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Europa in ons
dagelijks leven

„Hoi! Wij zijn Alice, Jello, Patricia, Motian en
Janette van het Robert Jungk Lyceum in Berlijn,
een Europees georiënteerde middelbare school
met Duits‑Poolse klassen. Wij zullen jullie in dit
blad af en toe belangrijke informatie geven. Op
veel plekken komen jullie interessante opgaven
tegen, maar ook ideeën voor quizzen en discussies. Leren kan leuk zijn, dat zul je wel zien.”

4 | Europa in ons dagelijks leven

„Europa ligt ergens anders.” Deze zin is natuurlijk onzin, want als burgers van de EU zijn wij in
Europa thuis. Wij zitten er dus middenin. Toch is Europa voor veel mensen ver weg, vooral de
Europese Unie, de vereniging dus van Europese landen die samen hun lot vorm willen geven. Dit
hoofdstuk is bedoeld om de Europese Unie wat beter te leren kennen. Je zult het snel merken:
Europa — dat zijn wij!

Opgave

Hoe ver weg is „Brussel”?
©Corbis

Elke dagen horen we in het journaal over de Europese Unie
of lezen we erover in de krant. Toch zijn er veel mensen die
helemaal niet geïnteresseerd zijn in de EU. Waar ligt dat aan,
volgens jou?
De EU is niet belangrijk voor ons leven.
De EU is veel te ingewikkeld. De media besteden te weinig
aandacht aan de EU.
Alle belangrijke beslissingen worden genomen in de lidstaten
en niet in Brussel of Straatsburg. Daarom is het voldoende
als je de nationale politiek volgt.
Politiek in het algemeen is saai.

Europese miniquiz
Hoeveel lidstaten heeft de Europese Unie?
12

15

28

30

25

Hoe worden de leden van het Europees Parlement verkozen?
Helemaal niet, ze worden voorgesteld door de regeringsleider en
benoemd door het staatshoofd van hun lidstaat.
Bij de parlementsverkiezingen in elke lidstaat, omdat de
Europese afgevaardigden tegelijk ook lid van hun nationale
parlement zijn.
Ze worden door de nationale parlementen naar het Europees
Parlement gestuurd.

Opgave

En wat vind jij er zelf van?
Hoe geïnteresseerd ben jij in de Europese Unie?
Heel erg,
Weinig,
omdat 

Behoorlijk,
Heel weinig,

In algemene en geheime verkiezingen, net zoals de parlementsleden in hun eigen land.
Als je weet dat Litouwen op 1 januari de euro invoert, hoeveel
EU‑landen zullen dan de euro als gemeenschappelijke munt gebruiken?

Gemiddeld,

Alle EU‑landen.

De 6 oprichtende lidstaten.

Helemaal niet,

13 landen.

19 landen.

De EU geeft in 2014 ongeveer 135 miljard euro uit. Hoeveel procent
van de economische prestatie van de EU‑landen, het bruto binnenlands product (bbp), is dat volgens jou.
80,9 %

50,2 %

15,3 %

1,0 %

Het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet erop toe dat het
Europees recht wordt nageleefd. Waar is het Hof van Justitie gevestigd?
In Lissabon.

In Brussel.

In Straatsburg.

In Luxemburg.
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Opgave

Welke rol speelt de EU in ons leven?
Tien voorbeelden
Dat vind ik ...
Ons leven

Het verband met de EU

De Europese interne handel wordt
steeds verder uitgebreid. Naast grote
ondernemingen profiteren ook kleine en
middelgrote bedrijven hier steeds meer
van. Dit alles draagt bij aan het behoud van
arbeidsplaatsen.

Door de oprichting van de Europese interne markt
met 500 miljoen mensen is de handel tussen de
EU‑landen toegenomen van 800 miljard euro in
1992 tot 2,8 biljoen euro in 2011.

Telefoneren is de afgelopen jaren duidelijk
goedkoper geworden.

De EU heeft de telecommunicatiemarkt
geliberaliseerd, dat wil zeggen dat het nationale
monopolie is afgeschaft en concurrentie is
toegelaten. De EU grijpt in waar de concurrentie
niet goed werkt. Zo is het door de inspanningen van
het Europees Parlement en de Europese Commissie
goedkoper geworden om met een mobiele telefoon
naar het buitenland te bellen.

Vliegen is de afgelopen jaren veel
goedkoper geworden, waardoor nu ook
jongeren en gezinnen met kinderen
makkelijker met het vliegtuig op reis kunnen.

Ook hier heeft de EU de nationale monopolies
afgeschaft en concurrentie toegelaten. Nu is het ook
mogelijk om van Hongarije naar Frankrijk te vliegen
met een Britse luchtvaartmaatschappij. Bovendien
hebben passagiers meer rechten gekregen. Wie
door overboeking op de luchthaven moet blijven of
door grote vertraging een afspraak mist, krijgt een
schadevergoeding.

Zogeheten „huis‑aan‑huisverkoop” om
iemand een encyclopedie of een stofzuiger
aan te smeren, kan worden herroepen,
zodat mensen die overrompeld worden geen
schade lijden. Hetzelfde geldt wanneer je op
straat een abonnement op een krant of een
ander contract ondertekent.

De EU heeft door middel van een richtlijn in heel
Europa paal en perk gesteld aan deze praktijken. Nu
kan iedereen na zo’n aankoop nog op zijn beslissing
terugkomen, zelfs wanneer hij al een handtekening
heeft gezet.
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heel
belangrijk

belangrijk

niet
belangrijk

Dat vind ik ...
Ons leven

Het verband met de EU

De garantieperiode voor consumptie
goederen, zoals bijvoorbeeld elektronische
apparaten, bedraagt nu twee jaar. Dus
wanneer een mobiele telefoon na een jaar
kapotgaat, wordt hij kosteloos gerepareerd of
vervangen.

Door EU‑wetgeving worden uniforme termijnen
ingevoerd. De garantie geldt in heel Europa. Het
maakt dus niet uit in welk EU‑land de klant het
artikel heeft gekocht.

Milieuvervuiling kent geen grenzen. Ademen
moeten we allemaal. Daarom is schone lucht
van levensbelang. De afgelopen jaren is de
lucht die we inademen schoner geworden.

De EU heeft in heel Europa bindende normen
ingevoerd voor de luchtkwaliteit, die de lidstaten
moeten omzetten in concrete maatregelen.

heel
belangrijk

belangrijk

niet
belangrijk

Water is om te wassen. Maar dat niet alleen:
we drinken het ook. Daarom is de kwaliteit
Al vijftien jaar lang zijn er EU‑normen voor
van water is zo belangrijk. Iedereen die in de
drinkwater waar alle lidstaten zich aan moeten
EU woont, kan zonder problemen een glaasje houden.
kraanwater drinken.

Reizen in Europa is heel eenvoudig geworden.
Aan de meeste grenzen tussen Europese
landen zijn er geen grenscontroles meer.

De EU heeft door middel van het Verdrag van
Schengen de grenscontroles tussen de lidstaten
overbodig gemaakt. Reizen van de Noordkaap tot
Sicilië zonder grenscontroles — dat is de EU in
de praktijk.
Alleen Groot‑Brittannië en Ierland vormen een
uitzondering. Ook Bulgarije, Kroatië, Roemenië en
Cyprus behoren nog niet tot het Schengengebied.

EU‑burgers kunnen net zo goed in andere
Europese landen werken, als in hun eigen
land. Iedereen mag kiezen waar hij wil
wonen of waar hij werk wil zoeken.

De EU heeft binnen de interne markt gezorgd voor het
vrije verkeer van personen. Voor iemand uit Wenen is
het net zo goed mogelijk om in Brussel, Rome, Londen
of Warschau te werken als in Linz of Innsbruck.

Het gebeurt helaas wel eens dat mensen
tijdens hun vakantie ziek worden of
een ongeluk krijgen. Daarom is het goed om
weten dat je in alle 28 EU‑landen zonder
problemen en tegen hetzelfde tarief als de
inwoners van dat land (en in sommige landen
zelfs gratis) door een arts behandeld wordt.

De EU‑landen stellen elkaar hun ziektekosten
verzekeringsstelsels ter beschikking. Je hoeft
alleen je Europese verzekeringspas of een
gelijkwaardig formulier te tonen, en vervolgens
kun je je concentreren op je genezing in plaats van
te worstelen met bureaucratie in een taal die je
misschien niet eens spreekt.

Opgave

Wat zijn de antwoorden van je klasgenoten?
Vergelijk de uitkomsten en bespreek jullie opvattingen met elkaar.

Opgave

De EU bij ons thuis
Denk aan je dagelijks leven en het dagelijks leven van je gezin. Welke rol speelt de EU daarin?
Zoek voorbeelden! Denk aan levensmiddelen en geld, aan school, studeren en aan reizen,
of aan boodschappen en werk.
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Leren en studeren in een
ander land van de EU
Het vrije verkeer van personen geldt
niet alleen voor werknemers, maar
ook voor toeristen, gepensioneerden,
studenten en leerlingen.
De mobiliteit onder studenten wordt
gestimuleerd door het EU‑program‑
ma „Erasmus+”. Het biedt studenten
financiële en organisatorische on‑
dersteuning voor een verblijf in het
buitenland om te studeren aan een
verbonden hogeschool in Europa. Er
is een Europees puntensysteem inge‑
voerd dat ervoor zorgt dat de studie‑
resultaten in het buitenland ook voor
de studie thuis meetellen zodat een
periode in het buitenland dus geen
verloren tijd is.

Alice: „Sinds de lancering van het Erasmus-programma 27 jaar geleden, hebben
meer dan 3 miljoen studenten en stagiaires
een of twee termijnen in een ander EU land
doorgebracht. Inmiddels is aan dit
programma meer financiering toegekend en
tussen 2014 en 2020 zal Erasmus + aan
4 miljoen Europeanen de kans bieden om te
studeren, te trainen, te werken of vrijwilligerswerk te doen in het buitenland.”

Ook bij stages voor beroepsopleidingen
verstrekt het programma „Erasmus+”
geld en organisatorische ondersteu‑
ning om te stage lopen in een ander
Europees land. Veel jonge EU‑burgers
maken hier jaarlijks gebruik van en
volgen een deel van hun opleiding in
het buitenland. Het programma werkt
samen met bedrijven en instellingen
die projecten aankondigen waarvoor

jongeren (stagiairs, jonge werkne‑
mers, maar ook jonge werklozen) zich
kunnen aanmelden.
Het programma „Erasmus+” gaat over
meer dan louter formeel leren en
opleiden. Het ondersteunt eveneens
niet‑formele vormen van leren voor
jongeren om een extra impuls te bieden
voor hun persoonlijke ontwikkeling en
hun loopbaanvooruitzichten en om hun
de kans te bieden om actieve burgers te
worden. Jongeren kunnen als vrijwilli‑
gers aan de slag in het buitenland, zo‑
wel binnen als buiten de EU, en in groot
aantal gebieden, zoals sociale zorg,
milieu, cultuur, jeugd, sport en ont‑
wikkelingssamenwerking. Na afloop
van hun vrijwilligerswerk ontvan‑
gen zij een Youthpass‑certificaat,
waarmee zij hun deelname kunnen
bewijzen en waarin gegevens over
hun project zijn opgenomen.
In het begin is het vaak een grote stap
om deel te nemen aan zo’n project in
een ander land. Maar de ervaringen
die jongeren daarmee opdoen, maken
dat helemaal goed.

Opgave

Zou jij zelf ooit graag naar het buitenland gaan voor een
paar maanden, een studiejaar, of zelfs voor je hele studie?
Maak een lijst met argumenten „voor en tegen”.
Aan welke kant heb je de meeste argumenten?

Argumenten voor een deel van je opleiding in het buitenland:

Argumenten tegen een deel van je opleiding in het buitenland:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Vergelijk jouw resultaten met die van je klasgenoten en bespreek ze!
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Opgave

Europese symbolen
Ken jij de afgebeelde symbolen en voorwerpen? Waar kan je ze vinden?
Zoek uit wat ze met Europa en met ons leven te maken hebben.

Europa in ons dagelijks leven
We zijn begonnen met de
vraag waarom Europa voor
veel mensen zo ver weg lijkt.
Iedereen kan daarvoor zijn
eigen redenen hebben.
Maar als we iets beter kijken,
zien we al snel dat Europa,
of beter gezegd de Europe‑
se Unie, eigenlijk overal is.
De EU bepaalt ons leven op
talrijke gebieden.
Dat begint al bij geld: de euro
is een gemeenschappelijke
munt die weliswaar nog niet
in alle EU‑landen is inge‑
voerd, maar wel al in meer
dan de helft. Als we bij‑
voorbeeld op vakantie gaan
naar Oostenrijk, Frankrijk of
Spanje, kunnen we met die
gemeenschappelijke munt
betalen. Maar ook in landen
waar de euro niet de natio‑
nale valuta is, wordt de munt
toch als sterke wereldvaluta
graag geaccepteerd. Met de
euro zijn we overal in de we‑
reld welkom.
Dat reizen in de EU tegen‑
woordig zo makkelijk is, is
voor veel mensen zo vanzelf‑
sprekend dat ze er niet eens
meer bij stilstaan. Maar niet
zo heel lang geleden was dat
nog heel anders. Toen wa‑
ren er nog paspoortcontroles
aan de grens en controleer‑
den de douanebeambten

precies wat voor aankopen
we van onze vakantie naar
huis meebrachten.

en hoe hij dat wil, hebben we
gemeenschappelijke regels
nodig.

Vliegen is veel goedkoper
geworden. Ook dat komt
door de EU, die de natio‑
nale monopolies heeft af‑
geschaft. Dat betekent dat
er niet langer één nationale
luchtvaartmaatschappij per
land is, die een monopolie
heeft op bepaalde bestem‑
mingen en hoge prijzen aan‑
rekent. Tegenwoordig mag
elke luchtvaartmaatschappij
overal binnen de EU vliegen.
Zo is het nu bijvoorbeeld
mogelijk om bij een Ierse
luchtvaartmaatschappij een
vlucht van Denemarken naar
Spanje te boeken.

Ook de politieautoriteiten
van de EU werken nauw
samen, en een speciale in‑
stelling van de EU, Europol,
beheert de gegevens. Dat
zijn geen superagenten die
met getrokken pistool door
Europa scheuren, maar na‑
tionale politieagenten die
informatie over misdadigers
en criminaliteit verzamelen
en ter beschikking stellen
van de politieautoriteiten in
de hele EU. Daarbij gaat het
altijd om zware criminaliteit.
Europol houdt zich niet bezig
met foutparkeerders, maar
wel met mensensmokke‑
laars, drugssmokkelaars,
valsemunters en daders van
seksuele delicten, en met
autozwendelaars en inter‑
netfraudeurs die voor hun
smoezelige praktijken maar
al te graag misbruik maken
van de open grenzen.

Dat vliegen in de EU veilig
is, hebben we te danken
aan de veiligheidsnormen
die de Europese Unie heeft
opgelegd en die voor alle lid‑
staten hetzelfde zijn. Deze
normen zorgen ervoor dat
luchtvaartmaatschappijen
die niet volgens de essentië‑
le veiligheidsnormen werken
uit het Europese luchtruim
worden gehouden.
Veel van deze regelingen zijn
te danken aan de interne
markt. In een eengemaakte
markt waarin iedereen kan
kopen en produceren waar

Milieuvervuiling stopt niet
bij de grens. Daarom kunnen
we alleen samen de gevaren
voor ons milieu aanpakken.
Dit is rechtstreeks in ons
belang, want tenslotte ade‑
men we allemaal, we drin‑
ken en gebruiken water, en
we eten het graan dat op

het veld groeit. De gemeen‑
schappelijke normen van de
Europese milieubescherming
voorkomen dat een EU‑land
economisch voordeel haalt
ten opzichte van een an‑
der EU‑land door zich niet
aan milieuvoorschriften te
houden en op die manier
goedkoper goederen te pro‑
duceren. De verplichting van
fair play op de Europese in‑
terne markt zorgt voor het
behoud van arbeidsplaat‑
sen en voorkomt oneerlijke
concurrentie.
Veel mensen zijn tegen
genetisch gemodificeerde
levensmiddelen. Maar hoe
kun je zien of bijvoorbeeld
jouw cornflakes van gene‑
tisch gemodificeerde mais
zijn gemaakt? De EU heeft
alle producenten van levens‑
middelen de verplichting
opgelegd dit op het etiket
te vermelden. Als er geneti‑
sche manipulatie aan te pas
komt, moet dat ook op het
etiket staan.
En zo kunnen we nog veel
meer voorbeelden geven.
Maar het begint al duidelijk
te worden: Europa — dat zijn
wij allemaal. En: Europa —
dat gaat ons allen aan.
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De Europese Unie —
wat betekent dit precies?
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De Europese Unie — dat zijn 28 lidstaten die zich hebben verenigd om samen aan een betere
toekomst te bouwen.
Welke landen horen bij de Europese Unie en waarom hebben ze zich verenigd?

Opgave

Wie hoort erbij?
Hieronder zie je een lijst met landen. Ze liggen allemaal in Europa, maar ze horen niet allemaal bij de Europese Unie. Zoek uit
welke landen lid zijn van de EU en vul ze in de lijst hieronder in, volgens de datum waarop ze zijn toegetreden!
Lidstaten van de EU
Albanië, Andorra, België,
Bulgarije, Bosnië en
Herzegovina, Cyprus,
Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland,
IJsland, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen,
Luxemburg, de voormalige
Joegoslavische Republiek
Macedonië, Malta, Moldavië,
Montenegro, Nederland,
Noorwegen, Oekraïne,
Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Servië, Slowakije,
Slovenië, Spanje, Tsjechië,
Verenigd Koninkrijk,
Vaticaanstad, Zweden,
Zwitserland.

Land

Jaar van toetreding
Oprichtend lid 1952/1958
Oprichtend lid 1952/1958
Oprichtend lid 1952/1958
Oprichtend lid 1952/1958
Oprichtend lid 1952/1958
Oprichtend lid 1952/1958
1973
1973
1973
1981
1986
1986
1995
1995
1995
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2013

Aantal inwoners

Hoofdstad

Opgave

Wat weet je nog meer over de landen — of wat kun je erover
te weten komen?
Verzamel informatie in groepen en maak een schema! Wat weet je over eetgewoonten, cultuur en taal in deze landen? Maak
een overzicht van de landen die je goed kent of waarover je meer informatie gevonden hebt in de vorm van een infoblad!
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Europese miniquiz
1.

Wat is de kleinste hoofdstad in de EU, en hoeveel inwoners heeft die stad?

2.

In welke hoofdstad van de EU is het het koudst, dat wil zeggen waar is de gemiddelde temperatuur in
januari het laagst?

3.

Wat is de hoogste berg in de Europese Unie?

4.

Aan welke zeeën grenst de Europese Unie?

5.

Welke EU‑landen hebben een monarchie, of anders gezegd een koning en/of een koningin?

6.

Hoeveel officiële talen zijn er in België?

7.

Welk EU‑land heeft het hoogste aantal inwoners?

8.

Welk EU‑land heeft de grootste oppervlakte?

9.

Wat is de meest oostelijk gelegen hoofdstad van de Europese Unie?

Voor de experts
10. Waarom heeft de vlag van de EU twaalf sterren en niet één voor elke lidstaat?

Waarom heeft de Europese Unie zo veel
officiële talen?
Omdat de EU een democratische orga‑
nisatie is, moet zij haar burgers, maar
ook de regeringen van de lidstaten en
hun overheden, bedrijven en andere or‑
ganisaties in hun eigen taal aanspre‑
ken. Mensen hebben het recht te weten
wat er namens hen wordt gedaan. Ze
moeten actief kunnen deelnemen zon‑
der eerst een vreemde taal te moeten

leren. Bovendien stelt de Europese Unie
regels op die rechtstreeks gelden voor
iedereen in de EU.

officiële talen draagt bij aan de trans‑
parantie, legitimiteit en efficiëntie van
de EU en haar instellingen.

De burgers, en natuurlijk ook de na‑
tionale rechtbanken, moeten deze re‑
gels kunnen lezen in hun moedertaal,
dus moeten ze in alle officiële talen
beschikbaar zijn. Het gebruik van de

Opgave

Spreek jij Europees?
De Europese Unie is sinds de toetreding van de nieuwste lidstaat, waarvan de hoofdstad Zagreb is, 24 officiële talen rijk.
Zet ze hieronder alle 24 op een rij door de woorddelen aan elkaar te plakken.
a - aans - ans - ans - bul - chisch - de - der - du - en - eds - ens - eks - ests - fr - fi - gaars - gaars - gees - gels - gri - hon - i - ie - its - kro lands - lets - li - li - mal - meens - ne - ns - ols - po - por - roe - rs - slo - slo - spa - ta - tees - tisch - touws - tsje - tu - veens - waaks - zwe

12 | De Europese Unie — wat betekent dit precies?

Economische draagkracht
De landen van de EU zijn niet allemaal
even groot, maar ze zijn ook niet al‑
lemaal even rijk. Er zijn landen waar
de mensen het gemiddeld heel goed
hebben, en andere landen waar de
levensstandaard duidelijk lager is.
Daarbij is de vraag natuurlijk hoe we
dit eigenlijk kunnen meten. In elk land
zijn er immers rijke mensen en arme
mensen. Wie vormt daarbij de maat‑
staf: een ondernemer, een chauffeur,
een secretaresse, of een arts?

die een koe heeft gegeven en die werd
verkocht, enz. worden in geldbedragen
uitgedrukt en bij elkaar opgeteld. Die
totale waarde noemen we het bruto
binnenlands product (bbp). Maar het
bbp zegt nog niet veel over hoe rijk een
land is, want er zijn immers grote en
kleine landen. Daarom wordt het cijfer
vervolgens gedeeld door het aantal
mensen dat in dit land woont. De uit‑
komst daarvan is het bruto binnenlands
product (bbp) per hoofd.

hoger dan thuis, of omgekeerd, juist
veel lager. Terwijl een brood in het ene
land een euro kost, moet je daar in een
ander land twee of drie euro voor beta‑
len. Daarom willen wetenschappers niet
alleen weten over hoeveel geld mensen
in een land per hoofd beschikken, maar
ook hoeveel ze daarmee kunnen kopen.
Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat
wordt koopkrachtpariteit genoemd. Al‑
leen via de koopkrachtpariteit kunnen
we landen met elkaar vergelijken.

De economische statistiek heeft dit
probleem opgelost door eerst de eco‑
nomische draagkracht van een land
te meten. Dat is het totaal van de
waardeschepping in een land in een
jaar worden tijd. Alle auto’s die in een
jaar in een land worden geproduceerd,
alle kappersbezoeken, elke liter melk

Maar het is nog iets ingewikkelder: als
je landen die economisch niet even
sterk zijn met elkaar wilt vergelijken,
moet je er rekening mee houden dat
ook de koopkracht in de verschillende
landen varieert. Wie al een keer in een
ander land op vakantie is geweest,
weet dat. De prijzen zijn dan ineens veel

Als we de economische draagkracht
van de EU‑landen met elkaar vergelij‑
ken op basis van de koopkrachtpariteit,
ziet dat er zo uit:

Zo is het met de Europeanen
gesteld:
(Bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking
vergeleken op basis van de koopkrachtpariteit, 2013)
300
250
200
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100

komen. De cijfers voor Roemenië en Bul‑
garije bedragen ongeveer de helft van
het EU‑gemiddelde.
De verschillen in levensstandaard bin‑
nen de EU zullen lange tijd blijven be‑
staan. Maar de Europese Unie streeft
ernaar de verschillen kleiner te maken.
Daarom ontvangen armere gebieden
binnen de EU geld waarmee zij hun

Bulgarije

Kroatië

Roemenië

Letland

Polen

Hongarije

Estland

Portugal

Litouwen

Griekenland

Tsjechië

Slowakije

Slovenië

Cyprus

Malta

Spanje

Italië

EU (28 landen)

Verenigd Koninkrijk

Eurozone

Finland

Het bruto binnenlands product (bbp) per
hoofd ligt in Oostenrijk, Nederland, Zwe‑
den, Ierland en Denemarken dus tussen
25 en 30 procent hoger dan het EU‑
gemiddelde. Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk bevinden zich tussen het ge‑
middelde en 10 procent daarboven,
terwijl Italië en Spanje tussen het ge‑
middelde en 10 procent daaronder

Frankrijk

België

Duitsland

Ierland

Denemarken

Zweden

Oostenrijk

Nederland

0

Luxemburg

50

infrastructuur kunnen verbeteren en op
die manier hun economische kansen
kunnen vergroten. Dit noemen we het
structuurbeleid. De EU geeft ongeveer
de helft van de hele begroting uit aan
het structuurbeleid.
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De Europese Unie — in verscheidenheid
verenigd
Zoals je hebt gezien bestaat de EU uit
landen die erg van elkaar verschillen.
Het grootste land, Duitsland, heeft
ongeveer 82 miljoen inwoners, en het
kleinste, Malta, amper 400 000. Fin‑
land en Italië zijn EU‑lid, net als Por‑
tugal en Polen. Als je op de landkaart
kijkt, wordt duidelijk hoe divers de EU
is. Er worden verschillende talen ge‑
sproken en er wordt in drie verschil‑
lende alfabetten geschreven. Er zijn
verschillende tradities, culturen, eet‑
gewoonten en volksfeesten. De landen
hebben ook hun eigen geschiedenis.
Veel EU‑landen hebben vroeger oorlog
tegen elkaar gevoerd en gebieden van
elkaar veroverd, en vele vooroordelen
zijn blijven bestaan. Hoe komt het dat
deze 28 landen toch de handen ineen
hebben geslagen?
Deze vraag kunnen we alleen beant‑
woorden als we naar de geschiedenis
kijken. Na de verschrikkelijke Tweede
Wereldoorlog, die slechts een dikke
twintig jaar na de Eerste Wereldoorlog
uitbrak, vonden veel mensen dat zoiets
nooit meer mocht gebeuren.
Bij de vroegere aartsrivalen Duitsland
en Frankrijk ontstond het plan om niet
meer als vijanden tegenover elkaar te
staan, maar om een wederzijds ver‑
bond te sluiten, waarbij ze elkaar tege‑
lijkertijd ook in het oog konden houden.
Vooraanstaande politici die voorstan‑
der waren van dit idee en het ook tot
uitvoering hebben gebracht, waren
de Franse minister van Buitenlandse
Zaken Robert Schuman (1886-1963)
en de Duitse Bondskanselier Konrad
Adenauer (1876-1967).
De eerste instelling waaruit de huidige
EU is ontstaan, was de Europese Ge‑
meenschap voor Kolen en Staal (EGKS),
die in 1952 werd opgericht om de ko‑
lenvoorraden samen te beheren. Steen‑
kool speelde toen dezelfde rol als aar‑
dolie en aardgas vandaag: het was de
belangrijkste energiebron. Veel mensen
waren bang dat er in Europa over deze

grondstoffen een nieuw conflict zou
ontstaan. Zo werd een gemeenschap‑
pelijke autoriteit opgericht die toezicht
moest houden op de verdeling van ko‑
len en de wederopbouw van de zwa‑
re industrie. In die autoriteit zetelden
vertegenwoordigers van de leden van
de EGKS. Toen waren dat behalve Duits‑
land en Frankrijk ook nog Italië, België,
Nederland en Luxemburg. Het principe
van de EGKS was heel eenvoudig: elk
land mocht meebeslissen wat er in de
andere landen gebeurde, maar moest
daarvoor ook de inspraak van de andere
landen accepteren. Zo konden ze elkaar
niet tegenwerken of zich in het geheim
bewapenen, maar werkten ze samen
aan de wederopbouw van Europa. Te‑
gelijkertijd konden de partners de angst
voor elkaar wegnemen en zodoende de
vrede in Europa waarborgen. De eerste
voorzitter van de Hoge Autoriteit van de
EGKS was de Fransman Jean Monnet
(1888-1979), die bovendien als een van
de belangrijkste grondleggers van de
Europese integratie wordt beschouwd.
Dit principe werd enkele jaren later
toegepast op de hele economie door
de oprichting van de Europese Econo‑
mische Gemeenschap. Deze kwam tot
stand door de ondertekening van de
Verdragen van Rome in 1957 en trad
in werking in 1958.
De wederzijdse vijandigheid veranderde
op die manier in samenwerking. En deze
samenwerking werd een groot succes.
De Europese Gemeenschap kende een
enorme economische vooruitgang.
Geen wonder dus dat de Gemeenschap
in de loop der jaren steeds meer nieuwe
leden heeft gekregen. Zo zijn in 1973
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en De‑
nemarken erbij gekomen, in 1981 Grie‑
kenland, gevolgd door Spanje en Portu‑
gal in 1986. Na het einde van de Koude
Oorlog was de weg naar lidmaatschap
vrij voor de neutrale landen Oosten‑
rijk, Zweden en Finland, die in 1995 zijn
toegetreden, en ook voor de landen die
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voorheen tot de invloedssfeer van de
voormalige Sovjet‑Unie behoorden. In
2004 zijn de Oost‑Europese landen
Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsje‑
chië, Slowakije, Hongarije en Slovenië
toegetreden. Ook Malta en Cyprus zijn
in datzelfde jaar lid geworden van de
EU. In 2007 werd de EU verder uitge‑
breid met Bulgarije en Roemenië. Op
1 juli 2013 is Kroatië als 28e lidstaat
in de EU opgenomen.
De landen kunnen soms geschillen heb‑
ben of grondig van mening verschillen,
maar de grondbeginselen van de EU
zijn sindsdien onveranderd gebleven:
de vrede tussen de lidstaten waarbor‑
gen, samenwerken voor het wederzijds
belang en steeds meer gemeenschap‑
pelijk optreden naar buiten toe. De EU
werkt al meer dan zestig jaar aan de
bescherming van de vrede, de demo‑
cratie en de mensenrechten in Europa
en werd daarvoor in 2012 door het
Nobelprijscomité beloond met de uit‑
reiking van de Nobelprijs voor de Vrede
aan de Europese Unie. De EU is daar‑
mee de eerste alliantie tussen staten
die deze onderscheiding krijgt.

©EU
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De geschiedenis van de EU in beeld

Een symbolisch gebaar: Jean Monnet
(rechts), voorzitter van de Hoge
Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS),
presenteert het eerste „Europese”
staalblok en opent daarmee in april
1953 de gemeenschappelijke markt
voor staal.

3.

25 maart 1957: vertegenwoordigers
van de oprichtende lidstaten België,
de Bondsrepubliek Duitsland,
Frankrijk, Italië, Luxemburg en
Nederland ondertekenen in Rome de
zogenaamde Verdragen van Rome
voor de oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap (EEG) en
de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (Euratom).

4.

Op 7 februari 1992 ondertekenen de
staatshoofden en regeringsleiders
het Verdrag van Maastricht,
waarmee de economische en
monetaire unie werd opgericht.

5.

Met het Verdrag van Amsterdam van
1997 komen de lidstaten overeen
stapsgewijs een ruimte voor vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid op te
richten: hier zie je het Verdrag met
handtekeningen en zegels.

6.

Begin 2007 verwelkomt de EU de
nieuwe lidstaten Bulgarije en
Roemenië met een groot spandoek
op het gebouw van de Europese
Commissie.

7.

Op 10 december 2012 wordt in de
Noorse hoofdstad Oslo de Nobelprijs
voor de Vrede aan de Europese Unie
uitgereikt. Het Nobelprijscomité
beloont de EU omdat die zich al
meer dan zestig jaar inzet voor
vrede, democratie en de mensenrechten in Europa.

©EU

2.

©EU

Na de Tweede Wereldoorlog waren
veel steden in heel Europa volledig
verwoest, zoals Frankfurt am Main in
Duitsland op deze foto.
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1.
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Plaats de juiste onderschriften bij de foto’s over de geschiedenis van de EU.
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Hoe werkt de Europese
Unie?

Jean‑Claude Juncker, voormalig eerste minister van Luxemburg, is in juli 2014 door het Europees Parlement verkozen tot voorzitter
van de Europese Commissie.
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Vaak wordt de EU vergeleken met een staat. Dan wordt er gezegd: in de EU gaan dingen zo, maar
bij ons gaat het anders, namelijk zo en zo. Zulke vergelijkingen lijken soms voor de hand te liggen,
maar je moet er voorzichtig mee omgaan. De EU is namelijk geen staat, maar een bijzonder
verbond van staten. Daar ligt ook het verschil met de structuur van je eigen land.
In dit hoofdstuk gaan we je uitleggen hoe de EU is opgebouwd. Welke instellingen heeft de EU
en wat doen ze? Wat zijn hun taken (bevoegdheden)?

Wie heeft de macht in Europa?
De instellingen van de Europese Unie
Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen
in Europa? Er is natuurlijk niet één grote
„baas” die de richting bepaalt. Maar er
moet toch iemand zijn die zegt wat er
moet gebeuren. Wie beslist over Euro‑
pese zaken? Is dat een comité, of een
land, of iemand anders?
Op het eerste gezicht lijkt het altijd saai
om te leren wat instellingen doen —
maar de instellingen zijn juist de plaat‑
sen waar macht wordt uitgeoefend.
De opbouw van de instellingen van de
Europese Unie is tegelijk het antwoord
op de vraag wie de macht heeft. Dit ge‑
beurt in de EU echter op een iets andere
manier dan in een lidstaat.
De Europese Unie is een vereniging
van landen en burgers. Dat zien we
ook aan de structuur van de Europese
Unie. Zowel de landen (d.w.z. hun rege‑
ringen) als de inwoners van deze landen

beslissen mee over Europese zaken. Dat
gebeurt in de Raad van de Europese
Unie en in het Europees Parlement.
De Raad van de Europese Unie (vaak
„Raad van Ministers” genoemd) is de
vertegenwoordiging van de EU‑lan‑
den. Hierin komen de ministers van
alle lidstaten bijeen. Afhankelijk van
het onderwerp zijn dat bijvoorbeeld de
ministers van Buitenlandse Zaken, de
ministers van Binnenlandse Zaken, of
de ministers van Landbouw. De Raad
is één van de twee beslissingsorganen.
Hier wordt het beleid besproken en wor‑
den Europese wetten goedgekeurd, de
zogenaamde verordeningen en richtlij‑
nen. Zonder de Raad gebeurt er niets in
de Europese Unie. De Raad neemt zijn
beslissingen met eenparigheid of meer‑
derheid van stemmen. Bij beslissingen
die met een meerderheid van stemmen
worden genomen, moet 55 % van de

lidstaten voor die beslissing stemmen
en moeten zij ook ten minste 65 % van
de totale bevolking van de EU vertegen‑
woordigen (de zogenaamde „dubbele
meerderheid”). Elk halfjaar is een van
de EU‑landen voorzitter van de Raad;
alle lidstaten komen even vaak aan de
beurt. In 2015 zijn Letland en Luxem‑
burg voorzitter, in 2016 Nederland en
Slowakije en in 2017 Malta en het Ver‑
enigd Koninkrijk.
De grote lijnen van het Europees be‑
leid worden bepaald door de Europese
Raad. Dat zijn staatshoofden en rege‑
ringsleiders van de EU, die regelmatig,
ten minste om de 3 maanden, bijeen‑
komen. De Europese Raad wordt voor‑
gezeten door een voorzitter die voor
een termijn van 2½ jaar door de Euro‑
pese Raad wordt gekozen. Momenteel
bekleedt de vroegere Poolse premier
Donald Tusk dit ambt.
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V.l.n.r.: de Europese Commissie in Brussel, het Europees Parlement in Straatsburg, het Europees Hof van Justitie in Luxemburg en de
Raad van de Europese Unie in Brussel.

Janette: „Het Europees Parlement
vertegenwoordigt de burgers en
maakt „Europese wetten” (richtlijnen en verordeningen).”

In de meeste gevallen kan de Raad
echter niet alleen beslissen. Daarvoor
is ook het Europees Parlement nodig.
Het Europees Parlement vertegenwoor‑
digt de burgers van de EU‑landen en
de leden ervan worden dan ook om de
vijf jaar rechtstreeks door de burgers
gekozen. Het Parlement bestaat op dit
moment uit 751 afgevaardigden uit alle
lidstaten en de laatste verkiezingen
vonden plaats in 2014.
De grote lidstaten hebben meer afge‑
vaardigden dan de kleine. Het Parle‑
ment kan beslissingen met wetgevende
kracht voor de EU niet alleen nemen.
Over het algemeen moet het instem‑
men met een besluit van de Raad van
de Europese Unie om het van kracht
te laten worden. Dit wordt de „mede‑
beslissingsprocedure” genoemd. Het
Parlement houdt ook een stemming
om de benoeming van de Europese
Commissie goed te keuren, en kan de
nieuwe Commissie ook afwijzen. Het
beslist ook over de begroting van de

Alice: „De Europese Rekenkamer
controleert de begroting
van de EU.”

Europese Unie. Zonder het Europees
Parlement, en dus de rechtstreekse
vertegenwoordiging van de burgers,
kunnen er in Europa dus weinig beslui‑
ten worden genomen.
Een andere belangrijke instelling binnen
de EU is de Europese Commissie. Het
college van commissarissen bestaat uit
één lid van elk land. In de Commissie
vertegenwoordigen zij echter niet het
standpunt van hun land van herkomst,
maar de gemeenschappelijke belangen
van de Europese Unie. Elke commis‑
saris is verantwoordelijk voor een be‑
paald terrein (net zoals een minister)
gedurende een ambtsperiode van vijf
jaar. De voorzitter van de Commissie
— dat is momenteel Jean‑Claude Jun
cker — wordt door de Europese Raad
voorgedragen en wordt door het Euro‑
pees Parlement verkozen. De Europese
Commissie houdt ook in de gaten of de
lidstaten zich aan de gemeenschappe‑
lijke regels houden. Daarom wordt zij de
„hoedster van de Europese verdragen”

Jello: „De Europese Centrale Bank
houdt in de gaten of de euro
stabiel blijft.”
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Patricia: „De Raad van Ministers vertegenwoordigt de regeringen van de EU‑lidstaten en maakt „Europese wetten”.”

genoemd. Zij voert het beheer over de
EU uit volgens de instructies van de
Raad en het Parlement. Een bijzonder
aspect van het Europees systeem is dat
de Raad en het Parlement alleen over
zaken kunnen beslissen op grond van
een voorstel van de Commissie. Dank‑
zij dit exclusieve recht om voorstellen
in te dienen oefent de Europese Com‑
missie invloed uit op de beslissingen,
omdat zij het eerste ontwerp maakt.
Zo wordt ervoor gezorgd dat vanaf het
begin rekening wordt gehouden met de
gemeenschappelijke belangen van de
Europese Unie. De Raad en het Parle‑
ment kunnen vervolgens het voorstel
natuurlijk veranderen.
Inmiddels bestaat er veel gemeen‑
schappelijke wetgeving die de EU‑lan‑
den samen tot stand hebben gebracht.
Er ontstaat uiteraard ook wel eens on‑
enigheid over de interpretatie van deze
wetten. En bovendien komt het regel‑
matig voor dat een lidstaat zich niet
aan bepaalde regels houdt. Daarom

Motian: „De Europese Commissie bestuurt de Europese
Unie en doet voorstellen voor „Europese wetten”.”

hebben alle partijen de mogelijkheid
zich tot het Hof van Justitie van de
Europese Unie te wenden. Het Hof van
Justitie bestaat uit één rechter per lid‑
staat, maar oordeelt onafhankelijk en
op grond van het Europees recht. Het
kan bepalen dat regels niet geldig zijn,
wanneer zij in strijd zijn met het Euro‑
pees recht, en lidstaten boetes opleg‑
gen wanneer zij zich niet aan het recht
en de wet houden.
Dat geld belangrijk is, weten we alle‑
maal. Maar het is niet alleen belangrijk

om geld te hebben, het moet ook zijn
waarde behouden. Daar zorgt de Euro‑
pese Centrale Bank (ECB) voor. Dat
is de centrale bank van de eurolanden.
De ECB bestaat uit vertegenwoordigers
van de landen die de euro hebben inge‑
voerd. Zij regelt de geldomloop en legt
de basisrente vast.

Dat is de taak van de Europese Reken‑
kamer, die scherp in de gaten houdt of
het Europees geld naar behoren en op
een zinvolle manier wordt uitgegeven.
Zo zorgt zij voor een efficiënt beheer
van de financiën. De Rekenkamer be‑
staat uit één vertegenwoordiger uit elke
lidstaat.

De begroting van de Europese Unie
voor 2014 bedraagt ongeveer 135 mil‑
jard euro. Waar veel geld wordt uitge‑
geven, moet ook worden gecontroleerd
of dat op een eerlijke manier gebeurt.
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Wie doet wat in de EU?
Dat was veel informatie over instellingen, maar het is tenslotte belangrijk om te weten wie waarvoor verantwoordelijk
is in de EU. Doe nu de test om te controleren of je de tekst goed gelezen hebt. Zet een kruis in het vak van de
instelling(en) waarop de beschrijving van toepassing is.

Europese
Raad

Raad van
de EU

Europees
Parlement

Europese
Commissie

Hof van
Justitie van
de EU

Europese
Centrale
Bank

Europese
Rekenkamer

Doet voorstellen voor EU‑wetten

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Bestaat uit één
vertegenwoordiger per lidstaat

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Legt de basisrente vast

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Controleert de uitgaven
van de EU

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Wordt door de burgers gekozen

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beslist over de wetten
(verordeningen/richtlijnen)
van de EU

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Benoemt de voorzitter
van de Commissie

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Bestuurt de EU

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Vertegenwoordigt de belangen
van de burgers

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Vertegenwoordigt de belangen
van de lidstaten en hun
regeringen

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beslist over de interpretatie
van de Europese wetten

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Legt de grote lijnen van het
beleid vast

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beschrijving
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De organen van de Europese Unie
Maak een schema van de verantwoordelijkheden van de verschillende instellingen. We hebben je al een beetje geholpen.
Je hoeft alleen nog maar de begrippen in de juiste vakjes in te vullen:

Europees Parlement

Europese Commissie

Europese Centrale Bank

Hof van Justitie van de Europese Unie

Europese Raad

Europese Rekenkamer

Raad van Ministers

Vertegenwoordigt staatsen regeringsleiders
Legt doelen en prioriteiten vast,
behandelt twistpunten in de Raad
van de Europese Unie

Doet voorstellen
Beheer van de
Europese Unie

Rechtspraak

Neemt besluiten, stelt richtlijnen en
verordeningen vast (d.w.z. wetgeving)

Monetair toezicht

Vertegenwoordigt
de regeringen

Vertegenwoordigt
de burgers

Toezicht op inkomsten
en uitgaven

De Europese Verdragen
De juridische basis van de Europese Unie wordt gevormd door
Verdragen die de lidstaten met elkaar hebben afgesloten en
die door de nationale parlementen of door referenda zijn
goedgekeurd. In de Verdragen is vastgelegd hoe beslissin‑
gen worden genomen, welke bevoegdheden de verschillende
instellingen hebben en op welke gebieden de EU‑landen ge‑
zamenlijk optreden. Ook de verdere ontwikkeling van de EU
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is gebaseerd op de verdragen. De verschillende Verdragen
die in de loop der jaren zijn ondertekend, leren ons hoe de EU
is veranderd. De huidige grondslag is het Verdrag van Lissa‑
bon, dat in de gelijknamige Portugese hoofdstad in 2007 is
ondertekend. Het Verdrag van Lissabon is in 2009 in werking
getreden, nadat alle lidstaten het hadden goedgekeurd.

Discussie
Laten we nu nog eens
teruggaan naar de vraag
waarmee we zijn begonnen:

Wie heeft
de macht
in Europa?
Bespreek
dit nog eens
met elkaar.

De invloed van de burgers
De burgers van de EU‑lidstaten oefenen
dus op twee manieren invloed uit op
het EU‑beleid. Enerzijds bij het kiezen
van hun nationaal parlement, waar ver‑
volgens de regering uit voortkomt, die
vertegenwoordigd is in de Raad van de
Europese Unie. (Wanneer de „leiders”,
dus de staatshoofden en regeringslei‑
ders, bijeenkomen, noemen we dit de
„Europese Raad”.)

En anderzijds beïnvloeden de burgers
het beleid in Europa wanneer ze het
Europees Parlement kiezen.
Maar een burger kan ook als individu
aan de bel trekken als hij vindt dat hij
oneerlijk behandeld is of een misstand
in Europa wil verhelpen. Er is namelijk
een Europese Ombudsman. Bij hem kan
elke burger van de EU een klacht indie‑
nen; dat kan zelfs per e‑mail. Over wie

kun je bij de Ombudsman een klacht
indienen? Wanneer kan de Ombudsman
helpen, en wanneer niet? Al deze in‑
formatie vind je op de website van de
Ombudsman:
http://ombudsman.europa.eu/home/nl/
general.htm

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in het jaar 2009 is het mogelijk
een Europees burgerinitiatief op te zetten. Dat houdt in dat een miljoen mensen — dat is
slechts 0,2 % van de bevolking — uit minstens een kwart van de EU‑lidstaten (dat zijn ze‑
ven landen) de Europese Commissie kunnen verzoeken zich over een bepaald onderwerp te
buigen en een rechtshandeling voor te stellen. Op voorwaarde natuurlijk dat het onderwerp
onder de bevoegdheid van de EU valt.
Daarnaast kunnen mensen echter ook druk uitoefenen door demonstraties te houden die
gericht zijn op de EU‑instellingen. Boeren, vakbonden, milieuorganisaties enz. brengen op
deze manier hun belangen bij de EU onder de aandacht. Tot slot beschikt het Europees
Parlement ook over een verzoekschriftencommissie.
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Verzamel meer informatie over het Europees burgerinitiatief!
Het Europees burgerinitiatief geeft iedereen de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de zaken waar de Europese Unie
zich mee bezighoudt. Welke initiatieven zou jij willen opzetten en hoe zou je dat aanpakken? Op deze website kun je
informatie vinden over de procedure en over lopende initiatieven: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=nl.
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Nog meer mogelijkheden tot inspraak

Opgave

Wat is een verzoekschrift?
Zoek uit wat een verzoekschrift precies is en wie zich tot het Parlement kan wenden. Hier vind je meer informatie:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00533cec74/Petitions.html
Heeft jouw parlement ook een verzoekschriftencommissie? Probeer dit eens uit te zoeken.

Opgave

Onze afgevaardigden in Straatsburg en Brussel
De afgevaardigden van het Europees Parlement verenigen zich in fracties waarvan de leden
allemaal tot een bepaalde politieke strekking behoren. Niet alle fracties hebben afgevaardigden
uit alle landen. Onderzoek eens welke partijen uit jouw land succesvol waren bij de laatste
verkiezingen van het Europees Parlement en dus met afgevaardigden in het Parlement
vertegenwoordigd zijn. Probeer er daarna achter te komen in welke EP‑fracties ze zitten.
Welke partij zit in welke fractie? Je vindt het antwoord snel door bijvoorbeeld op deze
website te kijken: http://www.europarl.europa.eu/?lg=nl

Fracties in het Europees Parlement
EVP
Fractie van de Europese Volkspartij
(Christendemocraten)
S&D
Fractie van de Progressieve Alliantie van
Socialisten en Democraten in het Europees
Parlement
ECR
Fractie Europese Conservatieven en
Hervormers
ALDE
Fractie Alliantie van Liberalen en
Democraten voor Europa
GUE/NGL
Confederale Fractie Europees Unitair Links/
Noords Groen Links

GROENEN/EFA
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

EFDD
Fractie Europa van Vrijheid en Directe
Democratie

NI

Niet ingeschreven in een fractie
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Hoeveel leden heeft deze fractie?

In deze fractie zitten afgevaardigden
van de volgende partij uit mijn land:

Opgave

Ga eens na welke mensen uit jouw provincie of regio
lid van het Europees Parlement zijn.
Welke partij vertegenwoordigen deze leden van het Europees Parlement?

Europese miniquiz

Wie is de huidige voorzitter van het Europees Parlement?

Jean‑Claude
Juncker
(Luxemburg)

1

2
©EU

Martin
Schulz
(Duitsland)
Federica
Mogherini
(Italië)

Voorzitter van
het Europees Parlement

Voorzitter van
de Europese Raad

©EU

Donald
Tusk
(Polen)

©EU

©EU

En wie zijn de andere mensen op de foto’s?

Hoge vertegenwoordiger
voor buitenlandse zaken
en het veiligheidsbeleid
en vicevoorzitter van
de Europese Commissie
Voorzitter van
de Europese Commissie

3

4

Zo werkt de EU
Het is inmiddels duidelijk dat de Euro‑
pese Unie weliswaar geen staat is, zo‑
als Litouwen of Nederland, maar meer
is dan een losse alliantie van Europese
landen. Om de bijzondere aard van de
Europese Unie aan te duiden, omschrij‑
ven juristen de opbouw van de EU vaak
als organisatie „sui generis”. Dat is La‑
tijn en betekent „enig in zijn soort”. De
lidstaten van de EU blijven soeverein en
onafhankelijk, maar op bepaalde gebie‑
den voeren ze hun taken gezamenlijk
uit om uitdagingen beter aan te kunnen.
Hiervoor heeft de EU eigen instellingen
opgericht aan wie deze bevoegdheden
worden overgedragen. Dat houdt in de
praktijk in dat besluiten over bepaalde

kwesties van gemeenschappelijk be‑
lang op Europees vlak democratisch
kunnen worden genomen. Daarom is
de EU geen federale staat zoals bij‑
voorbeeld de Verenigde Staten, maar
wel meer dan een losse alliantie zoals
bijvoorbeeld de Verenigde Naties.
In de EU worden besluiten gezamenlijk
genomen door de nationale regeringen
die in de Raad van de Europese Unie bij‑
eenkomen en door het Europees Parle‑
ment, dat door het volk wordt gekozen.
Er zijn ook uitzonderingen waarbij de
Raad zelfstandig besluiten neemt. Dat
is vooral het geval bij het buitenlands
beleid. De Europese Commissie voert de

activiteiten van de EU uit en draagt er
zorg voor dat iedereen zich aan de Eu‑
ropese Verdragen houdt. Wie zich niet
aan de Verdragen houdt, wordt voor het
Europees Hof van Justitie gedaagd en
wordt verzocht voor een andere aan‑
pak te kiezen. De Europese Rekenkamer
controleert of de Europese instellingen
correct omgaan met hun financiën.
Ieder van ons die vindt dat hij of zij
slecht behandeld is door een Europese
instelling, kan een klacht indienen bij de
Europese Ombudsman.
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Wat doet de EU eigenlijk?
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De eengemaakte
markt

©Imageglobe

Sommige mensen zeggen dat de EU niet genoeg doet, anderen zeggen dat ze zich overal mee bemoeit.
Is dat dan niet allebei fout? Maar hoe zit het dan wel? Wat doet de EU dan precies?
De EU is actief in veel beleidsdomeinen: bijvoorbeeld economie, consumentenbescherming, buitenlandse zaken, milieubescherming of binnenlandse zaken en justitie — en nog veel meer.
In de volgende paragrafen worden enkele voorbeelden van beleidsaspecten uit deze gebieden omschreven. Zo krijg je een idee waar men zich in Brussel en de hoofdsteden van de EU‑landen mee
bezighoudt.

De kern van het economisch en sociaal beleid is de eenge‑
maakte markt. Dit is een gemeenschappelijke economische
ruimte die borg staat voor de zogenaamde vier vrijheden,
namelijk:
■■ het vrije verkeer van personen,
■■ het vrije verkeer van goederen,
■■ het vrije verkeer van diensten, en
■■ het vrije verkeer van kapitaal.

Vrijheden in
de Europese
interne markt
Het vrije verkeer van personen speelt in allerlei opzichten
voor ons een rol. Zo hebben we het recht om in een ander
EU‑land op vakantie te gaan, te werken of ons daar on‑
afhankelijk van een arbeidsplaats te vestigen. En als we
uit het buitenland terugkomen, mogen we onze aankopen
zonder problemen meenemen naar huis — net zoals we
op internet spullen uit een ander land mogen kopen. Dit is
mogelijk dankzij het vrije verkeer van goederen. Niet alleen
goederen, maar ook diensten kunnen over de grens worden
aangeboden en gebruikt: het vrije verkeer van diensten. Wie
zijn geld liever elders in de EU belegt dan in eigen land, heeft
het recht dat te doen. Dat recht wordt gegarandeerd door
het vrije verkeer van kapitaal.

Afschaffing van
de grenscontroles
Als je van de Noordkaap in Noorwegen naar Sicilië rijdt, kun
je je paspoort net zo goed thuislaten. In de EU zijn er geen
grenscontroles meer aan de zogenaamde binnengrenzen (dus
bijvoorbeeld de grens tussen Finland en Estland, of tussen
Tsjechië en Slowakije).
Deze vrijheid om te reizen is ingevoerd door het Verdrag
van Schengen, dat inmiddels onderdeel is van de Europese
Verdragen. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland doen niet mee
met de Schengenovereenkomst, maar IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen en Zwitserland, die niet eens bij de EU horen, doen
wel mee. Voor Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië gelden
nog overgangstermijnen voordat zij mogen deelnemen.
Het Verdrag van Schengen wordt zo genoemd omdat het in
Schengen in Luxemburg is afgesloten.
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Europese miniquiz

Wat betekenen de vier vrijheden voor jou concreet?
Bij welke van de vier vrijheden van de interne markt horen de voorbeelden? Zet een kruisje in het juiste vak!

Vrij verkeer
van personen

Vrij verkeer
van goederen

Vrij verkeer
van diensten

Vrij verkeer
van kapitaal

Ik mag in Denemarken een auto kopen en meenemen
zonder invoerrechten te betalen.

1

0

2

3

Ik mag binnen de EU overal naartoe rijden waar ik wil.

9

6

3

7

Ik mag mijn geld beleggen in een Duitse bank.

2

3

1

0

Ik mag in Hongarije studeren.

5

1

0

9

Mijn ouders mogen hun badkamer laten renoveren
door een Portugese tegelzetter.

4

3

1

7

Mijn ouders mogen mij geld sturen naar de plaats
waar ik studeer in Spanje.

1

2

3

9

Ik mag op internet producten uit Zweden bestellen.

4

5

1

2

Ik mag als architect in Malta wonen en in Italië
huizen laten bouwen.

5

6

0

8

De cijfers vormen samen een datum in het formaat dd.mm.jjjj! Ontdek wat de datum is. Wat gebeurde er die dag?
../../....
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EUROpees geld
Sinds 1999 is er een gemeenschappe‑
lijke Europese munt, de euro. Wanneer
Litouwen op 1 januari 2015 de euro
invoert, is dit de gemeenschappelijke
munt van 19 EU‑landen. Die landen
vormen het gebied van de euro, de zo‑
geheten eurozone. Meer dan 333 mil‑
joen EU‑burgers, twee derde van de
hele bevolking van de EU, gebruiken de
euro als hun gemeenschappelijke munt.
Binnen de interne markt mogen werk‑
nemers zich overal vestigen en mogen
goederen, diensten en kapitaal naar
believen worden uitgewisseld. Zonder
valutagrenzen kunnen de voordelen
van de interne markt voor bedrijven
en consumenten, voor werknemers en
zelfstandig ondernemers nog beter
worden benut. Aankopen doen en prij‑
zen vergelijken over de binnengrenzen
van de EU heen is eenvoudig als je in
dezelfde valuta kunt rekenen. Met het
oog op de toenemende handel op in‑
ternet is dat ook interessant voor men‑
sen die niet in de buurt van een grens
wonen. De grotere transparantie van
het aanbod zorgt ervoor dat de prijzen
omlaag gaan, en dat is goed voor ie‑
dereen die koopt.

voldoen nog niet aan de strenge criteria
voor de toetreding. Zo mag een land bij‑
voorbeeld geen grote schulden hebben
als het tot de eurozone wil toetreden.
Het inflatiepercentage mag niet meer
dan 1,5 procentpunten hoger liggen
dan de percentages van de drie best
presterende lidstaten.
Ondanks deze duidelijke afspraken is de
eurozone in 2010 in een crisis beland.
Dit zit heel ingewikkeld in elkaar, maar
in grote lijnen kunnen we zeggen dat
een groot deel van de problemen is ont‑
staan doordat de eurolanden zich niet
hebben gehouden aan de afspraken die
ze met elkaar hebben gemaakt en te
veel schulden hebben gemaakt. De EU
werkt de laatste tijd hard om de risico’s
voor de gemeenschappelijke valuta af
te dekken. Zo staat de EU borg voor
de landen die moeite hebben om zich
op de internationale kapitaalmarkten
tegen een acceptabele rente te her‑
financieren. De eurolanden hebben

daarom een reddingsmechanisme van
700 miljard euro ontworpen (het ESM =
Europees Stabiliteitsmechanisme), om
de stabiliteit in stand te houden.
Tegelijkertijd hebben de eurolanden
door een fiscaal pact afgesproken hun
schulden te verminderen. Dit volken‑
rechtelijk Verdrag is ook ondertekend
door veel EU‑landen die de euro niet
hebben ingevoerd, met uitzondering
van Tsjechië en het Verenigd Konink‑
rijk. Naast de verlaging van de schulden
moet ook de concurrentiekracht van de
eurolanden en van de EU in haar geheel
worden versterkt.
Verder was een deel van de problemen
van de gemeenschappelijke munt te
wijten aan de gebrekkige controle van
de banken. Daarom heeft de EU het
toezicht op de banken versterkt, om te
voorkomen dat banken door speculatief
gedrag hele landen in een wankele po‑
sitie brengen. De gemeenschappelijke
munt heeft een paar moeilijke jaren

Een ander voordeel van de gemeen‑
schappelijke munt is dat je niet eerst
geld moet wisselen (en omrekenen) als
je naar een ander land reist. Dat be‑
spaart tijd en geld. Maar ook bedrijven
profiteren van de gemeenschappelijke
munt, omdat ze nog maar in één valuta
hoeven te rekenen en te factureren en
niet meer te maken hebben met het
risico van valutaschommelingen. Het
wegvallen van deze „transactiekosten”
zorgt ervoor dat de prijzen omlaag
gaan. De gemeenschappelijke valuta
heeft ook tot lagere rentes geleid, waar
consumenten en bedrijven eveneens
van profiteren. Dat geeft meer ruimte
voor investeringen, die weer tot groei
leiden. Een stabiele munt voor de EU,
die steunt op de sterke economie van
de eurozone, versterkt de economische
positie van Europa in de wereld.
Hoewel de hele EU een interne markt
is, heeft slechts een deel ervan — al
is dat wel het grootste deel — de euro
als gemeenschappelijke munt. Enkele
landen willen op dit moment geen deel
uitmaken van de eurozone, en andere

EU-lidstaten die in januari 2015 de euro gebruiken
EU-lidstaten die de euro niet gebruiken
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achter de rug, en het crisisbeheer heeft
grote inspanningen gekost. Aan de an‑
dere kant laat dit zien dat de eurolanden
vastberaden zijn de gemeenschappelij‑
ke munt stabiel te houden.
Het Europees economisch beleid
Met het oog op de versterking en de sti‑
mulering van de economie in de Europe‑
se Unie heeft de Commissie de strategie
„Europa 2020” voor groei en werkge‑
legenheid ontwikkeld. Deze strategie
houdt onder andere in dat er investe‑
ringen worden gedaan in onderwijs en
onderzoek die ertoe bij moeten dragen

dat Europa ook in de toekomst tot de
meest innovatieve regio’s van de wereld
behoort. Het doel hiervan is een verster‑
king van de economie en de industrie,
die niet alleen concurrerend moet zijn,
maar ook het milieu zo weinig mogelijk
moet belasten. Andere doelstellingen
zijn het scheppen van arbeidsplaatsen
en het bestrijden van armoede binnen
de EU. Omdat de Europese Unie zich‑
zelf als gemeenschap van waarden ziet
en aan de beginselen van gelijkheid en
solidariteit veel belang hecht, vindt zij
het essentieel dat alle Europeanen van
deze groei kunnen profiteren.

Besluitvorming in de eurozone
In de EU besluiten normaal gesproken
alle lidstaten samen. Maar er zijn ook
zaken die met name van belang zijn
voor de landen die samen de euro als
valuta hebben. De ministers van finan‑
ciën van die landen komen regelmatig
bijeen in de eurogroep en bepalen wat
er in de eurozone moet gebeuren. Deze
besluiten hebben natuurlijk ook gevol‑
gen voor de andere landen van de Eu‑
ropese Unie die de euro nog niet hebben
ingevoerd maar er in de interne markt
wel mee te maken hebben.

Opgave

Wie moet beslissen wat er met de euro gebeurt?
Er zijn verschillende meningen over de besluiten van de eurogroep binnen de Europese Unie,
bijvoorbeeld:
■■

„Het is volkomen juist dat de eurolanden in hun eentje beslissen over alle zaken die de
veiligheid en stabiliteit van de gemeenschappelijke munt garanderen. Zo is het nu en zo
moet het blijven.”

■■

„De eurolanden moeten niet alleen beslissen over kwesties die direct verband houden
met de euro, maar ook over de economische toekomst van de eurozone als geheel.
Zij vormen de kerngroep van de EU en moeten zelf beslissen over alle kwesties met
betrekking tot de economie van de eurozone. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om belasting,
werkgelegenheid of sociale zekerheid. Ook wanneer de beslissingen gevolgen hebben
voor de andere landen van de Europese Unie, mogen zij deze beslissingen nemen. Als
die andere landen ook inspraak willen, kunnen ze toetreden tot de eurozone.”

■■

„Het kan toch niet dat 19 landen in hun eentje over de hele eurozone beslissen. De EU
beslist ook over allerlei andere zaken die niet voor iedereen van belang zijn, bijvoorbeeld
als het om de Baltische Zee of de Middellandse Zee gaat. En toch praten alle landen
daarover mee. De meeste andere EU‑landen willen over een paar jaar ook tot de muntunie
toetreden. Ze moeten daarom nu al kunnen meebeslissen hoe die zich ontwikkelt.”

Wat vind jij daarvan? Bespreek in jouw groepje de verschillende meningen. Bepaal vervolgens
jullie eigen standpunt en bespreek dit met de andere groepen. Meer informatie over hoe de
eurozone werkt, vind je op deze website:
http://eurozone.europa.eu/.
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Europese miniquiz

Welke landen horen bij de eurozone?
Zet een kruisje voor deze landen!
België

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Estland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Ierland

Italië

Kroatië

Letland

Litouwen

Luxemburg

Malta

Nederland

Oostenrijk

Polen

Portugal

Roemenië

Slovenië

Slowakije

Spanje

Tsjechië

Verenigd Koninkrijk

Zweden
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Maatregelen
voor de
bescherming
van het
klimaat

©EU

Het klimaat in de wereld is aan het veranderen, de aardatmo‑
sfeer wordt warmer. Dat heeft ongunstige gevolgen voor ons
weer: meer stormen en hoge waterstanden, hetere zomers,
een aanhoudende woestijnvorming in Afrika en Zuid‑Europa,
het afsmelten van poolkappen en hele eilanden die daardoor
in de zee verdwijnen — daar moeten we iets tegen doen. De
klimaatverandering heeft veel te maken met de uitstoot van
schadelijke stoffen in de geïndustrialiseerde landen. Helaas
kan het proces niet meer worden teruggedraaid; daarom is
het des te belangrijker de stijging van de temperatuur te
beperken. Of dat lukt, zal in de komende jaren worden be‑
slist. Daarom is een snel en consequent handelen bijzonder
belangrijk. Geen enkel land kan de klimaatverandering in
zijn eentje stoppen.
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De EU heeft voor 2020 ambitieuze doelstellingen vastgesteld
op het gebied van klimaat en energie:
■■ een vermindering van broeikasgassen met 20 %,
■■ een verhoging van het aandeel hernieuwbare energie‑
bronnen (windenergie, zonne‑energie, biobrandstoffen)
met 20 %, en
■■ een energiebesparing van 20 %.
Op die manier neemt Europa het voortouw en kan het pro‑
beren andere grote vervuilers en energieverbruikers zoals
de VS en China op te roepen de verantwoordelijkheid geza‑
menlijk te dragen.

Opgave

Ben jij het met
dit beleid eens?
Met welke van de volgende
uitspraken ben jij het eens?

Volledig
mee eens

Gedeeltelijk
mee eens

Niet
mee eens

Totaal niet
mee eens

De EU moet de uitstoot van schadelijke stoffen alleen
verminderen, als de anderen dat ook doen.

☐

☐

☐

☐

De EU moet haar doelstellingen sowieso bereiken.

☐

☐

☐

☐

De EU moet nog ambitieuzere doelstellingen vaststellen.

☐

☐

☐

☐

We moeten ons niet gek laten maken door de discussie.
Als het bij ons een paar graden warmer wordt, is dat
niet zo’n drama.

☐

☐

☐

☐

De EU‑landen zullen hun doelstellingen toch niet
bereiken, omdat ze in werkelijkheid alleen uit zijn op
persoonlijk voordeel.

☐

☐

☐

☐

Klimaatbescherming mag niet ten koste van werk
gelegenheid gaan.

☐

☐

☐

☐

Wij moeten onze doelstellingen niet laten dicteren door
wetenschappers, maar het klimaat beschermen voor
zover we ons dat kunnen veroorloven zonder onszelf
in de vingers te snijden.

☐

☐

☐

☐

Klimaatbescherming zorgt voor nieuwe banen. Dat komt
ten goede aan bedrijven en werknemers. Ook om die
reden moeten we ons op dit gebied inzetten.

☐

☐

☐

☐
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De gemeenschappelijke rechtsruimte
Europa is al sinds lange tijd een ge‑
meenschappelijke leefruimte. Veel
mensen steken de binnengrenzen
van de EU‑landen over om elders te
wonen, te werken of gewoon rond te
kijken. Mensen leren elkaar kennen,
worden verliefd op elkaar, en trouwen
met elkaar. Helaas gaat dat soms mis,
waardoor mensen weer van elkaar
moeten scheiden. Op dat moment is
het belangrijk dat er een uniform recht
is, want dan krijgen mensen te maken
met alimentatie en voogdij. Als een
Oostenrijker en een Luxemburgse in
Italië wonen en daar scheiden, kun‑
nen zij niet beiden een beroep doen
op hun nationaal recht. Daarom is de
samenwerking van de EU‑landen op het

gebied van civiel recht zo belangrijk. In
het civiel recht zijn ook erfeniskwesties
vastgelegd, en vele andere zaken die
van belang zijn in ons dagelijks leven.
Ook misdadigers zijn blij met de open
grenzen, omdat ze denken dat ze daar‑
door aan hun straf kunnen ontkomen.
Maar daarin vergissen ze zich, want de
politiediensten en de openbare minis‑
teries werken inmiddels nauw samen.
Europol, de Europese politieautoriteit,
coördineert deze samenwerking.

democratieën, zijn de grondrechten op
nationaal niveau beschermd, meest‑
al door de grondwet. Maar omdat de
Europese Unie zelf wetten en verorde‑
ningen uitvaardigt die voor alle mensen
gelden, is het belangrijk dat er ook een
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie is. Dit is onderdeel van
het Verdrag van Lissabon. De tekst kun
je hier vinden:
http://europa.eu/!MN74NU

Europese grondrechten
De mensenrechten en grondrechten
zijn in alle maatschappijen van zeer
groot belang, omdat ze alle burgers
aangaan. In de EU, een verbond van

Opgave

Bekijk het Europese Handvest van de grondrechten en vergelijk
het met jouw nationale grondwet of de bescherming van
de grondrechten in jouw land!
Welke regels zijn identiek? Wat komt alleen voor in het Handvest van de grondrechten? Wat ontbreekt er in het Handvest
van de grondrechten? Zet dit in een schema!

Discussie

Discussie over het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie
Hoe belangrijk is een Europees Handvest van de grondrechten? Hebben we dit echt nodig om
de nationale bescherming van de grondrechten aan te vullen? Stel je nu eens voor dat jij het
Handvest van de grondrechten moest opstellen. Wat zou je dan anders doen? Wat zou je
vervangen? Wat zou je schrappen?
Beantwoord deze vragen in kleine groepen en vergelijk daarna de resultaten!
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Opgave

De boom van de Europese politiek
Aan de boom van de Europese politiek hangen veel blaadjes. Hier wordt een aantal politieke gebieden genoemd waarop
de lidstaten in het kader van de EU samenwerken.
Plaats de blaadjes met de verschillende politieke gebieden aan de juiste tak!

Buitenlands beleid

Economisch beleid

Binnenlandse zaken en justitie

Consumentenbescherming

Milieubescherming
Landbouw- en structuurbeleid

EU
©Istock

Vrijheid
van verkeer
(Schengen)

Gemeen
schappelijke
milieunormen

Ontwikkeling van
het platteland

Eengemaakte
markt

Bestrijding van criminaliteit

Gemeenschappelijke munt

Klimaat
bescherming

Hernieuwbare
energie
bronnen
Voedingsmiddelen
etikettering

Structuurbeleid ter onder
steuning van regio’s

Gemeenschappelijk buitenlands beleid

Gemeenschappelijk veiligheids- en
defensiebeleid

Verplichte normen
voor levensmiddelen

Verplichte sociale
minimumnormen

Gemeen
schappelijk
asielbeleid

Verlaging van roamingtarieven
voor mobiele telefoons

Samenwerking in civiele en
strafrechtelijke zaken
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Europa gaat verder —
de uitbreiding van
de Europese Unie

Viering van de uitbreiding van de EU bij de Brandenburger Tor in
Berlijn. Op 1 mei 2004 werden in de Duitse hoofdstad honderden
blauwe EU‑ballonnen opgelaten om Cyprus, Estland, Hongarije,
Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië
te verwelkomen.
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De Europese Unie is door zes landen opgericht, maar was altijd gericht op heel Europa en stond
dus open voor meer lidstaten.
Tegenwoordig bestaat de EU uit 28 landen, en er staan nieuwe leden voor de deur. Wat maakt
de EU voor andere landen zo aantrekkelijk? En hoe gaat het uitbreidingsproces verder? Deze
vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord.

Beginselen van de EU

„Vastbesloten, door deze
bundeling van krachten de
waarborgen voor vrede en vrijheid
te versterken, en de overige
Europese volkeren die hun idealen
delen, oproepende zich bij hun
streven aan te sluiten”

Nu luidt artikel 49 van het Ver‑
drag betreffende de Europese
Unie als volgt:
„Elke Europese staat die de
in artikel 2 bedoelde waarden
eerbiedigt en zich ertoe verbindt
deze uit te dragen, kan verzoeken
lid te worden van de Unie.”

Artikel 2 van het Verdrag betref‑
fende de Europese Unie:

©EU

Al in de in 1957 ondertekende
Verdragen van Rome, waar‑
mee de Europese Economische
Gemeenschap en de Europese
Atoomgemeenschap werden op‑
gericht, stond in de „preambule”,
het voorwoord van het Verdrag,
de volgende zin:

„De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor
de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid,
de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten,
waaronder de rechten van personen die tot minderheden
behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen
in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme,
non‑discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid,
solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.”

De akte van de Verdragen van
Rome met de handtekeningen
van de regeringsleiders en de
gemachtigden van de regeringen van de zes oprichtende
lidstaten.
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Wie kan er lid worden?
Wat betekenen de beginselen die in artikel 2 zijn beschreven concreet? Wat moet een land doen dat lid van de EU wil worden?
En wat moet het in elk geval niet doen? Wat vind jij?
kan lid van de EU
worden

Een land ...

kan geen lid van de EU
worden

... dat geen persvrijheid garandeert
... dat de doodstraf toepast
... dat zijn burgers toestaat tegen de regering te protesteren
... waarin regelmatig een nieuw parlement wordt gekozen
... waarin een president levenslang regeert, waarna hij door een zoon of dochter wordt
opgevolgd
... waarin homoseksuelen dezelfde rechten als heteroseksuelen hebben
... waarin de legerleiding bepaalt wat er in de politiek gebeurt en indien nodig met militaire
macht ingrijpt in het binnenlands beleid
... waarin mensen als onschuldig worden beschouwd totdat een rechtbank hun schuld heeft
bewezen
... waarin slechts één partij bestaat die dus ook altijd de regering vormt
... dat minderheden beschermt, zelfs wanneer de meerderheid hen liever meer onder druk
zou willen zetten
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Waar liggen de grenzen van Europa?
De vraag waar de grenzen van Europa
liggen is in geografisch opzicht niet te
beantwoorden. Vooral in het oosten en
zuidoosten heeft Europa geen duidelijke
grenzen. Ook de geografen zijn het niet
met elkaar eens over de vraag waar het
continent ophoudt. In de geschiedenis
van de geografie werd de grens telkens
weer ergens anders getrokken. Het hing
er maar net van af van welke voorstelling
de betreffende wetenschapper uitging.
De conclusie is dat we niet ontdekken
waar Europa ophoudt door op de kaart

of de wereldbol te kijken, maar dat we
een idee in ons hoofd hebben van wat
Europa is. Dat wordt duidelijk waar het
continent eigenlijk duidelijke natuurlijke
grenzen heeft: in het noorden en in het
westen. IJsland hoort volgens onze logica
zonder twijfel tot Europa. In werkelijkheid
ligt het echter op grote afstand van het
vasteland in de Europese Noordzee.
Dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland bij
Europa horen, is voor ieder van ons van‑
zelfsprekend. Maar het Kanaal tussen het
vasteland van Frankrijk en het Verenigd
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Koninkrijk is breder dan de Straat van
Gibraltar, die Spanje en Marokko van el‑
kaar scheidt.
Er is geen eenvoudige en vaste definitie
van de term „Europees”. De term omvat
geografische, historische en culturele
elementen die allemaal bijdragen aan de
Europese identiteit. De betekenis die de
term voor ons heeft zal dus afhankelijk
zijn van onze gedeelde ervaringen met
ideeën, waarden en historische interactie,
die na verloop van tijd veranderen;
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Waar houdt Europa op?

Reis naar Australië

Een land dat bij de EU wil horen, moet dus democratisch
zijn. Maar behalve dat moet het ook „Europees” zijn.

Stel je eens voor dat je voor een uitwisseling van scholieren
naar Australië reist. Australië is ver weg en hoort beslist niet
bij Europa. Maar de leerlingen die je daar ontmoet, zijn
nieuwsgierig en vragen jou in de klas een korte spreekbeurt
te houden over het onderwerp: „Wat is Europa?”

Waar liggen de grenzen van Europa? Neem een landkaart
of atlas, en bepaal de grenzen van Europa. Volgens
welke criteria bepaal jij of een land bij Europa hoort of
niet? Waar ligt Turkije? En hoort IJsland bij Europa? Hoe
zit het met Georgië? Of met Groenland? En Marokko, is
dat Europees?
Als je de grenzen van Europa voor jezelf hebt bepaald,
lees dan de tekst op de rechterpagina.

Bereid zo’n spreekbeurt in een kleine groep voor. Je hebt
slechts 5 minuten tijd voor de spreekbeurt, dus je moet je
concentreren op het belangrijkste en het meest interessante.
Hoe leg jij aan jouw leeftijdsgenoten in Australië uit wat
Europa is?
Laat hen „proeven” van Europa. Wat is het bijzondere van het
levensgevoel hier? Waaraan voel jij dat je Europeaan bent?
Wat vind jij leuk aan Europa, en wat vind je minder leuk?
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Hier is een korte lijst met kernwoorden. Denk eens na welke
onderwerpen jij in je spreekbeurt wilt opnemen en welke
niet. En let op: 5 minuten is niet veel!

Geografie

Muziek

Drinken

Reizen

Geschiedenis

Film

Vrijheid

Onderwijs

Verschillen

Literatuur

Vrije tijd

Problemen

Overeenkomsten

Eten

Economie

Verwachtingen
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Behalve Albanië hoorden deze landen
vroeger allemaal bij Joegoslavië, dat
in de jaren negentig uiteenviel, vaak
na zware gevechten in sommige ge‑
bieden. Servië en Montenegro vorm‑
den tot 2006 samen één land dat zich
op vreedzame wijze heeft gesplitst.
In 1998/99 ontstond een gewapend
conflict over de onafhankelijkheid van
Kosovo, dat uiteindelijk werd beëindigd
door ingrijpen van de NAVO tegen Ser‑
vië. Nadat Kosovo vervolgens onder het
gezag van de Verenigde Naties werd
gesteld, verklaarde het zich in 2008
onafhankelijk.
De EU denkt dat duurzame vrede in
deze regio het best tot stand kan wor‑
den gebracht door deze landen te la‑
ten toetreden tot de EU. Dat hebben de
staatshoofden en regeringsleiders in
2003 tijdens een conferentie in Thessa‑
loníki, Griekenland, bekrachtigd. Kosovo
wordt door vijf EU‑landen echter nog
niet volkenrechtelijk erkend.
De lange weg naar EU‑lidmaatschap
De landen van de Westelijke Balkan
moeten een lange weg afleggen om
tot de EU te kunnen toetreden.
Zij moeten eerst een stabilisatie- en as‑
sociatieovereenkomst met de Europese
Unie afsluiten dat hen verplicht concre‑
te hervormingen door te voeren. Deze

©Photodisc/getty

overeenkomst moet vervolgens in alle
lidstaten en natuurlijk in het betreffen‑
de partnerland worden geratificeerd,
dat wil zeggen dat de parlementen hun
toestemming moeten geven.
Vervolgens moet de overeenkomst wor‑
den uitgevoerd. Als dat lukt, mogen de
betreffende landen een aanvraag tot
lidmaatschap doen. Indien de Euro‑
pese Commissie hierover een positief
standpunt afgeeft, benoemt de Euro‑
pese Raad, dus de staatshoofden en
regeringsleiders van de EU, deze landen
tot kandidaten.
Nadat andere hervormingen zijn door‑
gevoerd, kunnen de onderhandelingen
beginnen. Daarbij gaat het erom hoe
snel de kandidaat‑lidstaten het ge‑
meenschappelijk recht van de EU kun‑
nen overnemen.
Als de onderhandelingen succesvol
worden afgesloten, wat naar de erva‑
ringen een paar jaar duurt, moet het
toetredingsverdrag worden geratifi‑
ceerd door de kandidaat‑lidstaten en
door alle lidstaten van de EU. In som‑
mige landen gebeurt dat door middel
van een referendum. Het Europees
Parlement moet ook zijn toestemming
geven. Pas daarna wordt een kandi‑
daat‑lidstaat lid van de Europese Unie.
Hoe ver staan die landen?
De landen van de Westelijke Balkan
bevinden zich in verschillende fasen in
het proces naar lidmaatschap. De on‑
derhandelingen met Kroatië zijn afge‑
rond en dit land is op 1 juli 2013 toege‑
treden. Met Montenegro worden sinds
2012 onderhandelingen gevoerd. De
voormalige Joegoslavische Republiek
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Kroatië is in juli 2013 lid geworden van
de EU. Ook aan de andere landen van
de Westelijke Balkan, te weten Albanië,
Bosnië en Herzegovina, de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië,
Montenegro en Servië, is toegezegd
dat ze in principe tot de Europese Unie
mogen toetreden.

©Photodisc/getty

De Westelijke Balkan

Macedonië is officieel kandidaat‑lid‑
staat, maar de onderhandelingen zijn
nog niet begonnen. Servië en Albanië
bevinden zich in dezelfde situatie. De
andere landen (Bosnië en Herzegovina
en Kosovo) worden tot dusver gezien
als „potentiële kandidaten”. Er is ook
een stabilisatie- en associatieover‑
eenkomst ondertekend met Bosnië en
Herzegovina, maar die is nog niet van
kracht. De democratische ontwikkeling
in Kosovo wordt ondersteund door een
missie van de EU.
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Wat ligt waar?
Zet de namen van de landen en de hoofdsteden op de kaart. Je kunt de kaart
op de achterkant van dit jongerenblad als hulpmiddel gebruiken.
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Fasen in het proces tot
EU‑lidmaatschap
Heb je meegeteld hoeveel fasen de landen van de Westelijke
Balkan moeten doorlopen totdat ze lid van de EU zijn?
Zet de volgende fasen in de juiste volgorde in de trap naar
EU‑lidmaatschap.

Positief standpunt van de Europese
Commissie over de aanvraag
van het lidmaatschap

Ratificatie van de stabilisatie- en
associatieovereenkomst door
de lidstaten en het partnerland

Begin van de
toetredingsonderhandelingen

Uitvoering van de
overeenkomst

Ratificatie van het toetredingsverdrag
in alle lidstaten en in het partnerland
(door de parlementen of via referenda)

Het toetredingsproces
is nog niet begonnen

Aanvraag van het
lidmaatschap

Ratificatie door het
Europees Parlement

Sluiting van een stabilisatie- en
associatieovereenkomst

Succesvolle afsluiting van de
toetredingsonderhandelingen

Erkenning als kandidaat

Lidmaatschap

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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In welke fasen bevinden
de landen van de Westelijke
Balkan zich?
Vermeld het juiste nummer in het vakje.

Albanië
Bosnië en Herzegovina
Kosovo
Kroatië
Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië
Montenegro
Servië
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Turkije
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Turkije is kandidaat‑lidstaat van de EU. Het land heeft op vele
gebieden nauwe banden met de EU. De EU is bijvoorbeeld de
grootste handelspartner van Turkije. De nauwe samenwerking
met de EU is ongeveer vijftig jaar geleden begonnen. Sinds
1995 bestaat er een douane‑unie met Turkije. Het eigenlijke
toetredingsproces is in 1999 begonnen en werd door alle lid‑
staten unaniem ondersteund. Tegenwoordig lopen de mening
uiteen of de procedure uiteindelijk tot toetreding zal leiden.
EU‑lidmaatschap blijft het strategische doel van Turkije.

Hoe gaat Europa verder?
Het is inmiddels duidelijk dat het debat
over de uitbreiding niet bepaald een‑
voudig is. Enerzijds heeft de Europese
Unie zich nooit als gesloten club be‑
schouwd, maar heeft zich altijd open‑
gesteld voor alle Europese landen.
De opname van nieuwe lidstaten leidde
in het verleden tot vrede en stabiliteit
in Europa. Na de val van het IJzeren
Gordijn en het uiteenvallen van de
Sovjet‑Unie slaagde de EU er via haar
uitbreidingpolitiek in, de zone van de‑
mocratie en de markteconomie uit te
breiden met de landen in Midden- en

Oost‑Europa. Negen landen die vroe‑
ger tot het machtsgebied van de Sov‑
jet‑Unie behoorden, zijn nu lid van de
EU. Hetzelfde geldt voor Slovenië, en
sinds 2013 Kroatië. Deze landen maak‑
ten deel uit van het voormalige Joego‑
slavië, dat eveneens is uiteengevallen.
De twee eilanden in de Middellandse
Zee Malta en Cyprus zijn er ook als lid
van de EU bijgekomen.
Anderzijds is er nog geen antwoord op
de vraag waar dit Europa eindigt, en
in hoeverre de EU landen moet toe‑
zeggen dat ze lid van de EU mogen

worden en uiteindelijk ook moet opne‑
men (en deze vraag is ook niet altijd te
beantwoorden).
Dit beleid wordt voortgezet voor de lan‑
den van het voormalige Joegoslavië en
Albanië, dat in dezelfde regio ligt die
we tegenwoordig de „Westelijke Balkan”
noemen, en ook voor Turkije. Deze lan‑
den hebben toetreding tot de EU in het
vooruitzicht, ook al kan het bij sommi‑
ge landen nog lang duren voordat die
werkelijkheid wordt.
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Europa in de wereld
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Wij Europeanen zijn niet alleen op de wereld. We vormen niet eens de meerderheid van de bevolking in de wereld, zelfs bij lange na niet. Daarom kunnen we niet alleen met onszelf bezig
zijn, maar moeten we onze blik ook op de andere continenten richten. Die hebben we nodig als
partner voor ons eigen welbevinden, omdat zij onze producten kopen en hun goederen aan ons
aanbieden, en omdat zij ons de grondstoffen leveren waarover wij zelf niet beschikken.
Maar er zijn ook problemen die ons niet onverschillig mogen laten. Hierbij moeten we bijvoorbeeld
denken aan oorlogen of ontwikkelingsachterstanden, waardoor veel mensen geen waardig bestaan kunnen leiden. Daarnaast houden milieuvervuiling en klimaatverandering niet op bij de
grenzen van de Europese Unie.
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De continenten in de wereld
Als we Antarctica niet meetellen, kunnen we de wereld onderverdelen in zes continenten: Afrika, Azië, Australië/Oceanië,
Europa, Noord‑Amerika en Zuid‑Amerika. Er zijn ook andere onderverdelingen mogelijk, waarbij Noord- en Zuid‑Amerika
worden samengevoegd tot Amerika, of Europa en Azië tot Eurazië. Wij houden hier echter vast aan de zes continenten
(zonder Antarctica). Zoek de ontbrekende informatie en vul deze in de onderstaande tabel in.

Continent

Oppervlakte

Procent van
aardoppervlak

Inwonertal

Volgorde op
basis van
inwonertal

Bbp (*)
per hoofd
in USD

Volgorde
op basis van
Bbp (*)

Afrika
Azië
Australië/ Oceanië
Europa
Noord‑Amerika
Zuid‑Amerika
(*) Bbp: bruto binnenlands product.

De belangen van Europa in de wereld
Europa is dus een relatief klein continent, maar is in eco‑
nomisch opzicht belangrijk. Daarom zijn er ook taken en
belangen die we willen beschermen tegenover anderen.
De EU streeft in haar internationale politiek verschillende
doelstellingen na.
■■

■■

Zij beschermt haar belangen en bestrijdt terrorisme,
georganiseerde misdaad en illegale immigratie.
Zij levert een bijdrage aan het behoud van een leefbaar
milieu (klimaatbeleid, milieubescherming).

■■

■■

■■

Zij spoort anderen aan vrede tot stand te brengen en te
handhaven (bijvoorbeeld in het Midden‑Oosten of in
Afrika).
Zij helpt andere landen zich te ontwikkelen en armoede,
analfabetisme en een ontwikkelingsachterstand aan te
pakken.
Zij zet zich wereldwijd in voor democratie en de
rechtsstaat.
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Wereldwijde uitdagingen
Eind 2003 heeft de Europese Unie een overeenkomst gesloten waarin de belangrijkste punten van haar veiligheidsstrategie
worden vastgelegd. Hierin wordt beschreven voor welke uitdagingen de EU in de wereld staat.
Bekijk de uitdagingen en kies welk oplossingsplan uit de Europese veiligheidsstrategie bij de verschillende probleemgebieden hoort.
Wereldwijde uitdagingen

Oplossingsplan

Oorlogen en binnenlandse conflicten
Armoede
Ziekten
Ontwikkelingsachterstand
Schaarste aan hulpbronnen
De energieafhankelijkheid van Europa
Vergrijzing in Europa
Terrorisme
Verspreiding van massavernietigingswapens
Georganiseerde misdaad
Bedreiging van de natuurlijke omgeving

Voorgestelde oplossingen uit de Europese veiligheidsstrategie
Ontwikkelingshulp
voor Afrika

Kwijtschelding van schulden
aan ontwikkelingslanden

Opbouw van gezondheidszorgstelsels
in ontwikkelingslanden
Internationale overeenkomsten over
wapenbeheersing en ontwapening
Strijd tegen de vervuiling
van de oceanen
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Ondersteuning van de
democratie in andere landen

Bestrijding van internationaal
terrorisme
Dialoog met de
islamitische wereld

Internationale
politiesamenwerking

Veiligstellen van de waterreserves
in de wereld

Klimaatbescherming

Samenwerking op energiegebied over
de grenzen van Europa heen

Openstelling van de Europese markten voor
producten uit ontwikkelingslanden

Handhaving van vrede
door militair ingrijpen
Gecontroleerde
immigratie
Veiligheid
op Internet

Fort Europa?
Een belangrijk discussiepunt binnen de
Europese Unie is migratie. Migratie be‑
tekent dat mensen een plaats verlaten
om zich ergens anders te vestigen. In
feite gaat het bij onze openbare debat‑
ten echter om immigratie, dus om men‑
sen van buiten de EU die zich hier komen
vestigen. Er is legale immigratie in de
lidstaten van de Europese Unie, dat wil
zeggen dat mensen van buiten de EU
officieel en met toestemming naar ons
komen om hier te werken, te studeren
of gewoon te leven (bijvoorbeeld als
huwelijkspartner van een EU‑burger).
Veel van deze mensen komen hier, om‑
dat ze hopen op een beter leven in de
Europese Unie. Maar ze zijn ook voor
ons belangrijk, en daarom vragen wij
hen soms zelf om hier te komen. Im‑
migranten brengen namelijk hun kennis
met zich mee, en de wil om hier geld te
verdienen. Vooral ook de immigratie van
jonge mensen is voor ons van belang,
omdat onze samenlevingen gemid‑
deld steeds ouder worden — met alle

problemen van dien voor de pensioenen de socialezekerheidskassen.
Om het voor gekwalificeerde mensen
uit landen buiten de EU eenvoudiger te
maken naar de Europese Unie te ver‑
huizen, is er een „Blue Card” ingevoerd.
Daarmee kunnen zij één tot vier jaar
in de EU werken. Tot nu toe gingen de
meeste hoogopgeleide immigranten uit
landen buiten de EU naar de VS.
Naast de legale en gewenste immigra‑
tie is er ook illegale immigratie, dat wil
zeggen dat mensen zonder toestem‑
ming naar de EU komen. Door dit te
doen overtreden zij de wetten van de
EU‑landen, maar ze zijn zelf vaak het
slachtoffer van de praktijken van men‑
sensmokkelaars die hun laatste spaar‑
centen aftroggelen om hen stiekem de
EU in te sluizen. Veel mensen op deze
wereld stellen zich Europa voor als een
paradijs waar ze naartoe proberen te
vluchten. Het meest bekend zijn de beel‑
den van Afrikanen die in vissersboten de

zee op worden gestuurd en vervolgens
door Maltese, Italiaanse of Spaanse
grenspatrouilles worden opgepakt.
Hoeveel mensen illegaal in Europa wo‑
nen, weet niemand. Volgens schattingen
van de Europese Commissie zouden het
er ongeveer 4,5 miljoen kunnen zijn.
De Europese Unie levert grote inspan‑
ningen om illegale immigratie een halt
toe te roepen. Hiertoe behoren ver‑
scherpte controles aan de buitengren‑
zen en een nauwere samenwerking met
de landen van herkomst. Tegelijkertijd
worden er echter inspanningen gele‑
verd om burgers uit landen buiten de
EU legale mogelijkheden te bieden om
naar de EU te komen en hier te leven.
Door haar ontwikkelingssamenwerking
met de armere landen van de wereld
probeert de EU haar steentje bij te dra‑
gen om de leefomstandigheden in de
herkomstlanden van de illegale immi‑
granten zodanig te verbeteren dat ze
hun land niet meer hoeven te verlaten.

De EU en haar samenwerkingspartners
De EU onderhoudt betrekkingen met veel landen in de wereld,
waaronder uitgebreide contacten met de ontwikkelings
landen in Afrika en Latijns‑Amerika, maar ook met grote en
kleine landen in Azië. Deze verschillende betrekkingen kunnen
we hier niet allemaal beschrijven. Maar op de website van de
Europese Unie vind je allerlei informatie daarover:
http://europa.eu/pol/cfsp/index_nl.htm
Een bijzonder onderdeel van het buitenlands beleid van
de EU is de ontwikkelingssamenwerking met landen in
Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).
Met de huidige 79 ACS‑landen worden economische

partnerschapsovereenkomsten gesloten die de landen moe‑
ten helpen zich te integreren in de wereldeconomie en de
armoede in eigen land doeltreffend te bestrijden.
Wereldwijd zijn de Europese Unie en haar lidstaten de groot‑
ste schenkers voor ontwikkelingshulp. Meer dan de helft van
het geld voor arme landen komt van de EU en haar lidstaten.
Toch houdt het ontwikkelingsbeleid meer in dan alleen zorgen
voor zuiver water en het aanleggen van wegen — hoe be‑
langrijk dat ook is. De EU bevordert de ontwikkeling van die
landen ook via de handel door haar markt open te stellen voor
invoer uit ontwikkelingslanden en door deze landen aan te
moedigen hun onderlinge handelsbetrekkingen te versterken.
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De ontwikkelingssamenwerking van de EU
Hieronder zie je de verschillende deelgebieden van de ontwikkelingssamenwerking van de EU.
Noteer het nummer van elke foto in het vakje van het juiste bijschrift en in het vakje van
de juiste bijbehorende maatregel voor ontwikkelingssamenwerking. Let op: de bijschriften
en de maatregelen die bij elkaar horen, staan niet altijd naast elkaar.

44 | Europa in de wereld

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nr.

Bijschrift

Maatregel

Ondersteuning van medische inrichtingen door ziekenwagens in
Zuid‑Afrika

Bescherming van de mensenrechten en democratie

Scholing van bosarbeiders in Papoea‑Nieuw‑Guinea

Opbouw van de infrastructuur

Levering van rijst in de haven van Zanzibar voor verdeling onder
de armen

1

Nr.

1

Bevordering van hernieuwbare energiebronnen/
energievoorziening

Opruiming van mijnen in Laos

Watervoorziening

Aanleg van waterbronnen, hier in Dhaka, Bangladesh

Oplossing van conflicten/vredeshandhaving

Verstrekking van kleine leningen aan naaisters in Bosnië en
Herzegovina

Ondersteuning van de gezondheidszorg

Opwekking van stroom uit windenergie, Bolivia

Milieubescherming

Waarneming van verkiezingen in Nigeria

Maatregelen voor het opwekken van economische groei

Ondersteuning van scholen, hier in Eterasama in de regio
Chapare, Bolivia

Waarborging van basisonderwijs voor allen

Aanleg van wegen in Benin

Armoedebestrijding

Discussie

Discussie over migratie
Wereldwijd wonen ongeveer 214 miljoen mensen in een land dat niet hun thuisland is. Zou jij je kunnen voorstellen jouw
thuisland voor altijd de rug toe te keren? Om welke redenen zou je kunnen hebben om dat te doen? En om welke redenen zou je
naar een land reizen terwijl dat daar niet gewenst of zelfs verboden is? Bespreek dit in groepjes. Verzamel informatie over de
redenen waarom mensen uit het zuiden of het oosten naar ons komen, en betrek deze informatie in de discussie in jouw groep.

Europa in de wereld
Europa is geen eiland, maar een werelddeel dat meer en
meer naar eenheid groeit. Daarom heeft de EU de verant‑
woordelijkheid om op internationaal niveau verplichtingen
aan te gaan. Dat doet zij om haar belangen te beschermen,
de ontwikkeling van de wereld positief te beïnvloeden en
andere mensen te helpen die een minder goed en veilig leven
hebben dan wij in Europa.
Zo is de EU zeer actief op het gebied van klimaatbescher‑
ming en streeft zij ernaar ook met andere landen die grote
hoeveelheden koolstofdioxide uitstoten, zoals de Verenigde
Staten en China, een gezamenlijke strategie aan te gaan.
Ook andere kwesties met betrekking tot milieubescherming
spelen een belangrijke rol en kunnen alleen samen worden
opgelost. Voorbeelden daarvan zijn de vervuiling van de
oceanen en de overbevissing.

De EU zet zich wereldwijd in voor de democratie en pro‑
beert andere landen er ook toe te brengen de democratische
grondrechten en fundamentele vrijheden van hun burgers
te garanderen.
De EU levert grote inspanningen om de zogenaamde mil‑
lenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken.
Die houden kort gezegd in dat de absolute armoede tegen
2015 moet zijn gehalveerd. Daarbij gaat het om mensen die
moeten leven met minder dan één dollar per dag.
Europa kan het lot van onze aarde niet in zijn eentje sturen,
maar zonder Europa gebeurt er weinig. We leven in een we‑
reld waarin we geen goed leven kunnen leiden als anderen
een slecht leven leiden.
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7

De toekomst
van Europa

„Waar willen jullie wonen, wat
voor een leven willen jullie leiden
en wat willen jullie doen in het
jaar 2030?”
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De Europese Unie is meer dan een economisch verbond. Zij vormt een gemeenschap van waarden,
dat wil zeggen een vereniging van staten en burgers die gemeenschappelijke basisopvattingen
hebben en deze ook verdedigen.
Daarbij zijn in de 21e eeuw andere vraagstukken aan de orde dan in de 20e eeuw. De vrede
tussen de lidstaten is gewaarborgd en stabiele vriendschappelijke banden of ten minste vreedzame partnerschappen hebben kunnen vermijden dat oude conflicten weer oplaaiden. Maar de
EU staat voor nieuwe uitdagingen die moeten worden overwonnen om de fundamentele waarden
van de Europese burgers ook in de 21e eeuw veilig te stellen.

Opgave

Waar sta ik in 2030?
Waar wil jij wonen, wat voor een leven wil je leiden en wat wil je doen in 2030?
Het antwoord op die vraag is voor iedereen anders. Maar of je wensen werkelijkheid worden, hangt niet alleen af van
je persoonlijke vaardigheden en je geluk, maar ook van de politieke randvoorwaarden.
Hoe zien jouw plannen eruit, en wat verwacht jij van de politiek?
In 2030 wil ik wonen in

en werken als 
Mijn persoonlijke leefomstandigheden stel ik me als volgt voor:


Om dit doel te kunnen bereiken, wil ik vandaag dat de politici van mijn land het volgende doen:

Van de Europese politiek wil ik vandaag het volgende:


Europa in de geglobaliseerde wereld
Het is duidelijk dat de economieën van
de Europese landen voor grote uitda‑
gingen staan. Die ontstaan enerzijds
door de globalisering, dat wil zeggen
de uitbreiding van de markteconomie
naar grote delen van de wereld. Goe‑
deren, kapitaal, ideeën en informatie
steken in hoog tempo de grenzen over,
zijn overal verkrijgbaar en zorgen voor
wereldwijde concurrentie.
Dat heeft directe gevolgen voor ons:
voor een bedrijf in Frankrijk is niet alleen
meer bepalend wat de concurrenten in
eigen land of aan de overkant van de
Pyreneeën, in Spanje, aanbieden. Het
moet ook kijken naar wat er tegen welke

prijs in China, in de Verenigde Staten,
of in India wordt geproduceerd, en het
moet gelijke tred kunnen houden met dit
prijsniveau, ofwel door zijn producten
net zo goedkoop aan te bieden, ofwel
door producten te vervaardigen die
weliswaar duurder, maar ook beter zijn.
Anderzijds veranderen onze leefom‑
standigheden door oorzaken die niets
te maken hebben met globalisering.
Mensen worden steeds ouder en ook de
maatschappijen verouderen. Het eerste
is een goed teken, want dat betekent
dat we steeds langer leven. Maar het
betekent ook dat de kosten van de ge‑
zondheidszorg steeds hoger worden, en

dat pensioenen langer moeten worden
doorbetaald.
Tegelijkertijd — en dat is een minder
goed teken — worden er minder ba‑
by’s geboren. In de afgelopen decennia
hebben veel mensen gekozen voor een
kleiner gezin of zelfs om helemaal geen
kinderen op de wereld te brengen. Dat
leidt echter ook tot een economisch
probleem: er zullen steeds minder jonge
mensen zijn om te zorgen voor steeds
meer ouderen.
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Opgave

De Europese Unie in de toekomst
Er is tegenwoordig een grote discussie gaande binnen de EU en de lidstaten over hoe de EU er in de toekomst uit moet zien.
Veel mensen gaan in debat over de toekomst van Europa. Ook de politieke leiders van de EU hebben daar natuurlijk hun
ideeën over. Hier volgen enkele voorbeelden. Bestudeer ze en bespreek vervolgens wat jullie mening daarover is.

1. Jean‑Claude Juncker,
voorzitter van de Europese Commissie,
politieke beleidslijnen voor de volgende
Europese Commissie „Een nieuwe start
voor Europa: mijn agenda voor banen,
groei, billijkheid en democratische ver‑
andering”, Straatsburg, 15 juli 2014:

„Ik wil mijn bijdrage leveren aan een
Unie die democratie en hervorming
hoog in het vaandel heeft staan; die
niet bemoeizuchtig is en haar burgers
niet tegenwerkt, maar zich juist voor
hen inzet. Ik wil mij inzetten voor een
Unie die resultaten boekt.”
„Herstel van groei en herstel van werk‑
gelegenheid in Europa zullen mijn voor‑
naamste prioriteit en de rode draad van
ieder voorstel zijn. Daarvoor zal ik binnen
de eerste drie maanden van mijn man‑
daat een banen-, groei- en investerings‑
pakket presenteren dat in de komende
drie jaar een 300 miljard euro extra aan
investeringen zal opleveren.”
„Kleine en middelgrote ondernemin‑
gen vormen de ruggengraat van onze
economieën en zorgen voor 85% van
de nieuwe banen in Europa. We mogen
ze dan ook niet onder administratieve
rompslomp bedelven. Wij moeten ze
bevrijden van overmatige regelgeving.”

te wensen over. Ik kan niet aanvaar‑
den dat de last van structurele her‑
vormingsprogramma’s is neergekomen
op de schouders van werknemers en
gepensioneerden, terwijl reders en fi‑
nanciële speculanten zelfs rijker zijn
geworden. In de toekomst … moeten de
sociale gevolgen van elk nieuw steun‑
programma worden beoordeeld.”
„Ik wil dat er een redelijke en evenwich‑
tige handelsovereenkomst met de VS
wordt gesloten. Maar ik zal niet toestaan
dat de Europese normen op het gebied
van veiligheid, gezondheid, sociaal beleid
en gegevensbescherming of onze cultu‑
rele verscheidenheid worden geofferd op
het altaar van de vrijhandel.”
„Ons immigratiebeleid moet meer blijk
van solidariteit geven. Ik zal de samen‑
werking met niet‑EU‑landen intensive‑
ren om onregelmatige migratie stevi‑
ger te kunnen aanpakken en ik zal een
nieuw Europees beleid inzake legale
migratie bevorderen om Europa als een
favoriete bestemming voor mensen met
talent op de kaart te zetten.”
„Ik ben er stellig van overtuigd dat we
als Unie vooruit moeten, zij het niet
noodzakelijk allemaal in hetzelfde
tempo. Sommige landen hebben hun
eindbestemming misschien al bereikt.
Ik ben altijd bereid geweest en blijf dat
onverminderd, om te luisteren naar de
zorgen van elke lidstaat en om voor die
zorgen een oplossing te vinden.”

„Het is in het belang van iedereen dat
energie niet als een politiek instrument
wordt gebruikt. Het is tijd dat Europa
de rug recht: wij moeten onze middelen
bundelen, onze infrastructuren koppe‑
len en als één blok onderhandelen.”

„Een evenwichtige man‑vrouwverhou‑
ding is geen luxe, maar een politieke
must en moet vanzelfsprekend zijn voor
iedereen en vooral ook voor nationale
leiders in geval van de voordracht van
kandidaten voor de post van commis‑
saris. Dit op zich is een test om te zien
hoe serieus nationale regeringen het in
tijden van verandering met een nieuwe,
democratischer benadering menen.”

„De redding van de euro was noodzake‑
lijk, maar liet op sociaal vlak het nodige

„Het campagnemotto van het Parle‑
ment luidde: „Deze keer is het anders”.
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U moet mij helpen deze belofte nu waar
te maken. Help mij de wereld te laten
zien dat wij samen Europa een nieuwe
start kunnen laten maken.”
Bron: http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-14-546_nl.htm

2. Martin Schulz,
de voorzitter van het Europees Par‑
lement, schreef in een boek over de
Europese Unie het volgende:

„Ik ben ervan overtuigd dat Europa
nog meer een eenheid moet worden
als het niet wil falen. Het is wellicht
niet verrassend deze verklaring uit de
mond van een Europees politicus te
horen — tenslotte heeft het verveelde
publiek vaak genoeg te horen gekregen
dat onze gemeenschap werkt als een
fiets: als we ophouden met trappen,
valt de fiets om. Maar zo bedoel ik het
niet. Het is niet zo dat de Europese in‑
tegratie noodzakelijkerwijs steeds ver‑
der moet worden voortgezet om een
mislukking van de EU te voorkomen. Er
is zonder meer een situatie denkbaar
die zou kunnen worden aanvaard als
stabiele slotfase van de eenwording.
Deze situatie hebben we echter nog niet
bereikt. De extra samenwerking die ik
bedoel, gaat uit van de eenvoudige er‑
kenning dat we bij het bouwen van het
Europese huis op enkele punten niet
even zorgvuldig te werk zijn gegaan.
Zo beschikken we over een gemeen‑
schappelijke munt, maar niet over een

gemeenschappelijk fiscaal en financieel
beleid. Dat moest wel verkeerd gaan, en
nu laten de veelbesproken markten elke
dag zien hoe de Europeanen zich door
deze fout steeds weer tegen elkaar la‑
ten uitspelen. Ook bij het uitgavenbeleid
van de EU zijn we een verkeerde koers
ingeslagen. In plaats van te investeren
in gebieden die belangrijk zijn voor de
toekomst, stoppen we ons subsidiegeld
in bodemloze putten en houden we
sectoren uit het verleden kunstmatig
in leven. Niet minder ernstig is de wel‑
haast Babylonische spraakverwarring
in het buitenlands en veiligheidsbeleid
doordat we met zo veel stemmen spre‑
ken, waarmee we onszelf internationaal
voor schut zetten.
Net zo belangrijk is daarnaast dat we
op middellange termijn in de EU dui‑
delijkheid op institutioneel vlak nodig
hebben, omdat inmiddels zelfs deskun‑
digen moeite hebben de afzonderlijke
bevoegdheden van de voorzitter van
het Europees Parlement, de voorzitter
van de Commissie, de voorzitter van
de Raad en de voorzitter van de Euro‑
pese Raad uit elkaar te houden. Wat
we dringend nodig hebben, is een echte
Europese regering, die door het Parle‑
ment wordt gekozen en gecontroleerd.”

Jello: „Bepaal voor jezelf
een antwoord en bespreek
jullie resultaten in de klas!”

(Bron: Martin Schulz: Der gefesselte Riese: Europas letzte Chance, Berlijn 2013)

Wat als...? In deze video wordt ingegaan op de vraag
hoe ons leven eruit zou zien als de EU er niet was.
De video kun je hier vinden:
http://bit.ly/Debate_Europe
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En nu ben JIJ aan de beurt!
Wat is jouw mening hierover? De verdere ontwikkeling van de Europese Unie is vooral van belang voor de generatie van
jonge mensen die hun leven in de 21e eeuw willen vormgeven. Wat wil jij? Wat vind jij belangrijk?
Neem de teksten van de Europese politieke leiders als uitgangspunt om je over deze vragen te buigen. Maak voor jezelf
een lijst met prioriteiten. Wat zijn voor jou de drie belangrijkste punten? Noem ook drie dingen die je absoluut niet wilt.

De lijst kan er zo uitzien:
Ik wil in elk geval:

Ik wil absoluut niet:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Hier heb je een paar suggesties: Wat moet de EU doen, om de
uitdagingen te kunnen aanpakken? Denk ook aan wat je hebt
besproken tijdens de opgave over de gemeenschappelijke munt
(„Wie moet beslissen wat er met de euro gebeurt?”, blz. 28).

beperkte gevallen inzetten, als de
NAVO niet geïnteresseerd is.

Grootte
■■

■■

■■

De EU moet groter worden. Alleen als
het aantal lidstaten toeneemt, heeft
de EU het nodige gezag.
Er mogen geen nieuwe lidstaten meer
tot de EU toetreden, omdat de ver
schillen anders te groot worden en de
EU dan haar slagvaardigheid verliest.
De EU moet inkrimpen tot ze weer
gezond is. Om de samenhang te
versterken moeten de landen die
geen zin hebben de EU verder te
ontwikkelen, uit de EU stappen.

■■

■■

De lidstaten moeten de EU meer
rechten geven om effectief te kunnen
handelen, dat wil zeggen: meer
besluiten moeten centraal voor de
hele EU worden genomen in Brussel
en Straatsburg.
De EU moet bij haar huidige taakver‑
deling tussen zichzelf en de lidstaten
blijven, omdat die evenwichtig is.
De EU moet bevoegdheden terug
geven aan de lidstaten en zich con
centreren op het belangrijkste, dus op
de werking van de interne markt.
Milieubescherming, consumenten
bescherming en buitenlands beleid
zijn taken die door de lidstaten
moeten worden overgenomen.

■■

■■

■■

■■

■■

De EU moet een eigen Europees leger
samenstellen om haar eisen kracht
bij te kunnen zetten en eigen militaire
acties, bijvoorbeeld in de Balkan of in
Afrika, te kunnen uitvoeren.
De EU is een civiele macht en moet
zich niet bezighouden met militaire
kwesties.
De EU moet haar huidige samenwer‑
king met de NAVO voortzetten en
haar interventiemachten alleen in
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In de EU moeten besluiten alleen
worden genomen door het Europees
Parlement, omdat de afgevaardigden
daarin door ons allen worden
gekozen.
Besluiten in de EU moeten net zoals
nu gezamenlijk door de Raad van de
Europese Unie en het Europees
Parlement worden genomen.
Voor belangrijke besluiten moet
een Europees referendum worden
gehouden, dat in de hele EU op
dezelfde dag plaatsvindt.

■■

■■

■■

■■

In de EU moeten besluiten in beginsel
met een meerderheid worden
genomen, omdat het met 28 landen
anders zelden en alleen in lange
procedures mogelijk is om overeen‑
stemming te bereiken.
In de EU moeten in beginsel unanie‑
me besluiten worden genomen,
omdat een zelfstandige staat niet
mag worden overstemd.
In de EU moeten besluiten over
dagelijkse onderwerpen met een
meerderheid worden genomen, maar
besluiten over principiële kwesties
unaniem, omdat dat een goed
evenwicht vormt tussen efficiëntie en
inspraak van alle partijen.

De euro
■■

Hoe meer landen de euro als valuta
invoeren, hoe meer Europa één wordt.
Daarom moeten we erop aandringen
dat zo veel mogelijk landen de
gemeenschappelijke munt invoeren
en hen indien nodig daarbij financieel
helpen.

Alleen landen die zich daadwerkelijk
aan de voorwaarden van de mone
taire unie houden, mogen lid zijn van
de eurozone. Er moet voortdurend
worden gecontroleerd of zij zich aan
de regels houden.
Een gemeenschappelijke munt is niet
goed voor Europa. Juist in crisistijden
wordt duidelijk dat we ons in de EU
niet kunnen vastleggen op een
uniform beleid. Nationaal financieel
en monetair beleid werkt sneller en
beter. De EU moet daarom terugkeren
naar de nationale valuta’s, wat
samenwerking echter niet uitsluit.

Banen
■■

Stemming

Militair optreden
■■

■■

Besluitvorming

Bevoegdheden
■■

Vergelijk jullie prioriteiten met elkaar en bespreek in de klas
welk Europa jullie willen.

■■

■■

De Europese Unie moet actief banen
creëren. Als de EU infrastructuur
projecten ondersteunt, bij voorkeur
grensoverschrijdende infrastructuur,
bijvoorbeeld de aanleg van straten of
de bouw van bruggen die de lidstaten
met elkaar verbinden, kunnen veel
banen ontstaan.
De lidstaten weten zelf het best hoe
in eigen land banen kunnen worden
gecreëerd. De EU hoeft zich daar niet
mee te bemoeien.
Er hoeven niet eens banen te worden
gecreëerd, we hebben genoeg
vacatures in Europa. Door de uitbrei‑
ding van het vrije verkeer en een
betere informatievoorziening kunnen
werkzoekenden sneller een baan
vinden.

De Unie van de burgers
Zoals we al gezien hebben, worden de Europese burgers
in de EU vertegenwoordigd door het Europees Parlement.
Het Europees Parlement wordt door alle kiesgerechtigden in
de Europese Unie gekozen voor een termijn van 5 jaar. Je bent
kiesgerechtigd vanaf 18-jarige leeftijd, in Oostenrijk zelfs
al vanaf 16-jarige leeftijd. De kiesleeftijd voor het passief
kiesrecht is verschillend per lidstaat. Terwijl je bijvoorbeeld
in Finland, Denemarken of Duitsland al op 18-jarige leeftijd
tot lid van het Europees Parlement kunt worden gekozen, ligt
deze leeftijdsgrens bijvoorbeeld in Litouwen, Polen of het
Verenigd Koninkrijk op 21 jaar. In Cyprus, Italië en Grieken‑
land moet je zelfs 25 jaar zijn voordat je Europarlementariër
kunt worden. EU‑burgers die in een ander EU‑land wonen
(dus bijvoorbeeld een Oostenrijker in Hongarije) kunnen daar
stemmen. Het Parlement speelt een cruciale rol binnen het
besluitvormingsproces van de Europese politiek. Het Par‑
lement is samen met de Raad de wetgever in de Europese
Unie. Dat betekent dat er zonder het Europees Parlement in
Europa niets gebeurt!

Deelname aan de
Europese verkiezingen
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Percentage van de kiesgerechtigden die
aan de verkiezingen van het Europees
Parlement hebben deelgenomen.

Hoewel het Europees Parlement belangrijke functies heeft en
de burgers rechtstreeks vertegenwoordigt, is er relatief wei‑
nig belangstelling voor de Europese verkiezingen. De invloed
van het Europees Parlement is sinds 1979 sterk toegenomen.
Het Parlement kan over steeds meer zaken meebeslissen.
Hoewel het Europees Parlement vandaag dus veel meer te
zeggen heeft dan 35 jaar geleden, is de verkiezingsopkomst
gedaald. Bij de laatste verkiezingen van het Europees Parle‑
ment in 2014 heeft in de hele EU gemiddeld slechts 42,5 %
van de burgers gestemd.

Opgave

Waarom is de opkomst bij de verkiezingen
zo laag?
Bespreek in een kleine groep wat jullie ideeën hierover zijn en vraag dan aan mensen die in
2014 al stemrecht hadden, bijvoorbeeld je ouders, kennissen of mensen op straat, of ze aan
de verkiezingen van het Europees Parlement hebben deelgenomen. Zo niet, waarom niet?
Vul je resultaten in op een poster, en zet daarbij de argumenten waarom mensen wel en niet
stemmen tegenover elkaar. Kun je nog andere argumenten bedenken? Voeg deze dan toe.

Opgave

En jij?
Wat ga jij doen?
Beargumenteer je besluit. Wat zou je
op andere gedachten kunnen brengen?

Ik ben in het
voorjaar van 2019
Ik ben van plan

kiesgerechtigd

nog niet kiesgerechtigd

te gaan stemmen

thuis te blijven
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De Europese Unie — een verbond met
toekomst
De Europese Unie is na de Tweede We‑
reldoorlog opgericht om de eeuwenlan‑
ge vijandschap tussen de Europese lan‑
den door samenwerking te vervangen.
Meer dan 60 jaar later kunnen we zeg‑
gen dat dit doel bereikt is. Er bestaan
weliswaar nog altijd onderlinge voor‑
oordelen, maar er wordt niet meer met
oorlog gedreigd. Meningsverschillen
worden nu uitgevochten in vergader‑
zalen en eindigen over het algemeen
met een compromis waarmee alle be‑
trokken landen goed kunnen leven.
De Europese Unie heeft haar oor‑
spronkelijke doel om de vrede onder
de lidstaten te bewaren, dus bereikt.
Maar de EU is daarmee niet overbodig

geworden, want de waarden waar zij
voor staat, gelden nog steeds.
Europa staat voor nieuwe uitdagingen
— van de strijd tegen de klimaatveran‑
dering en haar bijdrage tot het gestalte
geven aan de globalisering tot de be‑
strijding van internationaal terrorisme.
Het staat buiten kijf dat geen enkel land
in Europa deze klus alleen kan klaren.
Maar samen hebben we ruim een half
miljard goed opgeleide mensen, met
een sterke economie die ons op de been
houdt. Samen kunnen we iets voor el‑
kaar krijgen. De Europese Unie helpt
ons om ons persoonlijke leven vorm te
geven zoals we het graag wensen.
Daarbij wordt natuurlijk ook steeds op‑
nieuw gediscussieerd en geargumenteerd

Wij en Europa
Zoek je een goede gelegenheid om meer
te weten te komen over het Europees
Parlement, dan kun je jouw afgevaardig‑
de in het Europees Parlement uitnodigen
naar je school te komen en hem vragen
stellen. Behalve een gesprek met een
lid van het Europees Parlement zijn er
natuurlijk tal van andere mogelijkheden
om meer over Europa te weten te komen,
of zelfs om je zelf actief in te zetten.

„Hopelijk vonden jullie het interessant! Willen
jullie meer weten? Op de volgende pagina
hebben we een paar tips op een rijtje gezet.
Doei!”
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over hoe het nu verder moet met de EU.
Er bestaat geen pasklare oplossing en
elke lidstaat heeft daar zijn eigen idee‑
ën over.
De EU is dus „work in progress”, een
instelling die in verandering is. Om er‑
voor te zorgen dat de EU zich ontwik‑
kelt in de richting die wij, de burgers
van Europa, de juiste vinden, moeten
wij erbij betrokken zijn. De eerste stap
is deelname aan de verkiezingen van
het Europees Parlement. Hoe hoger de
opkomst, hoe meer het Parlement zich
kan beroepen op inspraak en betrok‑
kenheid. Als we niet willen dat anderen
voor ons beslissen, moeten wij het zelf
doen. Het Europees Parlement helpt ons
daarbij.

Hier volgen enkele tips over wat je kunt
lezen of doen als je meer wil weten
over Europa.
■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

Kids’ Corner.
Spelletjes en quizzen over Europa voor kinderen en jongeren:
http://europa.eu/kids-corner/index_nl.htm
Voor leerkrachten.
Lesmateriaal over de Unie en haar activiteiten:
http://europa.eu/teachers‑corner/index_nl.htm
Europese Jongerensite.
Europese en nationale pagina’s voor jongeren over onderwijs, werk, reizen en nog veel
meer:
http://europa.eu/youth/nl
Europe Direct.
Informatiecentra van de EU overal in Europa. Je kunt je vragen telefonisch of per e‑mail
stellen of een centrum bij jou in de buurt bezoeken:
http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm
De geschiedenis van de Europese Unie.
Informatie en video’s over de grondleggers van de EU:
http://europa.eu/about‑eu/eu‑history/index_nl.htm
Uw Europa.
Hulp en advies voor burgers van een EU‑land en hun gezinnen:
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_nl.htm
Debat over de toekomst van Europa.
Informatieportaal over de Europese debatten:
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_nl.htm

Opgave

Surf naar de hierboven vermelde websites.
Verdeel de klas in groepen. Elke groep kiest een van de websites en kijkt wat voor informatie en andere interessante dingen
daar te vinden zijn. Wat vind je goed aan de websites, en wat niet? Vervolgens presenteer je je resultaten aan de anderen.
Zo bekijkt ieder één website, en kent iedereen aan het eind alle websites.
Veel plezier!
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Meer informatie over de EU
DE EU OP HET WEB
Informatie in alle officiële talen van de Europese Unie vindt u op de Europawebsite:
europa.eu
BEZOEK ONS
Er zijn in heel Europa honderden plaatselijke EU‑informatiecentra. Het adres van het dichtstbijzijnde
centrum vindt u op deze website:
europedirect.europa.eu
BEL OF MAIL ONS
Europe Direct beantwoordt al uw vragen over de Europese Unie.
U kunt ons bereiken op het gratis telefoonnummer 00 800 6 7 8 9 10 11
(sommige mobiele telefoonoperatoren bieden geen toegang tot 00800-nummers of brengen verbin‑
dingen met deze nummers in rekening), of tegen betaling uit een land buiten de EU op het num‑
mer +32 22999696, of door een e‑mail te sturen via http://europa.eu/europedirect/write_to_us/
index_nl.htm
INTERESSANTE LECTUUR
Publicaties over de EU vindt u op de website van EU Bookshop:
https://bookshop.europa.eu/nl/home/

Informatie en publicaties over de
Europese Unie in het Nederlands zijn
ook verkrijgbaar bij:
VERTEGENWOORDIGINGEN VAN
DE EUROPESE COMMISSIE
Vertegenwoordiging in België
Wetstraat 170
1040 Brussel
BELGIË
Tel. +32 22953844
Internet: ec.europa.eu/belgium/welcome/
index_nl.htm
E‑mail: COMM‑REP‑BRU@ec.europa.eu

Vertegenwoordiging in Nederland
Huis van Europa
Korte Vijverberg 5
2513 AB Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703135300
Internet: www.eu.nl
E‑mail: burhay@ec.europa.eu

EUROPEES PARLEMENT
INLICHTINGENBUREAU
Bureau in België
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
BELGIË
Tel. +32 22842005
Internet: europarl.europa.eu/brussels/
E‑mail: epbrussels@europarl.europa.eu

Bureau in Nederland
Huis van Europa
Korte Vijverberg 6
2513 AB Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703135400
Internet: www.europeesparlement.nl
E‑mail: epdenhaag@europarl.europa.eu

Er zijn vertegenwoordigingen of bureaus
van de Europese Commissie en van het
Europees Parlement in alle lidstaten van de
Europese Unie. De Europese Unie heeft ook
delegaties in andere landen van de wereld.
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Europa.
Een jongerenblad
„Europa ligt ergens anders.” Met deze provocerende zin begon het eerste hoofdstuk van „Europa. Een jongerenblad”.
Dat klopt natuurlijk niet. Als EU‑burgers zijn wij thuis in Europa. We zitten wel midden in Europa, maar we hebben
toch een boel vragen over wat Europa betekent en wat Europa doet. Dit magazine toont wat Europa betekent.
Bijvoorbeeld: wie heeft het voor het zeggen in Europa? Wat betekent de Europese Unie voor de mensen in het
dagelijks leven? Welke koers volgt ons continent in een geglobaliseerde wereld? Hoe moet de toekomst van Europa
eruitzien? Al deze vragen en nog veel meer komen in deze brochure aan bod.
Dit blad is bedoeld voor leerlingen van 13 tot 18 jaar en biedt hun de kans om over deze thema’s te lezen en te
leren en daarover op interactieve wijze in debat te gaan. Bij dit blad hoort een speciale gids voor docenten.
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Europa in ons dagelijks leven
We zijn begonnen met de
vraag waarom Europa voor
veel mensen zo ver weg lijkt.
Iedereen kan daarvoor zijn
eigen redenen hebben.
Maar als we iets beter kijken,
zien we al snel dat Europa,
of beter gezegd de Europe‑
se Unie, eigenlijk overal is.
De EU bepaalt ons leven op
talrijke gebieden.
Dat begint al bij geld: de euro
is een gemeenschappelijke
munt die weliswaar nog niet
in alle EU‑landen is inge‑
voerd, maar wel al in meer
dan de helft. Als we bij‑
voorbeeld op vakantie gaan
naar Oostenrijk, Frankrijk of
Spanje, kunnen we met die
gemeenschappelijke munt
betalen. Maar ook in landen
waar de euro niet de natio‑
nale valuta is, wordt de munt
toch als sterke wereldvaluta
graag geaccepteerd. Met de
euro zijn we overal in de we‑
reld welkom.
Dat reizen in de EU tegen‑
woordig zo makkelijk is, is
voor veel mensen zo vanzelf‑
sprekend dat ze er niet eens
meer bij stilstaan. Maar niet
zo heel lang geleden was dat
nog heel anders. Toen wa‑
ren er nog paspoortcontroles
aan de grens en controleer‑
den de douanebeambten

precies wat voor aankopen
we van onze vakantie naar
huis meebrachten.

en hoe hij dat wil, hebben we
gemeenschappelijke regels
nodig.

Vliegen is veel goedkoper
geworden. Ook dat komt
door de EU, die de natio‑
nale monopolies heeft af‑
geschaft. Dat betekent dat
er niet langer één nationale
luchtvaartmaatschappij per
land is, die een monopolie
heeft op bepaalde bestem‑
mingen en hoge prijzen aan‑
rekent. Tegenwoordig mag
elke luchtvaartmaatschappij
overal binnen de EU vliegen.
Zo is het nu bijvoorbeeld
mogelijk om bij een Ierse
luchtvaartmaatschappij een
vlucht van Denemarken naar
Spanje te boeken.

Ook de politieautoriteiten
van de EU werken nauw
samen, en een speciale in‑
stelling van de EU, Europol,
beheert de gegevens. Dat
zijn geen superagenten die
met getrokken pistool door
Europa scheuren, maar na‑
tionale politieagenten die
informatie over misdadigers
en criminaliteit verzamelen
en ter beschikking stellen
van de politieautoriteiten in
de hele EU. Daarbij gaat het
altijd om zware criminaliteit.
Europol houdt zich niet bezig
met foutparkeerders, maar
wel met mensensmokke‑
laars, drugssmokkelaars,
valsemunters en daders van
seksuele delicten, en met
autozwendelaars en inter‑
netfraudeurs die voor hun
smoezelige praktijken maar
al te graag misbruik maken
van de open grenzen.

Dat vliegen in de EU veilig
is, hebben we te danken
aan de veiligheidsnormen
die de Europese Unie heeft
opgelegd en die voor alle lid‑
staten hetzelfde zijn. Deze
normen zorgen ervoor dat
luchtvaartmaatschappijen
die niet volgens de essentië‑
le veiligheidsnormen werken
uit het Europese luchtruim
worden gehouden.
Veel van deze regelingen zijn
te danken aan de interne
markt. In een eengemaakte
markt waarin iedereen kan
kopen en produceren waar

Milieuvervuiling stopt niet
bij de grens. Daarom kunnen
we alleen samen de gevaren
voor ons milieu aanpakken.
Dit is rechtstreeks in ons
belang, want tenslotte ade‑
men we allemaal, we drin‑
ken en gebruiken water, en
we eten het graan dat op

het veld groeit. De gemeen‑
schappelijke normen van de
Europese milieubescherming
voorkomen dat een EU‑land
economisch voordeel haalt
ten opzichte van een an‑
der EU‑land door zich niet
aan milieuvoorschriften te
houden en op die manier
goedkoper goederen te pro‑
duceren. De verplichting van
fair play op de Europese in‑
terne markt zorgt voor het
behoud van arbeidsplaat‑
sen en voorkomt oneerlijke
concurrentie.
Veel mensen zijn tegen
genetisch gemodificeerde
levensmiddelen. Maar hoe
kun je zien of bijvoorbeeld
jouw cornflakes van gene‑
tisch gemodificeerde mais
zijn gemaakt? De EU heeft
alle producenten van levens‑
middelen de verplichting
opgelegd dit op het etiket
te vermelden. Als er geneti‑
sche manipulatie aan te pas
komt, moet dat ook op het
etiket staan.
En zo kunnen we nog veel
meer voorbeelden geven.
Maar het begint al duidelijk
te worden: Europa — dat zijn
wij allemaal. En: Europa —
dat gaat ons allen aan.

