uit de EU worden geweerd.

B. CONCURRENTIE
Het EU‑concurrentiebeleid is essentieel om ervoor te 
zorgen dat de concurrentie binnen de Europese interne 
markt niet alleen vrij maar ook eerlijk verloopt. De 
Europese Commissie voert dit beleid uit en ziet er 
samen met het Hof van Justitie op toe dat het wordt 
geëerbiedigd.

Het mededingingsbeleid moet vermijden dat kartels, 
overheidssteun of onrechtvaardige monopolies de 
concurrentie op de interne markt verstoren.

Alle afspraken die onder de regels van het Verdrag vallen, 
moeten door de betrokken ondernemingen of instanties bij 
de Europese Commissie worden aangemeld. De Commis‑
sie kan ondernemingen die de concurrentieregels 
overtreden of de verplichting tot aanmelding niet 
nakomen, rechtstreeks beboeten. Zo kreeg Microsoft 
in 2008 een boete van 900 miljoen €.

Als een EU‑land onwettelijke steun verleent of steun niet 
aanmeldt, kan de Commissie eisen dat deze wordt terug‑
betaald. Ook fusies of overnames die ondernemingen op 
een bepaalde markt een dominante positie kunnen 
bezorgen, moeten bij de Commissie worden aangemeld.

C. GEZONDHEID EN CONSUMENTEN
De EU‑wetgeving op dit gebied is bedoeld om alle 
consumenten dezelfde financiële en gezondheidsbescher‑
ming te bieden, ongeacht waar ze in de EU wonen, reizen 
of winkelen. De behoefte aan bescherming die in de hele 
EU geldt, werd pijnlijk duidelijk toen er eind jaren negentig 
problemen met de voedselveiligheid rezen, o.a. door de 
gekkekoeienziekte. Daarom werd in 2002 de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opgericht, die voor 
een degelijke wetenschappelijke basis voor de voedsel‑
veiligheids wetgeving moet zorgen.

Ook op andere vlakken moet de consument in de hele EU 
worden beschermd. Daarom zijn er tal van EU‑richtlijnen 
over de veiligheid van cosmetica, speelgoed, vuurwerk enz. 
In 1993 is het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
opgericht voor het onderzoeken van aanvragen om 
geneesmiddelen in Europa op de markt te mogen brengen. 
Geen enkel geneesmiddel mag zonder vergunning in 
Europa in de handel worden gebracht.

De Europese Unie neemt ook maatregelen om de 
consument te beschermen tegen bedrieglijke of 
misleidende reclame, defecte producten en misbruiken op 
het gebied van consumentenkrediet, postorderverkoop en 
onlineverkoop.
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I. Hoe de euro tot stand kwam

A. HET EUROPEES MONETAIR STELSEL
In 1971 besloten de Verenigde Staten een einde te 
maken aan de koppeling tussen de dollar en de officiële 
goudprijs die na de Tweede Wereldoorlog voor wereld‑
wijde monetaire stabiliteit had gezorgd. Dat betekende 
het einde van het stelsel van vaste wisselkoersen. De 
gouverneurs van de centrale banken van de EEG‑landen 
besloten de koersschommelingen tussen hun munten tot 
2,25 % te beperken. Dat werd het „Europees Monetair 
Stelsel” (EMS), dat in maart 1979 in werking trad.

B. VAN EMS NAAR EMU
Op de Europese Raad van juni 1989 te Madrid werd een 
driestappenplan voor een economische en monetaire 
unie (EMU) aangenomen. Dat plan werd een onderdeel 
van het Verdrag van Maastricht betreffende de Europese 
Unie dat in december 1991 door de Europese Raad werd 
aangenomen.

II. De Economische en Monetaire Unie

A. DE EERSTE FASES
De eerste fase, die op 1 juli 1990 begon, omvatte:

•	 volledig	vrij	verkeer	van	kapitaal	binnen	de	Europese	
Unie (de afschaffing van de deviezencontroles);

•	 het	vergroten	van	de	structuurfondsen	om	de	
ongelijkheden tussen de Europese regio’s beter te 
kunnen verkleinen;

•	 economische	convergentie,	door	multilateraal	toezicht	
op het economisch beleid van de landen van de EU.

De tweede fase begon op 1 januari 1994 en bestond 
erin:

•	 het	Europees	Monetair	Instituut	(EMI)	te	Frankfurt	
op te richten. Het EMI was samengesteld uit de 
gouverneurs van de centrale banken van de 
EU‑landen;

•	 de	onafhankelijkheid	van	de	nationale	centrale	banken	
van de regeringen te behouden of te bewerkstelligen;

•	 regels	op	te	stellen	om	nationale	begrotingstekorten	
te bedwingen.

De derde fase was de geboorte van de euro. Van 
1 januari 1999 tot 1 januari 2002 werd de euro 
geleidelijk ingevoerd als gemeenschappelijke munt van 
de deelnemende EU‑landen (België, Duitsland, Ierland, 
Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal en Finland). De Europese 
Centrale Bank (ECB) volgde het EMI op en werd 
verantwoordelijk voor het monetair beleid dat nu in de 
nieuwe munteenheid werd bepaald en uitgevoerd.

7. De euro

 X De euro is de gemeenschappelijke munt van 18 van de 28 EU‑landen. De munt werd in 1999 ingevoerd voor 
niet‑contante transacties en in 2002, toen eurobankbiljetten en ‑munten werden uitgegeven, voor alle 
betalingen.

 X Van ieder nieuw EU‑land wordt verwacht dat het de euro zal invoeren zodra het aan de voorwaarden 
voldoet. Het is de bedoeling dat op lange termijn bijna alle EU‑landen zich bij de eurozone voegen.

 X De euro heeft grote voordelen voor de Europese consument. Reizigers lopen geen kosten meer op voor het 
omwisselen van munten. Prijzen uit verschillende landen kunnen makkelijk worden vergeleken en de 
Europese Centrale Bank waakt erover dat de prijzen ook stabiel blijven. Daarenboven is de euro een 
belangrijke reservemunt geworden, naast de Amerikaanse dollar. Tijdens de recente financiële crisis 
beschermde de gemeenschappelijke munt de landen van de eurozone tegen concurrerende devaluaties en 
aanvallen van speculanten.

 X De structurele zwakte van de economie van sommige EU‑landen stelt de euro niettemin bloot aan 
speculatieve aanvallen. Ter bescherming daartegen heeft de EU solidariteitsinstrumenten opgezet die de 
overheden met de grootste schuldenlast door de crisis hebben geholpen. Naar de toekomst toe is de 
belangrijkste kwestie om te komen tot nauwere coördinatie en grotere economische solidariteit tussen de 
landen, die hun overheidsfinanciën goed moeten beheren en hun begrotingstekorten moeten verkleinen. 
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Drie landen (Denemarken, Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk) besloten om politieke en technische redenen 
de euro niet direct in te voeren. Slovenië werd in 2007 lid 
van de eurozone, in 2008 gevolgd door Cyprus en Malta, 
Slowakije in 2009, Estland in 2011 en Letland in 2014.

De eurozone omvat zodoende 18 EU‑landen en alle 
nieuwe EU‑landen zullen er lid van worden zodra ze aan 
de voorwaarden voldoen.

B. DE CONVERGENTIECRITERIA
Om tot de eurozone te kunnen toetreden moet een 
EU‑land aan de volgende vijf convergentiecriteria 
voldoen:

•	 prijsstabiliteit: de inflatie mag ten hoogste 1,5 % 
hoger liggen dan in de drie lidstaten met de laagste 
inflatie;

•	 rente: de lange rente mag niet meer dan 2 % afwijken 
van de gemiddelde rente van de drie lidstaten met de 
laagste rente;

•	 begrotingstekort: het tekort op de nationale begroting 
moet minder dan 3 % van het bbp bedragen;

•	 overheidsschuld: deze mag niet meer dan 60 % van 
het bbp bedragen;

•	 wisselkoersstabiliteit: de wisselkoersen moeten de 
vorige twee jaren binnen de toegelaten marge zijn 
gebleven.

C. HET STABILITEITS‑ EN GROEIPACT
In juni 1997 heeft de Europese Raad van Amsterdam 
een stabiliteits‑ en groeipact aangenomen. Het was 
de uiting van het voornemen om permanent naar 
begrotingsstabiliteit te streven en voerde de mogelijk‑
heid in boetes op te leggen aan ieder land in de 
eurozone waarvan het begrotingstekort meer dan 3 % 
bedroeg. Het pact werd in 2011 verstevigd. Hetzelfde 
idee werd in 2012 verder versterkt toen de regeringen 
van 25 EU‑landen een internationale overeenkomst 
ondertekenden, getiteld het Verdrag inzake stabiliteit, 
coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire 
Unie. Dat staat ook bekend als het „fiscaal pact” en 
verplichtte de deelnemende landen regels voor een 
evenwichtige begroting in hun nationale wetgeving op te 
nemen.

D. DE EUROGROEP
De Eurogroep is samengesteld uit de ministers van 
Financiën van de landen van de eurozone. Ze komen 
bijeen om hun economisch beleid op elkaar af te 
stemmen en het financieel en begrotingsbeleid van hun 
landen te volgen. De Eurogroep vertegenwoordigt de 
belangen van de euro in internationale fora. Het Verdrag 
van Lissabon gaf de Eurogroep een formele status. In 
januari 2013 werd de Nederlandse minister van 
Financiën, Jeroen Dijsselbloem, voor een periode van 
tweeënhalf jaar tot voorzitter van de Eurogroep verkozen.
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E. MACRO‑ECONOMISCHE CONVERGENTIE SINDS 
2008: DE EFFECTEN VAN DE FINANCIËLE CRISIS

De financiële crisis van 2008 heeft de overheidsschuld 
van de meeste EU‑landen gevoelig doen stijgen. De 
euro heeft de kwetsbaarste economieën echter 
beschermd tegen het devaluatierisico toen de crisis 
toesloeg en zij te maken kregen met aanvallen van 
speculanten.

Aan het begin van de crisis kwamen veel banken in de 
problemen en moesten zij door nationale regeringen 
worden gered, waardoor de schuldenlast toenam. Daarna 
verschoof de aandacht naar de overheidsschuld, 
aangezien een aantal landen met zware schulden en 
groeiende begrotingstekorten in 2009/2010 het doelwit 
van zulke aanvallen werd. Daarom hebben de EU‑leiders 
in 2009 het Europees Stabiliteitsmechanisme ingevoerd. 
Deze „firewall” heeft een leencapaciteit van 500 miljard € 
die wordt gegarandeerd door de eurolanden en wordt 
gebruikt om de financiële stabiliteit in de eurozone te 
behouden. In de jaren 2010‑2013 hebben vijf landen 
met de verschillende EU‑organen en het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) overeenkomsten gesloten over 
financiële steun (Ierland, Griekenland, Spanje, Cyprus en 
Portugal). De overeenkomsten werden aan de situatie in 
elk land aangepast, maar omvatten in het algemeen 
hervormingen om de efficiëntie van de overheidssector in 
het betrokken land te verbeteren. Eind 2013 was Ierland 
het eerste land dat het afgesproken programma voor 

economische aanpassingen succesvol had afgerond en 
weer kon beginnen rechtstreeks op de kapitaalmarkten te 
lenen.

Als deel van het antwoord op de crisis hebben de 
EU‑landen en ‑instellingen ook bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon gebruikt om het economisch 
bestuur van de EU te versterken: voorafgaande 
besprekingen over de nationale begrotingsplannen, 
toezicht op de nationale economieën en striktere regels 
betreffende concurrentiekracht, met sancties wanneer 
landen de financiële regels overtreden. Dat proces vindt 
in de eerste zes maanden van elk jaar plaats en wordt 
het „Europees semester” genoemd.

Daardoor zal de Europese Unie, ingevolge de wereld‑
wijde financiële en economische veranderingen, harder 
kunnen optreden om ervoor te zorgen dat de EU‑landen 
hun begrotingen op een verantwoorde manier beheren 
en elkaar financieel steunen. Het is de enige manier om 
ervoor te zorgen dat de euro een geloofwaardige 
gemeenschappelijke munt blijft en de EU‑landen samen 
de economische uitdagingen van de globalisering 
aankunnen. Zowel de Commissie als het Europees 
Parlement benadrukt het belang van een gecoördineerd 
nationaal economisch en sociaal beleid omdat de 
Europese gemeenschappelijke munt op lange termijn niet 
kan overleven zonder een vorm van gemeenschappelijk 
economisch bestuur.
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8. Voortbouwen op kennis en innovatie

De Europa 2020‑strategie heeft als doel:
 X een antwoord te bieden op de globalisering en de economische crisis door de Europese economie weer 

concurrerend te maken (telecommunicatie, diensten, energie en nieuwe groene technologieën voor duurzame 
ontwikkeling);

 X te zorgen voor:
— slimme groei: ter bevordering van kennis, innovatie, onderwijs en een digitale samenleving;
— duurzame groei: ter bevordering van een groenere, competitievere economie waarin efficiënter met 

hulpbronnen wordt omgesprongen;
— inclusieve groei: ter bevordering van een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale 

cohesie.

In het begin van de jaren 1990 zorgden twee ingrijpende 
ontwikkelingen voor een verandering van de economie 
en de manier van leven in de hele wereld, dus ook in 
Europa. Een van die ontwikkelingen was de globalisering: 
economieën over de hele wereld werden steeds afhanke‑
lijker van elkaar. De andere ontwikkeling was de opkomst 
van internet en nieuwe informatie‑ en communicatie‑
technologieën.

In reactie daarop keurde de EU in 2000 een strategie 
goed die gericht was op modernisering van de Europese 
economie: het Lissabonproces.

Recenter werd de wereld geteisterd door grote financiële 
en economische crises die een ernstige economische 
neergang in Europa veroorzaakten. Het Lissabonproces 
werd in 2010 opgevolgd door de Europa 2020‑strategie, 
die diverse initiatieven omvat om de Europese 
economieën productiever te maken en de sociale 
samenhang te versterken.

Als onderdeel van deze strategie hebben de 
28 EU‑landen afgesproken om:

•	 de	Europese	Commissie	een	grotere	rol	te	laten	spelen	
bij de stimulering van het proces, met name door „de 
beste werkwijzen” in heel Europa te verspreiden;

•	 hun	financiële	markten	en	socialezekerheidsstelsels	
sneller te hervormen en hun telecommunicatie‑ en 
energiesector open te stellen voor concurrentie;

•	 hun	onderwijssystemen	te	verbeteren,	meer	te	doen	
om jongeren te helpen een baan te vinden, de banden 
tussen universiteiten en bedrijven te versterken, en het 
Erasmus‑, Leonardo‑ en Erasmus Mundus‑programma 
voort te zetten;

•	 sneller	maatregelen	te	treffen	(bijvoorbeeld	door	hun	
belasting‑ en socialezekerheidsstelsels op elkaar af te 
stemmen) voor een Europese interne markt voor 
onderzoek, zodat wetenschappers, kennis en 
technologie vrij door Europa kunnen bewegen;

•	 de	uitgaven	voor	onderzoek	en	innovatie	te	verhogen	
tot 3 % van het bbp (dat is ook een doelstelling van de 
Verenigde Staten).

Elk voorjaar komt de Europese Raad bijeen om de 
voortgang bij de uitvoering van deze strategie te 
evalueren.
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9. Wat betekent het om EU‑burger te zijn?

 X EU‑burgers kunnen in de hele Europese Unie reizen, wonen en werken.
 X De EU steunt en financiert programma’s die de burgers dichter bij elkaar brengen, met name op het gebied 

van onderwijs en cultuur.
 X Het gevoel tot de Europese Unie te behoren zal zich maar geleidelijk ontwikkelen, en alleen wanneer de 

Europese Unie tastbare resultaten haalt en duidelijker uitlegt wat ze voor de burgers doet.
 X Mensen herkennen symbolen die een gemeenschappelijke Europese identiteit vertegenwoordigen, zoals de 

euro, de Europese vlag en het volkslied.
 X Er begint zich een „Europese publieke ruimte” met Europese politieke partijen te ontwikkelen. De burgers 

stemmen elke vijf jaar voor een nieuw Europees Parlement, dat vervolgens een stemming houdt voor de 
nieuwe Europese Commissie.

Het burgerschap van de Europese Unie is vastgelegd in het 
EU‑Verdrag: „Burger van de Unie is een ieder die de natio‑
naliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie 
komt naast het nationale burgerschap doch komt niet 
in de plaats daarvan.” (artikel 20, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie). Maar wat 
betekent het burgerschap van de Europese Unie in de 
praktijk?

I. Reizen, wonen en werken in Europa

Als EU‑burger hebt u het recht vrij te reizen, werken en 
wonen in de hele Europese Unie.

Als u een universitaire opleiding van minimaal drie jaar 
hebt gevolgd, wordt uw diploma in heel Europa erkend. De 
EU‑landen hebben namelijk vertrouwen in de kwaliteit van 
elkaars onderwijs‑ en opleidingssystemen.

U kunt in elk EU‑land in de gezondheidszorg, het onderwijs 
en andere overheidsdiensten (behalve voor de politie, het 
leger enz.) werken. Want wat is logischer dan dat een 
Britse docent wordt aangenomen om Engels te onderwijzen 

aan leerlingen in Rome, of dat een jonge Belgische 
gediplomeerde wordt gestimuleerd zijn kans te wagen bij 
een door de Franse overheid georganiseerd examen?

Voordat u binnen de EU gaat reizen, kunt u bij uw nationale 
instanties een Europese ziektekostenverzekeringskaart 
aanvragen. Met deze kaart worden uw medische kosten 
vergoed als u ziek wordt terwijl u in een ander land bent.

II. Hoe u uw rechten als Europees burger kunt 
laten gelden

Als burger van de Europese Unie bent u niet alleen maar 
een werknemer of een consument: u hebt ook bepaalde 
politieke rechten. Sinds het Verdrag van Maastricht hebt u, 
ongeacht uw nationaliteit, actief en passief kiesrecht bij 
gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor het 
Europees Parlement in het land waar u woont.

Sinds december 2009 (toen het Verdrag van Lissabon van 
kracht werd) hebt u daarnaast het recht een petitie in te 
dienen bij de Commissie voor een nieuw wetgevings‑
voorstel. U moet dan wel één miljoen mensen uit een groot 

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Va

nd
er

 E
ec

ke
n/

Re
po

rt
er

s

Europeanen mogen in elk 
EU‑land naar keuze wonen 
en werken.



29
E U R O P A  I N  1 2  L E S S E N ,  D O O R  P A S C A L  F O N T A I N E

aantal EU‑landen bereid vinden om uw petitie te 
ondertekenen.

III. Grondrechten

Dat de Europese Unie de rechten van de burgers hoog in 
het vaandel draagt, werd in december 2000 in Nice 
duidelijk gemaakt. De Europese Raad kondigde toen 
plechtig het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie af. Dat Handvest is opgesteld door leden 
van de nationale parlementen en van het Europees 
Parlement, vertegenwoordigers van de nationale 
regeringen en een lid van de Europese Commissie. 
In 54 artikelen, onderverdeeld in zes hoofdstukken 
(waardigheid, vrijheden, gelijkheid, solidariteit, burgerschap 
en rechtspleging), wordt aangegeven wat de fundamentele 
waarden van de Europese Unie zijn en welke politieke, 
economische, sociale en burgerrechten de EU‑burgers 
hebben.

De openingsartikelen gaan over de menselijke waardigheid 
en het recht op leven, menselijke integriteit en vrijheid van 
meningsuiting en geweten. In het hoofdstuk over solida‑
riteit worden de sociale en economische rechten 
bijeengebracht. Tot die rechten behoren onder meer:

•	 het	recht	om	te	staken;
•	 het	recht	van	werknemers	om	te	worden	voorgelicht	en	

geraadpleegd;
•	 het	recht	om	het	gezins‑	en	beroepsleven	met	elkaar	in	

evenwicht te brengen;
•	 het	recht	op	gezondheidszorg,	sociale	zekerheid	en	

sociale bijstand in de hele Europese Unie.

Het Handvest bevordert ook de gelijkheid van mannen en 
vrouwen. Daarnaast introduceert het Handvest enerzijds 
rechten, zoals het recht op de bescherming van persoons‑
gegevens, het recht op milieubescherming, de rechten van 
kinderen en ouderen, en het recht op behoorlijk bestuur, en 
anderzijds verboden, zoals het verbod op praktijken met 
betrekking tot rasverbetering en het reproductief klonen 
van mensen.

Het Verdrag van Lissabon, dat sinds 1 december 2009 van 
kracht is, geeft het Handvest dezelfde rechtskracht als de 
Verdragen. Het kan dus als basis worden gebruikt om een 
rechtszaak aan te spannen bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. (In Polen en het Verenigd Koninkrijk is 
echter een protocol van toepassing op het Handvest, en 
dat zal later ook voor Tsjechië gelden.)

Artikel 6 van het Verdrag van Lissabon biedt de EU 
bovendien een rechtskader om het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens te ondertekenen. Dat verdrag zou 
dan zelf rechtskracht hebben in EU‑landen, waardoor de 
rechten van de mens in de Europese Unie beter beschermd 
zouden worden.

IV. Europa betekent onderwijs en cultuur

Het gevoel bij elkaar te horen en een gemeenschappelijke 
toekomst te hebben kan niet kunstmatig worden gecreëerd. 
Dat gevoel kan alleen ontstaan uit een besef van gemeen‑
schappelijke culturele identiteit. Daarom is het belangrijk 
dat Europa haar aandacht niet alleen op de economie, 
maar ook op onderwijs, burgerschap en cultuur richt.

De EU bepaalt niet hoe de scholen en het onderwijs 
moeten worden georganiseerd, of hoe het studie‑
programma er precies moet uitzien. Dat wordt op nationaal 
of lokaal niveau beslist. De EU heeft wel speciale 
programma’s onder de naam Erasmus+ opgezet om 
uitwisselingen op onderwijsgebied te stimuleren. Daardoor 
kunnen jongeren nieuwe talen leren, deelnemen aan 
gezamenlijke activiteiten met scholen in andere landen en 
naar het buitenland gaan om een studie te volgen. Naar 
verwachting zullen meer dan vier miljoen mensen in de 
periode 2014‑2020 daaruit steun ontvangen.

De Europese landen werken (via het Bologna‑proces) 
samen om een Europese ruimte voor hoger onderwijs te 
creëren. Dat betekent bijvoorbeeld dat de universitaire 
opleidingen in alle betrokken landen vergelijkbare en 
wederzijds erkende titels (bachelor, master en doctor) 
zullen opleveren.
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Op het vlak van cultuur beschikt de EU over het 
programma Creatief Europa, dat de samenwerking 
tussen programmamakers, regisseurs, organisatoren, 
omroeporganisaties en culturele instanties uit verschillende 
landen bevordert. Dat vormt een stimulans om meer 
Europese tv‑programma’s en films te produceren, wat het 
evenwicht tussen de omvang van de Europese en de 
Amerikaanse productie helpt te herstellen.

Een van de belangrijkste kenmerken van Europa is de 
verscheidenheid aan talen. Het in stand houden van die 
verscheidenheid is dan ook een belangrijke doelstelling van 
de EU. Meertaligheid is van groot belang voor de manier 
waarop de Europese Unie werkt. De wetgeving van de EU 
moet in alle 24 talen beschikbaar worden gesteld en elk lid 
van het Europees Parlement heeft het recht om in zijn 
eigen taal deel te nemen aan de debatten.

V. De ombudsman en uw recht van petitie

Om de EU dichter bij haar burgers te brengen, is bij het 
Verdrag van Maastricht de functie van ombudsman 
ingesteld. De ombudsman wordt door het Europees 
Parlement benoemd voor een ambtstermijn die tot het 
einde van de zittingsperiode van het Parlement duurt. De 
ombudsman heeft als taak klachten tegen EU‑instellingen 
en organen te onderzoeken. Elke EU‑burger en elke 
persoon of organisatie die in een EU‑land woont of is 
gevestigd, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 
ombudsman. Die zal proberen een minnelijke schikking te 
bereiken tussen de klager en de betrokken instantie.

Elke inwoner van een EU‑land kan een petitie indienen bij 
het Europees Parlement. Dat is ook een belangrijke schakel 
tussen de Europese instellingen en het publiek.

VI. Het gevoel bij elkaar te horen

Het idee van een „Europa van de burgers” is nog heel 
nieuw. Er bestaan al een aantal symbolen voor de 
gemeenschappelijke Europese identiteit, zoals het Europese 
paspoort dat sinds 1985 in gebruik is. Sinds 1996 wordt 
in alle EU‑landen een Europees rijbewijs verstrekt. De EU 
heeft een motto („Eenheid in verscheidenheid”) en op 9 mei 
wordt de Dag van Europa gevierd.

Het Europese volkslied („Ode aan de vreugde” van 
Beethoven) en de Europese vlag (een cirkel van twaalf 
gouden sterren tegen een blauwe achtergrond) werden in 
het ontwerpverdrag voor de EU van 2004 expliciet 
genoemd, maar uit het daaropvolgende Verdrag van 
Lissabon geschrapt. Het zijn nog steeds EU‑symbolen en 

de EU‑landen, lokale autoriteiten en individuele burgers 
mogen ze gebruiken.

Maar mensen kunnen pas het gevoel hebben dat ze bij de 
Europese Unie horen als ze weten wat de EU precies doet 
en waarom. De EU‑instellingen en landen moeten meer 
doen om EU‑aangelegenheden in duidelijke en eenvoudige 
taal uit te leggen.

Ook moeten de mensen kunnen merken dat de EU een 
tastbaar verschil maakt voor hun dagelijks leven. In dat 
opzicht heeft de invoering van de euro in 2002 een groot 
effect gehad. Meer dan twee op de drie EU‑burgers 
beheren hun persoonlijke budget en spaargeld nu in euro’s. 
Omdat de prijzen van goederen en diensten in euro worden 
aangegeven, kan de consument nu rechtstreeks de prijzen 
in één land vergelijken met die in een ander land.

De grenscontroles tussen de meeste EU‑landen zijn door 
het Schengenakkoord afgeschaft. Dat geeft de burgers al 
het gevoel dat ze bij één verenigd geografisch gebied 
horen.

Het gevoel bij de EU te horen ontstaat vooral wanneer de 
mensen zich persoonlijk betrokken voelen bij de besluit‑
vorming van de EU. Elke volwassen EU‑burger heeft het 
recht om te stemmen bij verkiezingen voor het Europees 
Parlement. Dat vormt een belangrijke basis voor de 
democratische legitimiteit van de EU. Die legitimiteit wordt 
steeds groter omdat het Europees Parlement meer 
bevoegdheden heeft, de nationale parlementen meer 
te zeggen hebben over EU‑aangelegenheden en de 
EU‑burgers actiever betrokken zijn bij niet‑gouvernementele 
organisaties, bij politieke bewegingen en bij het oprichten 
van Europese politieke partijen. Als u wilt helpen de 
Europese agenda vorm te geven en invloed wilt hebben op 
het EU‑beleid, zijn er veel manieren om dat te doen. Er zijn 
bijvoorbeeld onlinediscussiefora over de Europese Unie. Op 
die fora kunt u deelnemen aan de discussies en reacties 
plaatsen op de blogs van commissarissen of leden van het 
Europees Parlement. Ook kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met de Commissie of het Parlement. Dat kunt 
u online doen of via een van hun kantoren in uw eigen land 
(zie de binnenzijde van de achterflap voor meer informatie).

De Europese Unie werd opgericht om de burgers van 
Europa ten dienste te staan. Haar toekomst moet worden 
vormgegeven door de actieve betrokkenheid van mensen 
uit alle lagen van de bevolking. De grondleggers van de EU 
zijn zich daar goed van bewust. „Wij voegen geen staten 
samen, wij verenigen mensen”, zei Jean Monnet al in 1952. 
De publieke opinie winnen voor de Europese integratie 
vormt nog steeds een van de grootste uitdagingen voor de 
Europese instellingen.
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10.  Een Europa van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid

 X Het openstellen van de binnengrenzen van de EU is een tastbaar voordeel voor gewone burgers: daardoor 
kunnen zij vrij reizen zonder grenscontroles.

 X Deze interne bewegingsvrijheid gaat echter hand in hand met strengere controles aan de buitengrenzen van 
de EU, om doeltreffend te kunnen optreden tegen georganiseerde misdaad, terrorisme, illegale immigratie 
en mensen‑ en drugssmokkel.

 X Politie en justitie in de EU‑landen werken samen om Europa veiliger te maken.

De burgers van Europa hebben het recht om overal in de 
Europese Unie in vrijheid te leven, zonder angst voor 
vervolging of geweld. Internationale misdaad en 
terrorisme behoren echter tot de zaken die de 
Europeanen tegenwoordig de meeste zorgen baren.

Vrij verkeer brengt met zich mee dat aan iedereen overal 
in de EU dezelfde bescherming en gelijke toegang tot de 
rechter moeten worden geboden. Door een reeks 
wijzigingen aan de Verdragen wordt de Europese Unie 
geleidelijk een „ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid”.

De mogelijkheden voor EU‑maatregelen op dit gebied 
zijn de laatste jaren uitgebreid dankzij drie opeenvol‑
gende kaderprogramma’s: het programma van Tampere 
(1999‑2004), het programma van Den Haag (2005‑
2009) en het programma van Stockholm (2010‑2014). 
De programma’s van Tampere en Den Haag hadden 
meer veiligheid tot doel, terwijl het programma van 
Stockholm meer op de bescherming van de rechten van 
de burgers gericht is.

Dankzij het Verdrag van Lissabon, dat sinds 2009 van 
kracht is, is de besluitvorming op dit vlak effectiever 
geworden. Tot dan toe hadden de EU‑landen zelf de 

volledige verantwoordelijkheid voor het creëren en 
beheren van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid. Het werk werd vooral door de Raad 
uitgevoerd (bijvoorbeeld door overleg en overeenstem‑
ming tussen regeringsleiders). Daardoor speelden de 
Commissie en het Parlement maar een kleine rol. Het 
Verdrag van Lissabon heeft daarin verandering gebracht. 
Nu neemt de Raad de meeste besluiten bij 
gekwalificeerde meerderheid en is het Parlement een 
gelijkwaardige partner in het besluitvormingsproces.

I. Vrij verkeer binnen de EU en 
bescherming van de buitengrenzen

Het recht van personen om zich binnen de EU vrij te 
bewegen, stelt de EU‑landen voor veiligheidsproblemen, 
omdat aan de meeste binnengrenzen geen controles 
meer gebeuren. Ter compensatie moeten bij de buiten‑
grenzen van de EU extra veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen. Omdat ook misdadigers gebruikmaken van 
het recht op vrijheid van verkeer binnen de EU, moeten 
de nationale politiediensten en justitiële autoriteiten 
samenwerken om de internationale misdaad te 
bestrijden.
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tekorten op de arbeidsmarkt 
op te vullen die door de 
vergrijzing zijn veroorzaakt.
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In 1985 werd een van de belangrijkste maatregelen 
getroffen om het reizen in de EU gemakkelijker te 
maken: de regeringen van België, Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg en Nederland ondertekenden dat jaar een 
akkoord in de kleine Luxemburgse grensstad Schengen. 
Ze spraken af dat personen niet langer zouden worden 
gecontroleerd bij het passeren van de gemeenschappe‑
lijke grenzen, ongeacht hun nationaliteit. Verder spraken 
ze af de controles aan de grenzen met landen buiten de 
EU op elkaar af te stemmen en een gemeenschappelijk 
visumbeleid in te voeren. Op die manier vormden ze een 
gebied zonder binnengrenzen: het Schengengebied.

De afspraken van Schengen maken sindsdien deel uit 
van de EU‑Verdragen en het Schengengebied is 
geleidelijk uitgebreid. In 2013 werden de Schengen‑
regels volledig toegepast door alle EU‑landen, behalve 
Bulgarije, Ierland, Kroatië, Cyprus, Roemenië en het 
Verenigd Koninkrijk. Ook vier landen van buiten de EU 
(IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) 
maken deel uit van het Schengengebied.

Het verscherpen van de controles aan de buitengrenzen 
van de EU werd door de uitbreidingen van de EU 
in 2004 en 2007 een prioriteit. Het Europees agentschap 
Frontex, gevestigd in Warschau, is verantwoordelijk voor 
het beheer van de Europese samenwerking op het 
gebied van de beveiliging van de buitengrenzen. De 
EU‑landen kunnen aan dit agentschap boten, helikopters 
en vliegtuigen lenen om gezamenlijke patrouilles uit te 
voeren, bijvoorbeeld in kwetsbare gebieden van het 
Middellandse Zeegebied. De EU overweegt ook een 
Europese grensbewakingsdienst op te richten.

II. Asiel‑ en immigratiebeleid

Europa is er trots op dat het vreemdelingen altijd 
gastvrij heeft ontvangen en altijd bereid is geweest om 
asiel te verlenen aan vluchtelingen die aan gevaar en 
vervolging proberen te ontsnappen. De EU‑regeringen 
staan nu echter voor de prangende vraag wat ze moeten 
doen met het toenemende aantal legale en illegale 
immigranten in een gebied zonder binnengrenzen.

De EU‑regeringen hebben afgesproken om de nationale 
asielregels met elkaar in overeenstemming te brengen, 
zodat tegen 2012 in de gehele Europese Unie dezelfde 
regels kunnen worden gehanteerd bij de behandeling 
van asielaanvragen. Er zijn gemeenschappelijke 
minimumnormen voor de toelating van asielzoekers 
en de toekenning van het statuut van vluchteling 
goedgekeurd. Er is een Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken (EASO) opgericht, gevestigd in Malta, om 
te helpen bij de samenwerking tussen de EU‑landen op 
dit gebied.

De laatste jaren zijn er veel illegale immigranten naar 
Europa gekomen en het aanpakken van dit probleem 
behoort tot de grootste prioriteiten van de EU. De 
regeringen van de EU‑landen werken samen om 
mensensmokkel aan te pakken en sluiten overeen‑
komsten over de repatriëring van illegale immigranten. 
Tegelijkertijd wordt de legale immigratie beter 
gecoördineerd dankzij de EU‑regels over gezinshereniging, 
over de status van mensen van buiten de EU die 
langdurig in de EU wonen, en over de toelating van 
mensen van buiten de EU die naar Europa willen komen 
om er te studeren of onderzoek te doen.
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III. Bestrijding van de internationale 
misdaad

Er moet gecoördineerd worden opgetreden tegen 
criminele bendes die mensensmokkelnetwerken runnen 
en die kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen en 
kinderen, uitbuiten.

De georganiseerde misdaad wordt steeds geraffineerder 
en maakt regelmatig gebruik van Europese en inter‑
nationale netwerken. Gebleken is dat terroristen overal 
ter wereld met grote brutaliteit kunnen toeslaan.

Om die reden is het Schengeninformatiesysteem (SIS 
en later SIS II) opgezet. Dat is een complexe databank 
die de politie en justitiële autoriteiten in staat stelt 
informatie uit te wisselen over personen voor wie een 
arrestatiebevel is uitgevaardigd of een uitleverings‑
verzoek is gedaan, en over gestolen voorwerpen zoals 
auto’s of kunstwerken. Er is een nieuw type databank 
opgezet, bekend als SIS II, die een grotere capaciteit 
heeft en waarin nieuwe soorten gegevens kunnen 
worden opgeslagen.

Een van de beste manieren om criminelen op te pakken, 
is hun buit op te sporen. Om die reden, en om de geld‑
stromen naar criminele en terroristische organisaties af 
te snijden, heeft de EU wetgeving ingevoerd ter voor‑
koming van het witwassen van geld.

Verreweg de belangrijkste ontwikkeling van de laatste 
jaren op het gebied van de samenwerking tussen 
politie‑ en douanediensten is de oprichting van Europol. 
Die EU‑instantie is in Den Haag gevestigd. Europol 
bestrijdt een breed scala aan internationale misdrijven: 
drugshandel, handel in gestolen voertuigen, mensen‑
smokkel en illegale immigratienetwerken, seksuele 
uitbuiting van vrouwen en kinderen, kinderporno, 
vervalsing, handel in radioactief materiaal en materiaal 
voor het maken van kernwapens, terrorisme, witwassen 
van geld en vervalsing van de euro.

IV. Op weg naar een Europese 
rechtsruimte

De Europese Unie telt momenteel veel verschillende 
rechtsstelsels die naast elkaar functioneren, elk binnen 
de nationale grenzen. De internationale misdaad en het 
terrorisme houden echter geen rekening met nationale 
grenzen. De EU heeft daarom een gemeenschappelijk 
kader nodig voor de bestrijding van terrorisme, drugs‑
smokkel en witwassen, om haar burgers een zo groot 
mogelijke bescherming te bieden en de internationale 
samenwerking op dit gebied te vergroten. Verder heeft 
de EU een gemeenschappelijk strafbeleid nodig om 
ervoor te zorgen dat de justitiële samenwerking tussen 
de landen niet wordt belemmerd doordat hun wettelijke 
definities van bepaalde misdrijven van elkaar verschillen.

Het belangrijkste voorbeeld van praktische samen‑
werking op dit gebied is Eurojust, een centraal 
coördinatieorgaan dat in 2003 in Den Haag werd 
gevestigd. Het doel van Eurojust is de onderlinge 
samenwerking van nationale onderzoeks‑ en 
vervolgingsautoriteiten mogelijk te maken bij het 
onderzoek naar grensoverschrijdende misdaden. Op 
grond van Eurojust kan een Europees openbaar 
ministerie worden opgericht, als de Raad (of een groep 
van minimaal negen EU‑landen) dat tenminste 
goedkeurt. De rol van het openbaar ministerie zou 
bestaan in het onderzoeken van inbreuken op de 
financiële belangen van de EU en het vervolgen van de 
daders.

Een ander hulpmiddel voor praktische grensoverschrij‑
dende samenwerking is het Europees arrestatiebevel, 
dat sinds 2004 is ingevoerd. Met het Europees 
arrestatiebevel behoren trage uitleveringsprocedures tot 
het verleden.

Op civielrechtelijk gebied heeft de EU wetgeving 
goedgekeurd om vonnissen in grensoverschrijdende 
zaken in verband met echtscheiding, scheiding van tafel 
en bed, ouderlijke verantwoordelijkheid en alimentatie‑
vorderingen makkelijker te kunnen uitvoeren. Op die 
manier moet ervoor worden gezorgd dat vonnissen in 
het ene land ook gelden in een ander land. De EU heeft 
gemeenschappelijke procedures ingesteld voor een 
eenvoudigere en snellere afhandeling van grensover‑
schrijdende zaken over kleine en niet‑betwiste 
burgerlijke vorderingen, zoals faillissementen en de 
inning van schulden.
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De Europese Unie is in economisch, monetair en handels‑
opzicht een grote wereldmacht geworden. Er wordt wel 
eens gezegd dat de EU een economische reus is 
geworden, maar een politieke dwerg is gebleven. Dat is 
wat overdreven. De Europese Unie heeft aanzienlijke 
invloed binnen internationale organisaties als de WTO en 
de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties 
en op wereldconferenties over milieu en ontwikkeling.

Maar dat neemt niet weg dat de EU‑landen op diplomatiek 
en politiek vlak nog een lange weg te gaan hebben, voor dat 
ze met één stem kunnen spreken over belangrijke 
wereldkwesties. Bovendien blijft defensie (de hoeksteen 
van de nationale soevereiniteit) in handen van de natio‑
nale regeringen, die lid zijn van bondgenootschappen 
zoals de NAVO.

I. Gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid

A. TOTSTANDBRENGING VAN EEN EUROPESE 
DIPLOMATIEKE DIENST

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB) en het Europees veiligheids‑ en defensiebeleid 

(EVDB) bepalen de belangrijkste taken van de EU op het 
vlak van buitenlands beleid. Het GBVB en EVDB werden 
ingevoerd bij de Verdragen van Maastricht (1992), 
Amsterdam (1997) en Nice (2001). Zij vormden de tweede 
pijler van de EU: een beleidsterrein waarop tot acties 
wordt besloten op basis van een overeenkomst tussen de 
regeringen en waarbij de Commissie en het Parlement 
slechts een kleine rol spelen. De besluiten op dit terrein 
worden met eenparigheid van stemmen genomen, hoewel 
individuele EU‑landen zich van stemming kunnen ont‑
houden. Hoewel het Verdrag van Lissabon een einde 
maakte aan de „pijlers” in de Europese structuur, werd de 
manier waarop over veiligheids‑ en defensiekwesties 
wordt besloten, niet gewijzigd. Er vonden wel wat 
wijzigingen plaats. De beleidsnaam EVDB werd bijvoor‑
beeld gewijzigd naar GVDB (het gemeenschappelijk 
veiligheids‑ en defensiebeleid). Verder werd het profiel van 
het GBVB versterkt door het creëren van de functie van 
hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid.

De hoge vertegenwoordiger, moet bij internationale 
organisaties en conferenties het collectieve standpunt 
van de EU vertegenwoordigen en in naam van de EU 
handelen. Daarbij krijgt ze hulp van de duizenden 
nationale en EU‑ambtenaren die samen de Europese 

11.  De rol van de Europese Unie in de wereld

 X De EU heeft op wereldniveau meer invloed als zij over internationale aangelegenheden als handels‑
besprekingen met één stem kan spreken. Om dat te bereiken en om het internationale profiel van de EU te 
versterken, heeft de Europese Raad in 2009 een vaste voorzitter gekregen en is in dat jaar ook de eerste 
hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aangewezen.

 X Wat defensie betreft, blijft ieder land soeverein, of het nu lid van de NAVO of neutraal is. De EU‑landen 
ontwikkelen wel een militaire samenwerking voor vredesmissies.

 X De EU is een grote speler op de internationale handelsmarkt en streeft er binnen de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) naar om open markten en een op regels gebaseerd handelsstelsel te garanderen.

 X Om historische en geografische redenen besteedt de EU vooral veel aandacht aan Afrika (via het ontwikkelings‑
hulpbeleid, handelsvoorkeuren, voedselhulp en het bevorderen van respect voor de mensenrechten). 
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De EU voert civiele en 
militaire vredesoperaties uit, 

zoals deze 
antipiraterijzeemacht voor de 

kust van Somalië.
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Dienst voor extern optreden (EDEO) (in feite de diplo‑
matieke dienst van de EU) vormen.

Doel van het buitenlands beleid van de EU is met name het 
garanderen van veiligheid, stabiliteit, democratie en het 
respect voor de mensenrechten, en niet alleen in de directe 
omgeving (zoals de Balkan), maar ook in andere 
probleemgebieden in de wereld, zoals Afrika, het 
Midden‑Oosten en de Kaukasus. Haar belangrijkste 
hulpmiddel is „zachte kracht”. Daaronder vallen zaken als 
verkiezingswaarnemingsmissies, humanitaire hulpverlening 
en ontwikkelingshulp. In 2012 heeft de EU voor ruim 
1,3 miljard € humanitaire hulp verleend aan dertig landen, 
vooral in Afrika. De EU voorziet in 60 % van de ontwikke‑
lingshulp in de wereld en helpt de armste landen ter 
wereld om de armoede te bestrijden, hun inwoners te 
voeden, rampen te voorkomen, toegang te hebben tot 
drinkwater en ziekten te bestrijden. Tegelijkertijd moedigt 
de EU deze landen actief aan de rechtsorde te respecteren 
en hun markten open te stellen voor internationale handel. 
De Commissie en het Europees Parlement zorgen er 
zorgvuldig voor dat de hulp op een verantwoorde manier 
wordt verleend en goed wordt beheerd en toegepast.

Is de EU in staat en van plan om verder te gaan dan 
deze diplomatie van de „zachte kracht”? Dat is de 
grootste uitdaging voor de komende jaren. Maar al te 
vaak vormen de gezamenlijke verklaringen en 
standpunten van de Europese Raad over belangrijke 
internationale kwesties (het vredesproces in het 
Midden‑Oosten, Irak, terrorisme, de verhoudingen met 
Rusland, Iran, Cuba enz.) niet meer dan een minimale 
gemeenschappelijke basis. Ondertussen blijven de grote 
EU‑landen hun eigen diplomatieke rol spelen. Pas als de 
Europese Unie echt met één stem spreekt, zal zij als een 
wereldmacht worden gezien. Voor meer 
geloofwaardigheid en invloed moet de EU haar 
economische en handelsmacht combineren met de 
stabiele uitvoering van haar gemeenschappelijk 
veiligheids‑ en defensiebeleid.

B. TASTBARE RESULTATEN VAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK VEILIGHEIDS‑ EN 
DEFENSIEBELEID (GVDB)

Sinds 2003 heeft de EU de capaciteit om crisis‑
beheersingsoperaties uit te voeren, omdat de EU‑landen 
daarvoor vrijwillig een deel van hun eigen strijdmachten 
aan de EU ter beschikking stellen.

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze 
operaties ligt bij een aantal politiek‑militaire instanties: 
het Politiek en Veiligheidscomité (PVC), het Militair 
Comité (EUMC), het Comité voor de civiele aspecten van 
crisis beheersing (Civcom) en de Militaire Staf (EUMS). 
Die instanties zijn verantwoording verschuldigd aan de 
Raad en zijn gevestigd in Brussel.

Deze instrumenten geven invulling aan het gemeen‑
schappelijk veiligheids‑ en defensiebeleid. Zij stellen de EU 
in staat haar taken op dit gebied (humanitaire en 
vredesmissies) uit te voeren. Bij deze missies moet 
worden vermeden dat zij het werk van de NAVO 
overlappen. Dat gebeurt via de Berlijn Plus‑regeling. 
Dankzij die regeling krijgt de EU toegang tot de logistieke 
middelen van de NAVO (voor opsporing, communicatie, 
bevel en vervoer).

Sinds 2003 heeft de Europese Unie dertig militaire 
operaties en civiele missies gestart. De eerste vond plaats 
in Bosnië en Herzegovina. Daar vervingen de EU‑troepen 
de NAVO‑macht. Deze missies en operaties worden of zijn 
op drie continenten onder de Europese vlag uitgevoerd. 
Voorbeelden van deze missies zijn: de missie van de door 
de EU geleide troepenmacht in Tsjaad en de Centraal‑ 
Afrikaanse Republiek (EUFOR), de operatie „Atalanta” van 
de door de EU geleide zeemacht om de Somalische 
piraterij in de Golf van Aden te bestrijden (Eunavfor), de 
EU‑rechtsstaatmissie om Kosovo te helpen de rechtsorde 
stevig te vestigen (EULEX), en de EU‑politie missie in 
Afghanistan voor de training van de Afghaanse politie 
(EUPOL).

Omdat de militaire technologie steeds geavanceerder en 
duurder wordt, vinden de EU‑regeringen het steeds 
belangrijker om samen te werken bij de fabricage van 
wapens. Dat is nog eens extra belangrijk nu de EU‑landen 
hun overheidsuitgaven proberen terug te dringen om de 
financiële crisis te kunnen doorstaan. Als hun strijd‑
krachten gezamenlijke missies buiten Europa gaan 
uitvoeren, zullen hun systemen bovendien uitwisselbaar 
moeten zijn en hun materieel voldoende gestandaardi‑
seerd. Daarom heeft de Europese Raad van Thessaloniki in 
juni 2003 besloten een Europees Defensieagentschap 
(EDA) op te richten om de militaire capaciteiten van de EU 
te helpen ontwikkelen. Dat agentschap is in 2004 officieel 
opgericht.

II. Een handelsbeleid dat openstaat voor 
de wereld

Haar belang als handelsmacht geeft de EU aanzienlijke 
internationale invloed. De EU staat achter het op regels 
gebaseerde stelsel van de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO), waarvan 159 landen lid zijn. Dat stelsel garandeert 
een bepaald niveau van rechtszekerheid en transparantie 
in het internationale handelsverkeer. De WTO heeft 
vastgelegd onder welke voorwaarden de leden zich 
kunnen verdedigen tegen oneerlijke praktijken als dumping 
(onder de kostprijs verkopen), waarmee exporteurs 
proberen te concurreren. Verder zorgt de WTO voor een 
procedure om geschillen tussen twee of meer handels‑
partners op te lossen.
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Sinds 2001 probeert de EU de wereldhandel open te 
stellen door middel van de Doharonde van handels‑
besprekingen. Dat zijn lastige besprekingen, maar de EU 
blijft ervan overtuigd dat een inkrimping van de 
wereldhandel er in de nasleep van de financiële en 
economische crisis voor zou zorgen dat de recessie zich 
tot een regelrechte depressie ontwikkelt.

Het handelsbeleid van de EU is nauw verbonden met haar 
ontwikkelingsbeleid. De EU hanteert een schema van 
algemene tariefpreferenties (SAP). Daarmee mogen 
ontwikkelingslanden of landen met een overgangs‑
economie vrij van douanerechten of tegen een verlaagd 
preferentieel tarief hun producten op de EU‑markt 
verkopen. De EU gaat zelfs nog verder voor de 49 armste 
landen van de wereld. Al hun producten (wapens 
uitgezonderd) kunnen vrij van douanerechten op de 
Europese markt worden gebracht.

De EU heeft echter geen speciale handelsovereenkomsten 
met haar belangrijkste handelspartners onder de 
industrielanden, zoals Japan en de Verenigde Staten. Die 
handelsbetrekkingen zijn via de WTO‑mechanismen 
verlopen, maar er wordt onderhandeld over bilaterale 
overeenkomsten. De Europese Unie voert steeds meer 
handel met de opkomende machten in andere delen van 
de wereld, van China en India tot Midden‑ en Zuid‑Amerika. 
De handelsovereenkomsten met die landen omvatten ook 
technische en culturele samenwerking. China is de op een 
na belangrijkste handelspartner van de EU geworden (na 
de Verenigde Staten) en het belangrijkste invoerland. 
In 2012 was meer dan 17 % van de invoer van goederen 
in de EU uit China afkomstig. De EU is de belangrijkste 
handelspartner van Rusland en zijn grootste bron van 
buitenlandse investeringen. Naast de handel wordt de 
relatie tussen de EU en Rusland vooral bepaald door 
grensoverschrijdende aangelegenheden, zoals de 
continuïteit van de energievoorziening (vooral gas).

III. Afrika

De betrekkingen tussen Europa en Afrika ten zuiden van 
de Sahara dateren al van lang geleden. Door het Verdrag 
van Rome in 1957 werden de toenmalige koloniën en 
overzeese gebieden van EU‑landen ondergeschikte leden 
van de Gemeenschap. Als gevolg van het dekolonisatie‑
proces, dat begin jaren zestig begon, is deze band 
omgezet in een associatie tussen soevereine staten.

De Overeenkomst van Cotonou, die in 2000 in de 
hoofdstad van Benin werd ondertekend, betekende het 
begin van een nieuwe fase in het ontwikkelingsbeleid van 
de EU. Deze overeenkomst tussen de Europese Unie en de 
landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan (de ACS‑landen) is de meest ambitieuze en 
verreikende handels‑ en hulpovereenkomst die ooit is 
gesloten tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Het 
is de opvolger van de Overeenkomst van Lomé, die 
in 1975 in de hoofdstad van Togo werd ondertekend en 
vervolgens regelmatig werd geactualiseerd.

Deze overeenkomst gaat veel verder dan de eerdere 
overeenkomsten: het gaat niet langer alleen om 
handelsbetrekkingen op basis van de toegang tot de 
markt, maar om handelsbetrekkingen in een ruimere zin. 
Zo is bijvoorbeeld een nieuwe procedure ingevoerd voor 
het aanpakken van schendingen van de mensenrechten.

De Europese Unie heeft de minst ontwikkelde landen 
speciale handelsconcessies verleend. 39 van deze landen 
zijn partij bij de Overeenkomst van Cotonou. Sinds 2005 
kunnen die landen nagenoeg elk product vrij van 
douanerechten naar de Europese Unie exporteren.
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De EU stimuleert de 
openstelling van markten en 
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Wereldhandelsorganisatie 
(WTO).
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12. Hoe ziet de toekomst van Europa eruit?

 X „Europa wordt niet in één keer of volgens één plan opgebouwd, maar door middel van concrete vorderingen 
die eerst een feitelijke solidariteit tot stand brengen.”

 X Deze verklaring uit 1950 klopt nog steeds. Maar wat zijn de komende jaren de grootste uitdagingen voor 
Europa?

„Europa wordt niet in één keer of volgens één plan 
opgebouwd, maar door middel van concrete vorderingen 
die eerst een feitelijke solidariteit tot stand brengen.” 
Dat zei Robert Schuman op 9 mei 1950 in zijn beroemde 
verklaring bij de lancering van het project voor Europese 
integratie. Zestig jaar later hebben zijn woorden nog 
evenveel betekenis. De solidariteit tussen de bevolking 
en de landen van Europa moet voortdurend worden 
aangepast om nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen 
bieden die een veranderende wereld met zich mee‑
brengt. De voltooiing van de interne markt in het begin 
van de jaren 1990 was een geweldige prestatie, maar 
het was niet genoeg. Om ervoor te zorgen dat de markt 
effectief zou functioneren, moest de euro worden 
uitgevonden. Die deed in 1999 zijn intrede. Om de euro 
te beheren en prijsstabiliteit te garanderen, werd de 
Europese Centrale Bank (ECB) opgericht. De financiële 
crisis van 2008/2009 en de schuldencrisis van 2010 
hebben echter laten zien dat de euro kwetsbaar is voor 
een aanval door wereldwijde speculanten. De oprichting 
van de ECB is dus niet genoeg. Daarnaast moet het 
nationale economische beleid van de EU‑landen veel 
verder gecoördineerd worden dan de Eurogroep op dit 
moment doet. Zal de EU dus snel met plannen komen 
voor gedeeld economisch beheer?

Jean Monnet, de grote architect van de Europese 
integratie, eindigde zijn memoires van 1976 met de 
volgende woorden: „De soevereine naties van het 
verleden kunnen de huidige problemen niet meer 
oplossen: ze kunnen hun eigen vooruitgang niet meer 
garanderen en hebben geen controle over hun eigen 
toekomst. En de Gemeenschap zelf is slechts een fase 
op weg naar de manier waarop de wereld van morgen 
georganiseerd zal zijn.” Moeten we de Europese Unie 
vanwege de huidige wereldeconomie al als politiek niet 
relevant beschouwen? Of moeten we ons juist afvragen 
hoe we alle mogelijkheden van meer dan een half 
miljard Europeanen met dezelfde waarden en belangen 
kunnen benutten?

De Europese Unie zal binnenkort mogelijk uit meer dan 
dertig landen bestaan, met een zeer uiteenlopende 

geschiedenis en verschillende talen en culturen. Kan 
zo’n diverse familie van landen een 
gemeenschappelijke politieke „publieke ruimte” vormen? 
Kunnen de inwoners van de EU het gevoel ontwikkelen 
dat ze Europees zijn en tegelijk sterk verbonden blijven 
met hun eigen land, streek en lokale gemeenschap? 
Misschien is dat moge lijk, als de EU‑landen van nu het 
voorbeeld volgen van de allereerste Europese 
Gemeenschap (de EGKS), die uit het puin van de 
Tweede Wereldoorlog verrees. De morele legitimiteit 
van deze Gemeenschap was gebaseerd op verzoening 
en vrede tussen de voormalige vijanden. De EGKS was 
voorstander van het principe dat alle EU‑landen, groot 
of klein, gelijke rechten hadden en de minderheden 
respecteerden.

Is het mogelijk de Europese integratie te blijven 
stimuleren volgens de gedachte dat de EU‑landen en 
hun inwoners allemaal hetzelfde willen? Of zullen 
de EU‑leiders meer gebruikmaken van nauwere 
samenwerkingsverbanden, waarbij groepen van 
EU‑landen ad hoc zonder de anderen een bepaalde 
richting kunnen inslaan? De vermeerdering van dergelijke 
overeenkomsten zou tot een Europa à la carte of met 
een „variabele geometrie” kunnen leiden, waarbij elk 
EU‑land vrij kan beslissen een bepaald beleid te volgen 
of deel uit te maken van een speciale regeling. Deze 
oplossing lijkt misschien aantrekkelijk eenvoudig, maar 
dat zou het begin van het einde betekenen voor de EU. 
Dat komt doordat de EU functioneert door rekening te 
houden met de gezamenlijke belangen van de EU‑land‑
en, zowel op de lange als de korte termijn. De EU is 
gebaseerd op het concept solidariteit, wat betekent dat 
zowel de kosten als de baten worden gedeeld. Daarom 
heeft zij gemeenschappelijke regels en een 
gemeenschappelijk beleid. Vrijstellingen, afwijkingen en 
niet‑deelneming moeten uitzonderlijk en van korte duur 
zijn. Soms zijn overgangsperioden nodig, maar alle 
EU‑landen moeten zich aan dezelfde regels houden en 
dezelfde doelstellingen nastreven. Alleen op die manier 
kan worden voorkomen dat de solidariteit afbrokkelt en 
de voordelen van een sterk en verenigd Europa verloren 
gaan.
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Tegelijkertijd heeft de economische crisis laten zien dat 
de landen die de euro als munt gebruiken, zich in een 
speciale afhankelijkheidspositie bevinden, waardoor zij 
als een groep kernlanden binnen de EU fungeerden.

Door de globalisering moet Europa niet alleen met zijn 
traditionele rivalen (Japan en de Verenigde Staten) 
concurreren, maar ook met snel opkomende econo‑
mische machten zoals Brazilië, China en India. Kan de 
EU de toegang tot haar interne markt blijven beperken 
om haar sociale en milieunormen te beschermen? Zelfs 
als dat het geval is, kan de EU niet ontkomen aan de 
harde realiteit van internationale concurrentie. De 
enige oplossing voor Europa is om een echte wereld‑
macht te worden die eendrachtig optreedt op het 
wereldtoneel en die effectief opkomt voor zijn 
belangen door met één stem te spreken. Vooruitgang 
op dit gebied kan alleen worden geboekt door een 
politieke unie te worden. De voorzitter van de Europese 
Raad, de voorzitter van de Commissie en de hoge 
vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken 
en veiligheidsbeleid moeten de EU samen sterk en 
consistent leiderschap bieden.

Tegelijkertijd moet de EU dichter bij de burger komen te 
staan. Het Europees Parlement, dat bij elk nieuw verdrag 
meer macht heeft gekregen, wordt om de vijf jaar 
rechtstreeks gekozen via algemene verkiezingen. Het 
percentage van de bevolking dat daadwerkelijk gaat 
stemmen voor deze verkiezingen, verschilt echter per 

land, en de opkomst is vaak laag. De uitdaging voor de 
EU‑instellingen en de nationale regeringen ligt erin 
betere manieren te vinden om het publiek voor te lichten 
(door onderwijs, ngo‑netwerken enz.) en op die manier 
een Europese publieke ruimte tot stand te brengen, 
waarin EU‑burgers de politieke agenda kunnen 
vormgeven.

Tot slot moet de EU haar volle gewicht in de strijd 
gooien bij internationale aangelegenheden. Een van 
de sterkste punten van de EU is dat zij in staat is de 
Europese waarden buiten haar grenzen te verspreiden. 
Waarden als respect voor de mensenrechten, hand‑
having van de rechtsorde, bescherming van het milieu 
en instandhouding van de sociale normen in de sociale 
markteconomie. Met al haar gebreken kan de EU moeilijk 
beweren een lichtend voorbeeld te zijn voor de rest van 
de mensheid. Maar in de mate dat de EU succesvol is, 
zullen andere gebieden haar als een voorbeeld zien. Wat 
zou de komende jaren als een succes tellen voor de EU? 
Het weer in balans brengen van de overheidsfinanciën. 
Het probleem van de vergrijzende bevolking aanpakken 
zonder de volgende generatie onredelijk te straffen. 
Ethische antwoorden vinden op de grote uitdagingen 
door de wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang, vooral in de biotechnologie. De veiligheid 
van haar burgers garanderen zonder hun vrijheid te 
ondermijnen. Als Europa deze dingen kan doen, zal het 
ook in de toekomst worden gerespecteerd en een bron 
van inspiratie blijven voor de rest van de wereld.
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Europeanen moeten samen 
aan de toekomst werken.
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Belangrijke data in de geschiedenis van de 
Europese integratie

1950 9 mei 
Robert Schuman, minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, houdt een belangrijke door Jean 
Monnet geïnspireerde toespraak. Hij stelt voor dat Frankrijk en Duitsland hun krachten bundelen 
op het gebied van kolen en staal, in een organisatie waartoe ook de andere landen van Europa 
kunnen toetreden.

1951 18 april 
In Parijs ondertekenen zes landen — België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg en Nederland — het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal (EGKS). Het Verdrag treedt op 23 juli 1952 voor een periode van vijftig jaar in werking.

1955 1‑2 juni 
De ministers van Buitenlandse Zaken van de Zes besluiten op een bijeenkomst in Messina om 
de Europese integratie uit te breiden tot alle economische sectoren.

1957 25 maart 
De zes landen ondertekenen in Rome de Verdragen tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). De Verdragen 
treden op 1 januari 1958 in werking.

1960 4 januari 
Op initiatief van het Verenigd Koninkrijk wordt in Stockholm de Europese Vrijhandelsassociatie 
(EVA) opgericht, bestaande uit een aantal Europese landen die geen lid van de EEG zijn.

1963 20 juli 
In Yaoundé sluiten de EEG en achttien Afrikaanse landen een associatieovereenkomst.

1965 8 april 
Er wordt een verdrag ondertekend waarbij de uitvoerende organen van de drie Gemeenschappen 
(EGKS, EEG en Euratom) worden gefuseerd. Daarbij worden één Raad en één Commissie ingesteld. 
Dit verdrag treedt op 1 juli 1967 in werking.

1966 29 januari 
Het „Compromis van Luxemburg”: na een politieke crisis stemt Frankrijk ermee in zijn plaats in de 
Raad weer in te nemen, mits de regel van de eenparigheid van stemmen gehandhaafd blijft 
wanneer er zeer grote belangen op het spel staan.

1968 1 juli 
De laatste douanerechten tussen de EEG‑landen op industriële goederen worden achttien 
maanden eerder dan gepland afgeschaft. Ook wordt er een gemeenschappelijk extern 
douanetarief ingevoerd.

1969 1‑2 december 
Tijdens een topconferentie in Den Haag besluiten de regeringsleiders en staatshoofden van de 
EEG om de Europese integratie in een volgende fase te brengen.

1970 22 april 
In Luxemburg wordt een verdrag ondertekend dat het mogelijk maakt de Europese 
Gemeenschappen geleidelijk uit eigen middelen te gaan financieren en dat het Europees 
Parlement meer controlebevoegdheden geeft.
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1973 1 januari 
Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden lid van de Europese Gemeenschappen. 
Daarmee groeit het aantal landen tot negen. Noorwegen treedt na een referendum niet toe.

1974 9‑10 december 
Tijdens een topconferentie in Parijs besluiten de regeringsleiders en staatshoofden van de negen 
landen om drie keer per jaar als Europese Raad bijeen te komen. Ook geven zij hun goedkeuring 
voor rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement en besluiten zij het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling op te richten.

1975 28 februari 
In Lomé ondertekenen de EEG en 46 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 
(de ACS‑landen) de eerste Overeenkomst van Lomé.

22 juli 
Er wordt een verdrag ondertekend waarmee de begrotingsbevoegdheid van het Europees 
Parlement wordt uitgebreid en de Europese Rekenkamer wordt opgericht. Dit verdrag treedt op 
1 juni 1977 in werking.

1979 7‑10 juni 
De eerste rechtstreekse verkiezing van de 410 afgevaardigden van het Europees Parlement.

1981 1 januari 
Griekenland wordt lid van de Europese Gemeenschappen. Daarmee komt het aantal landen op tien.

1984 14‑17 juni 
De tweede rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

1985 7 januari 
Jacques Delors wordt voorzitter van de Europese Commissie (1985‑1995).

14 juni 
Het Schengenakkoord wordt ondertekend. Doel van dit akkoord is de afschaffing van de 
grenscontroles tussen de landen van de Europese Gemeenschappen.

1986 1 januari 
Spanje en Portugal worden lid van de Europese Gemeenschappen. Zij brengen het aantal 
deelnemende landen daarmee op twaalf.

17 en 28 februari 
De Europese Akte wordt in Luxemburg en Den Haag ondertekend. Deze akte treedt op 1 juli 1987 
in werking.

1989 15‑18 juni 
De derde rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

9 november 
De val van de Berlijnse Muur.

1990 3 oktober 
Duitsland wordt herenigd.
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1991 9‑10 december 
De Europese Raad van Maastricht keurt het Verdrag betreffende de Europese Unie goed. Daarmee 
wordt de basis gelegd voor een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, nauwere 
samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en de oprichting van een 
economische en monetaire unie met één enkele munteenheid.

1992 7 februari 
In Maastricht wordt het Verdrag betreffende de Europese Unie ondertekend. Deze akte treedt op 
1 november 1993 in werking.

1993 1 januari 
De interne markt wordt opgericht.

1994 9‑12 juni 
De vierde rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

1995 1 januari 
Oostenrijk, Finland en Zweden worden lid van de Europese Unie. Zij brengen het aantal landen 
daarmee op vijftien. Noorwegen treedt opnieuw niet toe na een referendum.

23 januari 
Een nieuwe Europese Commissie treedt in functie, met Jacques Santer als voorzitter 
(1995‑1999).

27‑28 november 
Tijdens de Euro‑mediterrane conferentie in Barcelona wordt het partnerschap tussen de Europese 
Unie en de landen aan de zuidkust van de Middellandse Zee gelanceerd.

1997 2 oktober 
Het Verdrag van Amsterdam wordt ondertekend. Het treedt op 1 mei 1999 in werking.

1998 30 maart 
Voor Cyprus, Malta en nog tien andere kandidaat‑lidstaten in Midden‑ en Oost‑Europa start het 
toetredingsproces.

1999 1 januari 
De munteenheden voor niet‑contante betalingen van elf EU‑landen worden vervangen door de 
euro, die op de geldmarkten wordt gelanceerd. Griekenland wordt in 2001 het twaalfde euroland. 
De Europese Centrale Bank wordt verantwoordelijk voor het monetair beleid.

10‑13 juni 
De vijfde rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

15 september 
Een nieuwe Europese Commissie treedt in functie, met Romano Prodi als voorzitter (1999‑2004).

15‑16 oktober 
De Europese Raad van Tampere besluit van de EU een „ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid” te maken.
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2000 23‑24 maart 
De Europese Raad van Lissabon formuleert een nieuwe strategie voor het stimuleren van de 
werkgelegenheid in de EU, het moderniseren van de economie en het versterken van de sociale 
samenhang in een Europa met een kenniseconomie.

7‑8 december 
De Europese Raad van Nice bereikt een akkoord over de tekst van een verdrag waarmee het 
besluitvormingssysteem van de Europese Unie wordt gewijzigd, zodat de EU klaar is voor 
uitbreiding. De voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese 
Commissie proclameren het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

2001 26 februari 
Het Verdrag van Nice wordt ondertekend. Het treedt op 1 februari 2003 in werking.

14‑15 december 
De Europese Raad van Laken stelt een verklaring op over de toekomst van de EU. Daarmee wordt het 
pad geëffend voor de grootscheepse hervorming van de EU en voor de oprichting van een conventie 
(met Valéry Giscard d’Estaing als voorzitter) voor het opstellen van een Europese grondwet.

2002 1 januari 
Bankbiljetten en muntstukken in euro worden in omloop gebracht in de twaalf landen van de 
eurozone.

2003 10 juli 
De Conventie over de toekomst van Europa voltooit haar werkzaamheden aan de 
ontwerpgrondwet van de Europese Unie.

2004 1 mei 
Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije worden 
lid van de Europese Unie.

10‑13 juni 
De zesde rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

29 oktober 
De Europese grondwet wordt in Rome ondertekend door de 25 staatshoofden of regeringsleiders.

22 november 
Een nieuwe Europese Commissie treedt in functie, met José Manuel Barroso als voorzitter.

2005 29 mei en 1 juni 
In Frankrijk verwerpen de kiezers in een referendum de grondwet. Drie dagen later doen de 
Nederlandse kiezers dat ook.

2007 3 oktober 
De toetredingsbesprekingen met Kroatië en Turkije worden gestart.

1 januari 
Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Europese Unie. Slovenië wordt het dertiende land dat de 
euro invoert.

13 december 
Het Verdrag van Lissabon wordt ondertekend.
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2008 1 januari 
Cyprus en Malta voeren als veertiende en vijftiende land de euro in.

2009 1 januari 
Slowakije voert als zestiende land de euro in.

4‑7 juni 
De zevende rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

2 oktober 
In Ierland keuren de kiezers in een referendum het Verdrag van Lissabon goed.

1 december 
Het Verdrag van Lissabon wordt van kracht. 
Herman Van Rompuy wordt voorzitter van de Europese Raad. Catherine Ashton wordt hoge 
vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

2010 9 februari 
Het Europees Parlement geeft zijn goedkeuring aan de nieuwe Europese Commissie, met voor de 
tweede keer José Manuel Barroso als voorzitter.

9 mei 
Er wordt een voorloper van het Europees Stabiliteitsmechanisme gecreëerd ter waarde van 
750 miljard €. Dat is een van de vele stappen die zijn genomen om Europa door de economische 
en financiële crisis te helpen.

2011 1 januari 
Estland voert als zeventiende land de euro in.

2012 2 maart 
Het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie wordt 
ondertekend door 25 EU‑landen. Het treedt op 1 januari 2013 in werking.

2013 1 juli 
Kroatië wordt lid van de Europese Unie.

2014 1 januari 
Letland wordt het achttiende land dat de euro invoert.

22‑25 mei 
De achtste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

2015 1 januari 
Litouwen wordt het negentiende land dat de euro invoert.
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Wat is het nut van de Europese Unie? Waarom en hoe werd zij opgericht? Hoe werkt 
zij? Welke voordelen heeft zij haar burgers al gebracht en wat zijn haar uitdagingen 
vandaag de dag?

Kan de EU in een tijdperk van mondialisering succesvol concurreren met andere grote 
economieën en haar sociale verworvenheden in stand houden? Wat zal de komende 
jaren de rol van de EU in de wereld zijn? Waar liggen de grenzen van de EU? En hoe 
ziet de toekomst van de euro eruit?

Dat zijn slechts enkele vragen die worden gesteld door EU‑deskundige Pascal Fontaine 
in deze editie van de populaire brochure Europa in 12 lessen. Pascal Fontaine is de 
voormalige assistent van Jean Monnet en hoogleraar aan het Institut d’études 
politiques in Parijs.
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