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Vragen & Antwoorden
Waarom een debat over de toekomst van de Europese Unie?
Landen van de Europese Unie (EU) staan voor mogelijkheden en uitdagingen die zorgvuldige keuzes vragen. Ons doel is beter
te begrijpen wat uw land en/of de EU volgens u moet doen in dat opzicht.
Ook hebben vele Europeanen het gevoel dat ze niet kunnen deelnemen aan EU-gebonden debatten, die vaak worden gezien als te
complex en technisch. Ons doel is u in staat te stellen een geïnspireerde mening te uiten.
De conclusies worden meegedeeld aan politici en experts in heel Europe.

Waarom het onderwerp ‘Europa in de Wereld’?
De 27 EU-landen vertegenwoordigen een belangrijk deel van de wereldbevolking en -rijkdom. De beslissingen die ze nemen
hebben gevolgen voor de hele wereld. Daarom is belangrijk te weten welke rol de burgers willen dat hun regeringen en/of de EU
moet spelen, als die er is, op wereldniveau.
Ook leggen EU-regeringen momenteel de laatste hand aan een overeenkomst over institutionele wijzigingen binnen de EU. Na
dit proces is het van belang dat ze nadenken over derol van de Unie in de wereld op lange termijn.

Wat is het doel van dit document?
Deze nota geeft een overzicht van de onderwerpen die u zult bespreken met burgers uit andere EU-landen. Ze heeft niet als doel
elke mogelijke invalshoek te bespreken. Ze:
bevat informatie over de EU.
geeft achtergrondinformatie over elk van de kwesties die zullen worden besproken, eerst op niveau van uw land, dan op
EU-niveau.
stelt verschillende mogelijke beleidsbenaderingen voor deze kwesties voor en argumenten voor en tegen elke benadering.
Deze benaderingen zijn vereenvoudigd omdat de meningen die werden geuit in heel Europa te sterk uiteenlopen om in alle
hun complexiteit te kunnen voorstellen. Deze benaderingen zijn echter niet bedoeld om opties te beperken, maar eerder om
een dialoog op te starten. Wanneer u de voorgestelde argumenten bekijkt, wilt u misschien een volledige benadering eruit
pikken of elementen combineren uit verschillende benaderingen.

Is dit document evenwichtig opgesteld?
Het is moeilijk om volkomen objectief te zijn. We hebben echter alle mogelijke inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat
een ruime waaier aan diverse meningen gelijk vertegenwoordigd zijn in dit document. We hebben het opgesteld met de hulp van
onze vele partners, die verschillende meningen hebben over de besproken onderwerpen.
We hebben ook de originele tekst voorgelegd aan de volgende Europees Parlementsleden. Ze waren van mening dat het
evenwichtig is opgesteld. Deze definitieve versie bevat hun commentaren en amendementen.
Andrew Duff, Verenigd Koninkrijk, Bond van Liberalen en Democraten voor Europa
Jens-Peter Bonde, Denemarken, Groep voor Onafhankelijkheid en Democratie
Pierre Jonckheer, België, Greens/Europees Vrij Verbond
Pervenche Bérès, Frankrijk, Partij van Europese Socialisten
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De Europese Unie vandaag
De Europese Unie (“de EU”) is een unie van democratische Europese landen.
Ze werd opgericht in 1957 als de Europese Economische Gemeenschap en kende sindsdien tal van
wijzigingen en staat sinds 1993 bekend als de “Europese Unie”. Het aantal leden is gestegen van de 6
oorspronkelijke oprichters naar 27 leden vandaag. Haar beslissingsbevoegdheden zijn ook uitgebreid.
Totale bevolking: 492 miljoen inwoners (wereld: 6,6 miljard).

Kaart van de EU
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
KANDIDAAT-LANDEN

FINLAND

ZWEDEN

Helsinki
Stockholm

Tallinn
ESTLAND
Riga
LETLAND

DENEMARKEN
Kopenhagen
Dublin

VERENIGD
KONINKRIJK

IERLAND
Londen

LUXEMBURG

FRANKRIJK

Warschau

POLEN
DUITSLAND

Praag

Luxemburg

Parijs

Vilnius

Berlijn

NEDERLAND
Amsterdam
BELGIË
Brussel

LITOUWEN

TSJECHISCHE REP.
SLOVAKIJE
Wenen
Bratislava
OOSTENRIJK
Boedapest
HONGARIJE
ROEMENIË
SLOVENIË
Ljubljana Zagreb
Boekarest
KROATIË

Skopje

Rome

PORTUGAL

Madrid

SPANJE

Sofia
BULGARIJE

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE
REPUBLIEK MACEDONIË

Ankara

ITALIË
TURKIJE

Athene

Lissabon

GRIEKENLAND
MALTA
Valletta
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Lidstaat

Bevolking
(in miljoenen)

Werkloosheid
(%)

HDI *

Landen die de
Euro gebruiken

België

10.5

7.6

0.945

€

Duitsland

82.5

6.7

0.932

€

Frankrijk

60.9

8.6

0.942

€

Italië

58.8

6.5

0.940

€

Luxemburg

0.5

4.9

0.945

€

Nederland

16.3

3.3

0.947

€

Denemarken

5.4

3.4

0.943

Ierland

4.2

4.0

0.956

Verenigd Koninkrijk

60.4

5.4

0.940

Griekenland

11.1

8.6

0.921

€

Spanje

43.8

8.2

0.938

€

Portugal

10.6

8.0

0.904

€

Oostenrijk

8.3

4.5

0.944

€

Finland

5.3

6.6

0.947

€

Zweden

9.0

6.2

0.951

Tsjechische Republiek

10.3

6.1

0.885

Estland

1.3

4.7

0.858

Cyprus

0.8

4.4

0.903

Letland

2.3

5.4

0.845

Litouwen

3.4

5.8

0.857

Hongarije

10.1

8.2

0.869

Malta

0.4

6.4

0.875

Polen

38.1

11.2

0.862

Slovakije

5.4

10.5

0.856

Slovenië

2.0

4.8

0.910

Bulgarije

7.7

4.9

0.816

Roemenië

22.3

7.5

0.805

Kroatië

4.4

14.3%

0.846

Turkije

72.5

10.2%

0.757

Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië

2.05

35.8%

0.796

€

€

Kandidaat-landen

* De Human Development Index
De HDI meet de gemiddelde verwezenlijkingen van een land in drie basisaspecten van menselijke ontwikkeling: gezondheid, kennis,
en levensstandaard. 1 is het hoogste niveau, 0 het laagste.
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Waarom en wanneer ging het
proces van Europese opbouw
van start?
Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog
waren enkele Europese leiders
vastbesloten om een einde te maken
aan de haat en rivaliteit in Europa
– vooral dan tussen Frankrijk en
Duitsland - en om voorwaarden voor
duurzame vrede te creëren.
In 1950 stelde de Franse minister
van buitenlandse zaken voor een
Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal op te richten, die de
oorlogsgrondstoffen zou omzetten in
verzoeningsinstrumenten en ervoor
zou zorgen dat de landen van Europa
gingen samenwerken.

7

Belangrijke data
1951

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht
door 6 landen: Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland,
Luxemburg

1957

Het Verdrag van Rome leidt tot de oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap. In deze “Common Market” worden
douaneheffingen afgeschaft (1968) en worden gemeenschappelijke
beleidsbepalingen ingevoerd, met name inzake handel en landbouw
(jaren 60).

1973

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk treden toe.

1979

Eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement.

1981

Griekenland treedt toe.

1986

Spanje, Portugal treden toe.

1986

De Europese Akte maakt naast het verkeer van goederen ook
het verkeer van mensen, diensten en kapitaal vrij. Ze start
een zesjarenprogramma met als doel de oprichting van een
eenheidsmarkt*.

1993

De eenheidsmarkt wordt voltooid en de EU wordt opgericht. Er
komen geleidelijk aan nieuwe samenwerkingen tussen de lidstaten tot
stand - bijvoorbeeld inzake defensie, justitie en binnenlandse zaken.

1995

Oostenrijk, Finland, Zweden treden toe.

2002

De Euro wordt ingevoerd in 12 landen.

2004

De Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen,
Hongarije, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië treden toe.

2005

Frankrijk en Nederland verwerpen in een referendum het Verdrag dat
een Grondwet opstelt voor Europa. Turkije start onderhandelingen om
lid te worden.

2007

Roemenië, Bulgarije treden toe.

* De eenheidsmarkt
Dit is een douane-unie die verondersteld wordt vrij verkeer te waarborgen voor mensen, goederen, diensten en kapitaal tussen EU-landen. Dit
betekent:
- Voor personen: het recht om vrij te wonen, werken, studeren of van een pensioen te genieten in een ander EU-land en vrije toegang tot goederen
en diensten uit de hele EU.
- Voor bedrijven: het recht om gelijk waar in de EU zaken te doen en om goederen en diensten te verkopen in de hele EU.
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Wat de EU wel en niet doet
De EU is geen federale Staat (zoals de VS), en evenmin
gewoon een organisatie voor internationale samenwerking
(zoals de Verenigde Naties). De lidstaten hebben
gemeenschappelijke instellingen opgericht waaraan
ze een deel van hun soevereiniteit overdragen, zodat de
beslissingen over specifieke zaken van gemeenschappelijk
belang gezamenlijk en democratisch genomen kunnen worden
op Europees niveau. Binnen de EU zijn er momenteel vijf
types bevoegdheden.

Benadering 1
Collectieve EU-besluitvorming

Exclusieve
bevoegdheid

Gedeelde bevoegdheid

Lidstaten BONDE
geven aan de EU
de macht door om
te beslissen en te
besturen en mogen
niet hun eigen
wetten maken op de
betrokken gebieden.

Lidstaten steunen op
de EU om hun regels
in overeenstemming
te brengen en te
coördineren wanneer
ze dit efficiënter vinden
dan een afzonderlijk
optreden. Een gedeelde
bevoegdheid betekent dat
wanneer de EU optreedt,
ze de lidstaten vervangt.

Binnen de EU wordt op verschillende manieren beslist
over verschillende kwesties. Sommige beslissingen worden
collectief genomen door de EU, sommige worden genomen
met verschillende coördinatiegraden. En in sommige gebieden
speelt de EU geen enkele rol. De tabel hieronder tracht deze
situatie samen te vatten.
Ongeveer 80% van de wetgeving van de Lidstaten wordt
beïnvloed door de EU.

Benadering 2
Meerdere snelheden /
flexibel

Benadering 3
Steun, coördinatie,
bijkomende actie

Benadering 4
Geen EU-rol

Een subgroep van
EU-landen kan EUinstellingen gebruiken
om druk uit te oefenen
in bepaalde kwesties.
Dit staat bekend
als “verhoogde”
samenwerking.

Lidstaten zijn in
de eerste plaats
verantwoordelijk
want de rol van de
EU is beperkt tot
het ondersteunen,
coördineren of
aanvullen van de
actie die wordt
ondernomen door de
lidstaten.

Lidstaten beslissen
zelf, zonder enige
verplichting om
te coördineren
of gemeenschappelijke
beslissingen te
nemen.

Sommige landen
hebben ook bedongen
dat bepaalde regels
niet voor hen gelden.
Dit staat bekend als
‘terugtrekking’.

De huidige stand van zaken (voorbeelden)
Concurrentie regels

Eenheidsmarkt

Commercieel beleid

Regionaal beleid

Douane-unie

Landbouw

Monetair beleid voor
Eurolanden

Milieu
Consumenten
bescherming
Transport
Energie
Veiligheid en justitie

NOE 003-07_NL.indd Sec1:8

De Eurozone (13
landen)
Het Schengen akkoord,
vooral betreffende
grenscontrole (15
landen).
Sommige landen
hebben zich
teruggetrokken van
werktijdregels, visa, en
defensiebeleid.

Onderzoek
Tewerkstelling
Gezondheid
Onderwijs

Gelijk welk
ander gebied,
bijvoorbeeld
Huisvesting
Gezinsbeleid

Buitenlands beleid
Pensioen
Gezondheid
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Grafiek 1 - Hoe de EU-begroting wordt besteed (2007)

De EU-begroting
De EU financiert haar beleid via een jaarlijkse
begroting van ongeveer €120 miljard, die
grotendeels wordt betaald door de lidstaten; tot
op heden is er geen EU-belasting. Deze begroting
vertegenwoordigt slechts iets meer dan 1 procent
van het gecombineerde bruto nationaal inkomen
van de landen (we merken op dat de nationale
begrotingen van de landen daarentegen tussen 35 %
en 50 % van hun nationaal inkomen bedragen).

5%

43%
EUR 126,5 miljard

1% 6%

34%
34

11%

Regionaal en samenhangbeleid, onderzoek, vernieuwing,
tewerkstelling, energie
Burenbeleid, ontwikkelingshulp, steun aan kandidaat-landen
Gezondheid, onderwijs, cultuur, consumentenrechten, media, jeugd
Gemeenschappelijk landbouwbeleid
Milieu, visserij, plattelandsontwikkeling
Andere uitgaven waaronder administratie

Hoe werkt de EU – Hoofdinstellingen en besluitvormingsprocessen
Worden beslissingen bereikt met een meerderheid of
unaniem?

De Ministerraad van de EU
De Raad vertegenwoordigt de staten. Dit is het
belangrijkste besluitvormingsorgaan van de
EU; ze keurt de EU-wetgeving goed die wordt
voorgesteld door de Europese Commissie.
Wanneer Staatshoofden of Regeringsleiders
bijeenkomen, wordt ze de “Europese Raad”, die
als taak heeft de EU politieke macht te geven
inzake belangrijke kwesties.

f

In de meeste gebieden is er sprake van gedeelde bevoegdheid tussen de
lidstaten (zie tabel p.8), beslissingen worden genomen bij meerderheid,
maar geen gewone meerderheid van 50% van de landen. In dit systeem
- de zogenaamde Qualified Majority Voting (gekwalificeerde
meerderheidsstemming) - moeten overeenkomsten worden bereikt
door een aanzienlijke meerderheid, zowel van de landen als van de
bevolking die ze vertegenwoordigen.
Unanimiteit, waarbij het akkoord van elk land nodig is, is meestal
vereist voor gevoelige onderwerpen zoals belasting, sociaal beleid,
defensie, buitenlands beleid en de herziening van de EU-verdragen.

Hoe gebeurt de ‘medebeslissing’ van het Europees
Parlement en de Ministerraad?

Het Europees Parlement
De Leden van het Europees Parlement worden
om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door burgers
van elk land, in alle landen tegelijk. Het huidige
Parlement telt 785 leden uit alle 27 EU-landen. De
volgende verkiezingen vinden plaats in juni 2009.

EU-wetten worden gezamenlijk gestemd door de Raad en het
Europees Parlement.

De belangrijkste taak van het Europees Parlement
is Europese wetten aan te nemen en de jaarlijkse
begroting van de EU goed te keuren.

Volgens deze ‘medebeslissingsprocedure’ staat het Parlement op
gelijke voet met de Raad wanneer wetten worden uitgevaardigd
over een hele reeks kwesties, zoals het vrije verkeer van
werknemers, de eenheidsmarkt, onderwijs, milieu, gezondheid,
consumentenbescherming, enz.

Het deelt deze verantwoordelijkheden met de Raad
van de EU.

Het Europees Parlement kan voorgestelde wetten in deze gebieden
weigeren.

NOE 003-07_NL.indd Sec1:9
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Machtsstroom

De Europese Commissie
Dit is de enige EU-instelling die de uitvaardiging
van wetten kan opstarten. Ze zorgt er ook voor dat
EU-beleidsbepalingen op gepaste wijze worden
geïmplementeerd.

Europese
Commissie

houdt toezicht

Zodra de Commissie een voorstel heeft gevormd, voor
een nieuwe wet of voor de jaarlijkse begroting, legt ze
dit voor aan het Parlement en de Ministerraad die dit
voorstel aanneemt of verwerpt. Er is unanimiteit nodig
om het te wijzigen, maar enkel een meerderheid kan het
goedkeuren.

benoemt

stelt wetgeving en begroting voor

Europees
Parlement

Momenteel bestaat de Commissie uit 27
Commissarissen, één per lidstaat.

f

Ministerraad

beslissen samen

Burgers
EU
Wet

Nationale
regeringen
EU
budget

Arbitreert

houdt toezicht

Hof van
Justitie

Reken
kamer

Andere instellingen
Het Europees Economisch en Sociaal Comité en
het Comité van de regio’s zijn adviescomités die
respectievelijk bestaan uit vertegenwoordigers van
vakbonden, werkgevers- en consumentenorganisaties, en
lokale overheden.
Het Europees Hof van Justitie waarborgt de naleving
van EU-verdragen in de lidstaten en de voorrang van
EU-wetten op nationale wetten.
De Europese Rekenkamer ziet toe op de inning en
uitgaven van EU-fondsen.
De Europese Centrale Bank is een onafhankelijke
instelling die verantwoordelijk is voor het monetaire
beleid van de 13 landen van de Eurozone.
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Onderwerp 1 - Economische en sociale welvaart in
een wereld van wereldwijde concurrentie
Stromen van goederen, mensen, diensten en communicatie
vinden steeds meer wereldwijd plaats. Evenementen en
menselijke activiteit in andere delen van de wereld hebben
hun weerslag op onze dagelijks leven. De economische
omgeving waarin de EU en zijn lidstaten actief zijn, is
gestructureerd op wereldschaal. Wederzijdse afhankelijkheid
wordt versterkt door nieuwe communicatietechnologieën.

Ondertussen vergrijst de bevolking van de EU-landen en
groeit ze minder snel dan in andere delen van de wereld.
Sommigen zijn van mening dat deze uitdagingen eerder meer
kansen bieden dan dat ze moeilijkheden veroorzaken voor
ons welzijn. Anderen denken dan weer het tegenovergestelde.
In deze context vragen we:
Hoe kunnen het niveau en de kwaliteit van jobs en
pensioenvoordelen worden gehandhaafd ondanks
wereldwijde concurrentie en vergrijzing?
Hoe moeten beslissingen over deze materies worden
genomen binnen de EU?

Uitdagingen en kansen - Jobs
Om gepaste levensnormen te waarborgen, hebben burgers een job nodig. Ze moeten ook
vaardigheden op hoog niveau aan de dag leggen en zich kunnen aanpassen om competitief
te blijven in een wereld waarin economieën nauw met elkaar samenhangen.
Sommigen beweren dat de EU ondermaats presteert ten opzichte van de VS wat betreft
tewerkstelling en groei. Landen als China, India, Brazilië, en Rusland krijgen meer
economische slagkracht. Ze produceren een steeds groter aandeel van de producten die
we invoeren, en ze doen dit vaak goedkoper dan wij, dankzij lagere lonen en sociale
beschermingsniveaus.

Feiten
In 2005 was 8,7% van de
beroepsbevolking van de EU
werkloos (5,1% in de VS).

7% van de werknemers in de
EU (15 miljoen) leeft onder de
armoedegrens

Vandaag doen er zich vele veranderingen voor in Europa, met nieuwe vaardigheden,
nieuwe technologieën, nieuwe markten, en concurrentie van nieuwe opkomende landen.
Sommige zien deze veranderingen als een aanzet tot vernieuwing, grotere productiviteit
en aanpassingsvermogen, nieuwe zakelijke mogelijkheden, en tot slot meer en betere jobs.
Anderen denken dat ze een bedreiging zijn voor onze levenswijze en jobs, en dat ze
ons dwingen de productiekosten te doen dalen ten koste van mensen, vernieuwing en
voorspoed op lange termijn, vooral wegens “dumping” praktijken.

In deze context:

Zouden werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen om flexibel mensen aan te werven en te ontslaan?
Zouden werknemers meer of minder moeten worden beschermd tegen werkloosheid?
Zouden we meer of minder open moeten staan voor internationale handelsconcurrentie?
Is het een goede strategie gezien de wereldwijde concurrentie om nieuwe landen uit te nodigen om lid te
worden van de EU?
* We spreken van dumping wanneer een land de prijs van zijn goederen doet dalen door zijn belastingen niet af te dwingen en zijn normen te doen
dalen ten opzichte van andere landen. Sommige landen aanvaarden lange werkuren, of zelfs verdoken kinderarbeid, en doen zo de prijs van hun
exportgoederen kunstmatig dalen; dit wordt ook “sociale dumping” genoemd. Bij “fiscale dumping” worden de belastingniveaus verlaagd.
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Verschillende benaderingen – Jobs
Verschillende benaderingen voor de arbeidsmarkt
Argumenten voor Argumenten tegen
Een beschermende
welvaartstaat
De overheid beschermt
werknemers tegen verlies
van werk, stellen hoge
normen en voorwaarden
voor de kwaliteit van de
jobs, en wanneer iemand
zijn/haar job verliest, biedt
ze een hoge graad van
bescherming.
Flexibele jobs combineren
met zekerheid
De overheid focust op de
bescherming van mensen
in plaats van op jobs.
Personeel aanwerven
en ontslaan kan redelijk
gemakkelijk, maar wanneer
mensen werkloos worden,
krijgen ze een hoge graad
van bescherming van de
overheid.

1. Dit bevordert sociale samenhang en hoge
normen voor tewerkstelling.
2. Het waarborgt stabiliteit voor werknemers
en een hoge graad van bescherming indien
iemand werkloos wordt.
3. De kosten op korte termijn zijn misschien
hoger, maar op lange termijn kost dit minder
omdat het stabiele tewerkstelling waarborgt
en dus een investering doorheen de tijd in
de ervaring en vaardigheden van mensen.

1. Dit combineert de nood aan solidariteit
met economische groei, omdat dit het
werkloosheidsrisico dekt, terwijl werkgevers
de gepaste vrijheid krijgen.
2. Mensen worden beschermd en tegelijk
aangemoedigd om hun vaardigheden aan
te passen, omdat ze een opleiding kunnen
volgen en hun sociale zekerheidsrechten
kunnen behouden wanneer ze overschakelen
van de ene job naar de andere.

1. Te strenge arbeidsmarktregels werken
ontmoedigend voor werkgevers om te
rekruteren.
2. Genereuze werkloosheidvoordelen
weerhouden werklozen ervan om werk te
zoeken. Het is duur en vele mensen leven op
kosten van de staat
3. Het creëert onrechtvaardigheid, omdat
sommige werklozen of mensen met
onstabiele jobs erg moeilijk een vaste
job vinden. Sommigen hebben goed
beschermde jobs, anderen hebben geen of
onzekere jobs.
1. Deze benadering is enkel betaalbaar
in periodes van economische groei.
Werknemers lijden onder de vrijheid van
werkgevers om gemakkelijk hun personeel
te ontslaan.
2. Het is duur en vereist een hoge graad
van vergoeding en daarom hoge
belastingniveaus.

3. Het geeft mensen zonder werk voldoende
tijd om een gepaste job te vinden.

3. Het plaatst de volle verantwoordelijkheid
van het vinden van een job en de aanpassing
van vaardigheden bij de betrokkene zelf. Dit
kan goed werken voor jonge, hoogopgeleide
mensen, maar niet voor oudere werknemers,
of lager geschoolden.

1. Deze benadering maakt het gemakkelijker
voor bedrijven om personeel aan te werven
en te ontslaan, en zorgt dus voor een
maximale economische efficiëntie. Omdat
het gemakkelijker is om personeel te
ontslaan, is het ook gemakkelijker om jobs
te creëren.

1. Deze benadering leidt tot
onrechtvaardigheid. Terwijl sommigen hier
voordeel bij hebben, zijn velen niet in staat
te concurreren, omdat het hen ontbreekt
aan vaardigheden of het vermogen
om gemakkelijk van job of locatie te
veranderen.

2. Arbeidskosten buiten het loon, zoals
sociale zekerheidsbijdragen, zijn lager.
Dit bevordert een grotere internationale
concurrentiekracht. Ook aarzelen
werkgevers minder om te rekruteren.

2. Vele arbeidskrachten leven in een staat van
onzekerheid. Dit leidt tot armoede, stress,
gezondheidsproblemen en spanning in de
maatschappij.

Eén versie heet
‘flexizekerheid’.
Een jobmarkt zonder
verplichtingen
De arbeidsmarkt is erg
flexibel en kent weinig
beperkende voorschriften.
Het is gemakkelijk om
personeel aan te werven en
te ontslaan.
De overheid biedt enkel
een minimaal opvangnet
voor de werklozen, dwz
beperkte, tijdelijke bijstand
maar geen werkzekerheid.
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3. Werkgevers en mensen die efficiënt
werken, worden beloond omdat het systeem
mobiliteit en vernieuwing aanmoedigt.

3. Vele overschakelingen naar andere jobs
ontmoedigt langetermijninvestering en
zorgt ervoor dat arbeidskrachten minder
sterk gehecht aan hun job.
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Verschillende benaderingen tegenover jobs en handel
Argumenten voor Argumenten tegen
Jobs en industrieën in
eigen land beschermen
De overheid streeft ernaar
de jobs en industrieën in
eigen land te beschermen
tegen externe dreigingen,
vooral door belastingen
en tarieven te heffen op
buitenlandse goederen,
vergoedingen vragen
voor arbeidskrachten
wanneer een bedrijf naar
het buitenland verhuist, en
buitenlandse overnames van
strategisch binnenlandse
industrieën grondig te
onderzoeken.
Het creëren van jobs
stimuleren via vrije
handel
Markten staan zoveel
mogelijk open voor
internationale concurrentie.
Dit houdt in dat handel
open wordt gemaakt door
tarieven te doen dalen of af
te schaffen.
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1. Het is de enige manier om oneerlijke
concurrentie uit zich ontwikkelende
lageloonlanden tegen te gaan en om de
levenswijze en traditionele industrieën van
de gemeenschap te behouden.
2. Het zorgt ervoor dat concurrentie niet
plaatsvindt ten koste van mensen of het
milieu, maar op een gelijk speelveld.
3. Strategische industrieën in eigen handen
houden is van essentieel belang om de
controle van de regering op de economie te
bewaren.

1. Vrije handel bevordert vernieuwing, betere
jobs en stimuleert onze internationale
concurrentiekracht.
2. Het stelt klanten in staat te genieten van
goedkopere en meer diverse goederen
en diensten en breidt de markt uit voor
onze producten, terwijl de groei in zich
ontwikkelende landen wordt bevorderd.
3. Het moedigt investeringen aan in gebieden
waar landen een concurrentievoordeel
hebben, in plaats van in weinig belovende
sectoren.

1. Protectionisme is niet houdbaar op lange
termijn omdat het leidt tot investeringen
in verouderde industrieën, tot minder
concurrentiekracht en minder vernieuwing.
2. Het beperkt de keuze van de klant door
lager geprijsde goederen en diensten buiten
de deur te houden.
3. Het beperkt de toegang van onze industrieën
tot buitenlandse markten, omdat andere
landen kunnen beslissen om hun eigen
industrieën te steunen en voorkomen dat
we steunen op onze concurrentievoordelen
boven andere landen.

1. Vrije handel leidt tot een race naar de
bodem, waar normen worden gesteld door
diegenen met de minst veeleisende normen.
2. Het vormt een dreiging voor nieuwe en
fragiele industrieën en kost jobs, omdat
sommige landen of regio’s hun industrieën
laten vernietigen door meedogenloze en
soms gesubsidieerde concurrenten.
3. De ongebonden vrije markt is te beperkt in
zijn sociale bescherming voor wie slecht
presteert. Ze creëert winnaars en verliezers
— met te weinig bescherming voor de
verliezers.
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Uitdagingen en kansen - Pensioenen
Aangezien Europeanen langer leven en minder kinderen hebben, staat Europa voor
een uitdaging: de vergrijzing. Dit zal serieuze gevolgen hebben voor de economie,
omdat minder werkende mensen de kosten van pensioenen en gezondheidszorg van
gepensioneerden zullen ondersteunen.
Pensioensystemen van vandaag vallen onder twee ruime categorieën:
‘Uitbetaling bij vertrek’ - Overheidsvoordelen aan gepensioneerden worden betaald door
de huidige werknemers. Aanvullende privépensioenen worden aangemoedigd, hoewel
overheidspensioenen waarschijnlijk de grootste bron van inkomsten zullen blijven op
oudere leeftijd.
Systeem met meerdere pijlers - Het overheidspensioensysteem waarborgt enkel
een relatief laag basispensioen dat wordt gefinancierd door bijdragen of belastingen.
Om hun levensstandaard te handhaven na hun pensioen, moeten werknemers
bijkomende pensioenvoorzieningen aanleggen. Er bestaan aanvullende, gefinancierde
arbeidspensioenschema’s; de bijdragen kunnen verplicht of optioneel zijn. Dit soort
pensioensystemen met sterke tweede en derde pijlers is terug te vinden in Angelsaksische
landen, maar ook in Nederland en Denemarken.

Feiten
Vandaag zijn er vier mensen
op werkleeftijd die pensioenen
ondersteunen voor elke
persoon boven de 65. Tegen
2050 zal dit cijfer dalen tot
twee werknemers per persoon
boven de 65.
Het percentage van de
volwassen EU-bevolking
die 65 of ouder is, zal naar
schatting eigenlijk ongeveer
het dubbele zijn van nu

Hoe kan men voorkomen dat vergrijzing armoede doet ontstaan bij oudere mensen?
Hoe kunnen ondraaglijk hoge bijdragen en belastingen worden vermeden terwijl gepaste pensioensystemen
worden geboden?
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Verschillende benaderingen - Pensioenen
Benaderingen
‘Demografische’ oplossingen –
Deze opties trachten het
aantal nieuwkomers op de
arbeidsmarkt te verhogen
dankzij demografische groei,
wat bijvoorbeeld kan worden
aangemoedigd door:
Stimulansen te bieden aan
mensen om kinderen te krijgen;

Argumenten voor Argumenten tegen
1. Een hoger geboortecijfer aanmoedigen
vernieuwt de bevolking en verbetert
op lange termijn de verhouding tussen
beroepsbevolking/ gepensioneerden.
2. Immigratie op basis van economische
behoeften helpt een gepaste
arbeidsaanvoer te behouden.
3. Uitbreiding stimuleert economische
groei.

Deze optie moedigt de
tewerkstelling van oudere
werknemers aan, door
bijvoorbeeld:
Meer flexibiliteit in te voeren,
zodat oudere werknemers langer
kunnen werken;

2. Er zouden veel meer migranten nodig
zijn om onze pensioenen te betalen.
Dit zou zich vertalen in problemen met
integratie.
3. De toevoeging van nieuwe lidstaten helpt
niet om pensioenen te betalen in oudere
lidstaten.

Immigratie en mobiliteit aan te
moedigen binnen de EU;
Het tewerkstellingsniveau van
oudere werknemers optrekken

1. Maatregelen om mensen aan te
moedigen om kinderen te krijgen,
zijn niet ondoeltreffend en duur. Er is
niet veel wat we kunnen doen aan het
geboortecijferprobleem. In sommige
gevallen doen ze het tewerkstellingscijfer
bij vrouwen ook dalen.

1. Het aantal oudere mensen op de
arbeidsmarkt verhogen helpt de
verhouding tussen beroepsbevolking en
gepensioneerden in stand te houden.
2. Het tewerkstellingsniveau verhogen voor
oudere werknemers stelt mensen in staat
die nog productief zijn om te werken en
bij te dragen tot het algemene welzijn.

1. Vroege pensionering doet de
werkloosheid dalen omdat er jobs
vrijkomen. Oudere, minder dynamische
arbeidskrachten aan het werk houden,
neemt dan weer jobs weg voor jongere
werknemers.
2. Oudere werknemers zijn minder
productief. Het is duur en ondoeltreffend
om ze op de arbeidsmarkt te houden.

Betere invoeging van oudere
mensen op de arbeidsmarkt;
Hogere pensioenen voor wie laat
met pensioen gaat.
Een hervormd openbaar
pensioensysteem
Dit houdt in dat systemen met
‘uitbetaling bij vertrek’ in stand
gehouden worden, om ze aan
te passen aan demografische
verandering. Bijvoorbeeld
door de pensioenleeftijd op te
trekken en de pensioenniveaus
te verlagen en het vereiste aantal
bijdragen te verhogen.
Meer vertrouwen in
privéfinanciering aanmoedigen
Deze optie houdt in dat
een groter deel van de last,
risico’s en mogelijk voordelen
terechtkomt op de schouders van
personen dan in het systeem met
‘uitbetaling bij vertrek’.

NOE 003-07_NL.indd Sec1:15

1. Omdat de levensverwachting toeneemt,
is het normaal dat de pensioenleeftijd
wordt opgetrokken. Mensen leven
langer en komen op latere leeftijd op
de arbeidsmarkt terecht. Het sociale
contract zou hier rekening mee moeten
houden.

1. Dit verandert het sociale contract.
De belofte van gepaste pensioenen
zou behouden moeten blijven. Het is
niet eerlijk als er aan de pensioenen
geknabbeld wordt en de mensen hard
gewerkt hebben en een goed pensioen
verwachten.

2. Alleen als mensen later met pensioen
gaan en/of meer betalen, zullen de
pensioensystemen kunnen overleven
zonder de openbare financiën kapot te
maken.

2. Sommige werknemers moeten vroeg
met pensioen gaan door de werkdruk
of de zware lichamelijke eisen. Hen
aan het werk houden leidt tot meer
werkloosheid en aanvragen van
arbeidsongeschiktheidsuikeringen.

1. Het creëert een gevoel van individuele
verantwoordelijkheid terwijl de druk op
openbare financiën lichter wordt. Als
werknemers meer vertrouwen op hun
eigen spaargeld, heeft de verhouding
beroepsbevolking/gepensioneerden
minder impact op de openbare financiën.

1. Het legt de verantwoordelijkheidslast
teveel bij de werknemers. Sommigen
hebben er voordeel bij, maar anderen
investeren slecht en eindigen in armoede
2. Dit systeem houdt te hoge risico’s
in omdat het afhangt van de
schommelingen op de beurs.

2. Dit systeem is voldoende om mensen
te beschermen tegen rampen, terwijl
er ruimte over blijft voor individueel
initiatief.
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Actieniveau – Jobs en Pensioenen
Wat doet de EU momenteel

Feiten

Vandaag dragen de lidstaten zelf de verantwoordelijk voor tewerkstellings- en
pensioenbeleid. De EU-coördinatie die er bestaat, is gebaseerd op regeringen die vrijwillig
afspraken maken over beleidsdoelen, informatie delen en hun beleid trachten te doen
samenvallen. Dit heet de ‘open coördinatiemethode’.

Structurele fondsen
vertegenwoordigen meer dan
40 % van het EU-budget, het
ESF is goed voor zo’n 10 %.

Volgens de Europese Tewerkstellingsstrategie (ETS), bepalen ze gemeenschappelijke
doelstellingen binnen de EU.
De Commissie biedt ook financiële hulp aan nationale en subnationale overheden in hun
strijd tegen werkloosheid en sociale uitsluiting, vooral via het Europees Sociaal Fonds
(ESF). Dit is een van de structurele fondsen van de EU, die ernaar streven de verschillen
in welvaart en levensstandaard tussen de verschillende EU-landen en regio’s te verkleinen.
Volgens dit beleid gaat een derde van het EU-budget naar hulp aan de minder welvarende
regio’s in de EU.
Op het vlak van pensioenen moedigt de EU de toename van tewerkstelling op hogere
leeftijd aan. De enige actie die de EU tot nu toe op wetgevend vlak heeft ondernomen, is
een eenheidsmarkt creëren voor aanvullende pensioenen, om de mobiliteit van mensen
tussen de EU-landen te vergemakkelijken.

Sommigen beweren dat coördinatie niet volstaat, dat de EU-respons te zwak is om hoge werkloosheidsniveaus voortdurend aan
te pakken en gepaste pensioenvoordelen te bieden.
Anderen zijn dan weer van mening dat deze kwesties moeten worden overgelaten aan de lidstaten, die in een betere positie zitten
om beleidsbepalingen te implementeren die het best passen bij hun specifieke behoeften, en worden gevormd door verschillen
in geschiedenis, economie, industrietypes, enz. Sommigen zeggen dat strengen coördinatie hervormingen voorkomen en
vernieuwing tegenwerken.

In welke mate moeten EU-regeringen beslissingen voor jobs en pensioenen al dan niet coördineren?
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Vandaag

Argumenten voor Argumenten tegen
Benadering 1
EU neemt
collectieve
beslissingen

1. Gemeenschappelijke beleidsbepalingen
inzake pensioenen en jobs moedigen de
harmonisering van werkomstandigheden,
mobiliteit bij de werknemers tussen landen,
en solidariteit om de wereldconcurrentie aan
te kunnen, aan.
2. Coördinatie alleen is onvoldoende gebleken
om onze problemen op te lossen.
3. Meer EU-harmonisering zou de
eenheidsmarkt completer moeten maken.
Er zou bijvoorbeeld ook een eenheidsmarkt
kunnen bestaan voor aanvullende
pensioenverzekeringsplannen.

Benadering 2
Meerdere
snelheden

Benadering 3

f
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Steun,
coördinatie,
aanvullende
actie

Benadering 4
Geen EU-rol
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1. Elk land heeft specifieke behoeften en zou
moeten kunnen beslissen hoeveel of hoe
weinig ze willen samenwerken met andere
lidstaten.
2. Deze benadering stelt lidstaten in staat te
experimenteren zonder de coördinatie of
regeling te schenden vanuit Brussel.
1. De huidige coördinatiebenadering werkt
omdat ze steunt op een vorm van druk onder
collega’s en ‘naming and shaming’, wat
ervoor zorgt dat geen enkele lidstaat wilt dat
van haar gezegd wordt dat ze slecht presteert.
2. Lidstaten blijven vrij in hun beslissing over
hoe ze Europese richtlijnen implementeren
en om beleidsbepalingen op te stellen die zijn
aangepast aan hun eigen behoeften.
1. Nationale regeringen bevinden zich in de
beste positie om te beslissen.
2. Deze benadering stelt verschillende landen
of regio’s in staat om te experimenteren
met verschillende oplossingen, wat leidt tot
vernieuwing en een gezonde concurrentie.

1. Lidstaten kunnen niet akkoord gaan met
een gemeenschappelijke benadering of ‘één
oplossing voor iedereen’ omdat de tradities
inzake welvaartstatus en economische
structuren te verschillend zijn.
2. Het zal de bureaucratie van Brussel
versterken en regeringen minder in staat
stellen om de beleidsbepalingen die hen het
best lijken na te streven.
3. Er bestaat gevaar voor een gelijksstelling met
het duurste systeemtype. Rijkere landen en
regio’s zullen betalen voor minder efficiënte
landen en regio’s.
1. Zo kunnen op zichzelf geconcentreerde
nationale overwegingen overwicht krijgen op
solidariteit, de integriteit van de EU, en het
vermogen van de EU om een rol in de wereld
te spelen.
2. Het zal leiden tot grote verschillen tussen
groepen landen.
1. Deze benaderingen werkt niet, omdat er geen
sancties zijn voor achterblijvers.
2. Sommige landen zijn geneigd hun individuele
belangen na te streven, ten koste van andere
landen, wat mogelijk kan leiden tot sociale en
fiscale dumping.

1. Ongelijkheden nemen toe. Dit moedigt
oneerlijke concurrentiepraktijken aan, zoals
sociale en fiscale dumping. Landen worden
gedwongen om landen te volgen met lage
beschermniveaus.
2. Nationale economieën kunnen niet alleen
concurreren tegen de VS en China.
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Onderwerp 2: Onze Rol in de Wereld
De Koude Wereld verdeelde de wereld 40 jaar lang in twee
kampen. Het einde ervan heeft geleid tot een complexere en
fragielere wereldorde.

Hoe moet de EU tussenkomen in wereldzaken om
conflicten op te lossen, vrede de bevorderen en haar eigen
veiligheid te waarborgen?

Vandaag vormt het wereldwijde terrorisme nieuwe
uitdagingen voor regeringen. De concurrentie naar schaarse
natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas, mineralen en water
creëert nieuwe bronnen van geopolitieke spanning. De
klimaatverandering brengt ernstige negatieve gevolgen met
zich mee en vraagt om wereldwijde oplossingen

Hoe zouden beslissingen in deze zaken genomen moeten
worden?

Uitdagingen en kansen – Vrede en veiligheid overal in de wereld
De spanningen nemen toe omdat meer landen hun vermogen tot
massavernietigingswapens, waaronder kernwapens, ontwikkelen. Extreme armoede blijft
op vele plaatsen bestaan en doet de migratiestromen overal ter wereld toenemen.

Onder de gevaarlijkste conflicten van vandaag zien we de oorlogen in Irak en
Afghanistan, de burgeroorlog in de streek Darfur in Soedan, het conflict tussen Israël en
de Palestijnen, afscheidingsbewegingen in de Kaukasus en de nasleep van de oorlog in
Kosovo.

Verschillende Europese landen stuurden troepen onder leiding van de VS naar de invasies
in Afghanistan in 2001 en naar Irak in 2003. Terwijl Frankrijk en Duitsland gekant waren
tegen militaire interventie in Irak, namen het VK, Polen, Denemarken, Italië, Spanje
en Nederland deel aan de coalitie onder leiding van de VS. In Libanon, na de oorlog in
de zomer van 2006, gaf Italië opdracht tot een versterkte grondmacht van de Verenigde
Naties (VN) om de internationale vrede en veiligheid te herstellen in de grenszone tussen
Israël en Libanon.
De voorbije jaren kregen EU-landen kritiek wegens hun militair ingrijpen (bv. in Irak)
en hun niet militair ingrijpen (bv. in de jaren 90, tijdens de genocide in Rwanda, en het
conflict in ex-Joegoslavië).

Feiten
Het VK en Frankrijk zijn
de enige EU-landen die
kernwapens bezitten. De
andere landen met een gekend
kernvermogen zijn de VS,
Rusland, China, India en
Pakistan.

In 2006 stuurden de 27 EUlidstaten 11.632 soldaten op
vredesmissie
Turkije heeft een bevolking
die groter is dan gelijk welk
huidig EU-lid, behalve
Duitsland. Samen zouden de
drie kandidaten de totale EUbevolking doen toenemen met
16 %.

Wijzigingen in de onmiddellijke buurt zijn van bijzonder belang voor de EU. Momenteel
zijn er drie kandidaat-landen: Turkije, Kroatië en Macedonië. Andere landen kunnen
eventueel een aanvraag indienen, vooral landen ten westen van de Balkan, Georgië,
Oekraïne, en Wit-Rusland.
Voordat een kandidaat-land bij de EU kan komen, moet het een stabiel systeem met een
democratische regering hebben, de ‘rule of law’ naleven en de mensenrechten respecteren.
Het moet ook een goed werkende markteconomie hebben en een overheid die de EUwetten en beleidsbepalingen kan implementeren. De specifieke voorwaarden voor elke
kandidaat om lid te worden, worden uitgewerkt in onderhandelingen met de Europese
Commissie die enkele jaren duren.

Zouden de EU en zijn lidstaten een actieve rol moeten spelen op wereldvlak?
Hoe kan hun invloed op landen in de onmiddellijke buurt van de EU maximaal worden vergroot?
Welke middelen van internationale invloed zouden de EU en haar lidstaten moeten aanmoedigen?
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Twee voorbeelden van buitenlandse uitdagingen
Iran’s nuclear programme
Sinds 2007 bezit Iran geen kernwapenvermogen en heeft het land het Nucleair Non-Proliferatieverdrag (NPT) getekend
waarin het bezit van kernwapens wordt ontkend. Een aantal landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, en
Frankrijk, hebben Iran beschuldigd van een geheim voornemen om een kernwapenprogramma te ontwikkelen, terwijl
Iran beweert dat het doel ervan is kracht te genereren. Het verwierp echter een EU-voorstel bedoeld om Iran te helpen een
“veilig, economisch haalbaar en proliferatievrij burgerlijke kernkrachtgeneratie en onderzoeksprogramma” uit te bouwen.
In 2006 keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie goed waarin Iran werd gevraagd zijn
kernactiviteiten op te heffen en waarin sancties werden opgelegd tegen Iran. De EU was, met akkoord van de VS , van
plan Iran over te halen om een bindende verbintenis aan te gaan om geen middelen te ontwikkelen om uranium te
verrijken. In ruil werd aangeboden materialen en andere langdurige steun te leveren die het genereren van elektriciteit met
kernenergie zou vergemakkelijken.
Sommigen zeggen dat de internationale gemeenschap zou moeten aandringen met een combinatie van sancties en
stimulansen om Iran af te brengen van de ontwikkeling van een kernwapenvermogen.
Anderen zeggen als Iran zou beschikken over kernwapens, dit het Midden-Oosten zo zou destabiliseren dat een militaire
aanval om de kernuitrusting van Iran te vernietigen de meest efficiënte optie is.

Klimaatverandering
Het effect van menselijke activiteiten op het klimaat neemt toe. Vooral de productie en het gebruik van energie
veroorzaken uitstoten van vervuilende stoffen die de temperatuur doet wijzigen, met gevolgen op het milieu en het leven
van de mens. Het probleem geldt wereldwijd, zodat oplossingen moeten worden ingevoerd door afzonderlijke landen, maar
ook via internationale coördinatie (als sommige landen hun uitstoot van vervuilende stoffen doen dalen terwijl andere dat
niet doen, blijft het probleem bestaan).
Energieafhankelijkheid
Daarnaast hangen de EU-landen af van de invoer van meer dan de helft van de energie die ze verbruiken. Deze
afhankelijkheid zal naar verwachting nog toenemen omdat de eigen middelen slinken. Volgens officiële ramingen zullen
de EU-landen tegen 2030 gebruik maken van invoer uit Rusland voor niet minder dan 70% van de gastoevoer. Rusland
heeft reeds meermaals zijn energievoorraden gebruikt om druk uit te oefenen op zijn omringende landen.
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Verschillende benaderingen – Vrede en veiligheid in de hele wereld
Argumenten voor Argumenten tegen
Verschillende benaderingen tot de relaties van de EU met de rest van de wereld
Isolationisme
Landen trekken zich terug
uit de wereldgebeurtenissen
en focussen op de
bescherming van hun
eigen veiligheid, zonder
betrokken te geraken in
overzeese conflicten.
Afstemmen op de VS
Landen willen hun invloed
uit de wereldgebeurtenissen
verhogen, maar vertrouwen
vooral op de VS en de
NAVO om hun veiligheid te
beschermen, en ze volgen
de leiding van de VS’ in
internationale zaken.

1. Dit voorkomt militaire interventies die veel
levens en geld kosten.
2. Overzeese conflicten zijn onze zaken niet en
de beste manier om onze eigen veiligheid te
verzekeren is ervoor te zorgen dat we geen
vijanden maken.

1. Europa valt onder de bescherming van
de VS, onze traditionele bondgenoot.
Amerika’s middelen zijn het meest geschikt
om de veiligheid van de EU te vrijwaren
tegen externe dreigingen.
2. Dit is de enige manier om eenheid te
waarborgen onder de EU-landen, omdat
hun benaderingen en historische relaties te
complex zijn om efficiënte gezamenlijke
externe acties te voeren.
3. Dit stelt de EU in staat om zich af te
stemmen op de belangen van de VS en een
eenheidsfront te vormen tegen terrorisme
en opkomende machten, zoals China en
Rusland.

Een regionale macht in
een multipolaire wereld
Lidstaten en de EU willen
hun invloed versterken
en de koers van de
wereldgebeurtenissen
bijsturen. Ze deinzen
er niet voor terug om
internationale initiatieven
te nemen zonder de
goedkeuring van de VS.

NOE 003-07_NL.indd Sec1:20

1. Dit draagt bij tot de wereldstabiliteit. Een
multipolaire wereld impliceert een eerlijk
evenwicht tussen landen, terwijl unilaterale
Amerikaanse dominantie zijn beperkingen
heeft laten zien (bv. in Irak en Afghanistan).
2. Dit versterkt het vermogen van EU-landen
om hun economische belangen te promoten
en een rol te spelen in de internationale
gebeurtenissen, als een regionale macht
met invloed, die bijvoorbeeld in staat is
conflicten te helpen oplossen.

1. Het is moreel onaanvaardbaar om niets te
doen wanneer onschuldige mensen worden
vermoord en het is in ons eigen belang om
vrede in de wereld te bevorderen.
2. Het is niet realistisch om te denken
dat we onszelf kunnen beschermen
tegen wereldconflicten en externe
dreigingen als we ons terugtrekken uit de
wereldgebeurtenissen.

1. EU-landen en de VS zien internationale
relaties op een verschillende manier.
Bijvoorbeeld de Amerikaanse benadering
van democratie, mensenrechten of
klimaatverandering is niet dezelfde als de
Europese.
2. De belangen van de EU en VS
zijn niet dezelfde. Bijvoorbeeld
energieafhankelijkheid tegenover Rusland
heeft meer invloed op de EU-landen dan op
de VS.
3. Het zal verdeeldheid aanmoedigen tussen
EU-landen omdat sommige een speciale
relatie willen met de VS, terwijl andere er
de voorkeur aan geven om onafhankelijk te
handelen.
1. De meningen van de Europese landen
lopen te sterk uiteen. Ze kunnen geen
gemeenschappelijke standpunt vinden in
internationale aangelegenheden.
2. Het is te idealistisch en niet relevant in de
huidige veranderende geopolitieke context,
met de dominantie van de VS, de opkomst
van China en andere landen. Europa moet
kiezen tussen deze machten.
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Argumenten voor Argumenten tegen
Verschillende interventiewijzen
Ontwikkeling of ‘soft
power’ en diplomatische
invloed

1. Militaire interventies zijn duur en doen vaak
meer kwaad dan goed.
EU-landen hebben niet genoeg militaire
macht om tussen te komen in conflicten.

Landen trachten
hun invloed op de
wereldgebeurtenissen
te verhogen via nietmilitaire (‘soft power’)
middelen, zoals
handelsbeleid, embargo’s,
ontwikkelingsbijstand en
dreigen met politieke en
diplomatische isolatie.

2. De EU heeft de grootste markt en
hulpbudgetten ter wereld. Ze zijn krachtige
middelen om andere landen te beïnvloeden.

Militaire interventie
onder een VN-mandaat

1. Dit vereist dat de internationale
gemeenschap het eens wordt over een
militaire interventie, en ervoor zorgt dat
deze de steun krijgt van de internationale
gemeenschap.

Militaire macht kan worden
gebruikt om tussen te
komen in wereldconflicten,
maar alleen als ze worden
geruggensteund door de
Verenigde Naties.
Unilaterale militaire
interventie
Landen gebruiken hun
militaire macht om
tussen te komen op
probleemplaatsen in de
wereld, eventueel zonder
ruggensteun van de VN.
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3. EU-landen en de EU hebben een sterk
netwerk van diplomatieke missies en
historische banden met landen in de
hele wereld. Ze bevinden zich in een
goede positie om op te treden als eerlijke
makelaars in conflicten.

2. De VN is een krachtige beveiliging tegen
slecht bedoelde militaire interventie en
verleent een legitimiteit die anders niet zou
bestaan.
1. In gewapende conflicten is de enige
manier om het vechten te doen stoppen een
militaire interventie met gepaste kracht.
2. De bereidheid om militair tussen te komen
werkt als een krachtig afschrikmiddel, wat
in de eerste plaats voorkomt dat conflicten
zich voordoen.

1. ‘Soft power’ is niet ondoeltreffend als het
gaat om de meest ernstige conflicten in de
wereld.
2. Economische sancties zijn nadelig voor
gewone mensen, maar veranderen zelden
het gedrag van vijandige regeringen.
3. EU-diplomatieke optredens zijn te verdeeld
en te verstrooid om de wereldgebeurtenissen
te beïnvloeden.

1. Wachten op de goedkeuring van de VN
vertraagt het proces omdat landen zoals
China, Rusland en de VS een vetorecht
hebben.
2. Of er nu al dan niet sprake is van een VNmandaat, militaire interventie heeft nog
altijd meer kans om een wereldwijd conflict
te verergeren dan tot een oplossing te leiden.

1. De huidige situaties in Irak en Afghanistan
tonen aan dat zelfs de VS, de sterkste
militaire macht ter wereld, zijn doelen niet
kan bereiken via militaire actie alleen.
2. Militaire interventie maakt de wereld zelfs
minder veilig door escalerende conflicten.
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Argumenten voor Argumenten tegen
Verschillende benaderingen voor de onmiddellijke nabijheid van de EU
Geen nabijheidbeleid en geen
verdere uitbreiding

1. De rijkere lidstaten kunnen het zich niet
veroorloven enorme subsidies te betalen
aan de armere landen.

De EU zou zich moeten
concentreren op haar
interne ontwikkeling zonder
geprivilegieerde relaties te willen
ontwikkelen met naburige landen.

2. Hoe groter de EU wordt, hoe moeilijker
het is om diepere integratie te bereiken
en een akkoord te bereiken tussen de
lidstaten. De prioriteit moet erin bestaan
haar kern te versterken.

1. Het uitbreidingsproces stopzetten
verkleint de invloed van de EU op de
politieke en economische ontwikkeling
van naburige landen.
2. De uitbreiding stopzetten geeft de
indruk dat de EU naar binnen is gekeerd,
waardoor haar invloed kleiner wordt,
onder andere in het Midden-Oosten.

Verdere uitbreiding is onmogelijk.
Geen uitbreiding, maar meer
focussen op onze buurlanden
Er komt geen nieuw land bij
de EU, maar geprivilegieerde
relaties worden aangemoedigd
met de buurlanden. Volgens
dit ‘buurtbeleid’ maken de EU
en de landen in de nabije buurt
afspraken over politieke en
economische hervormingen.
Beperkte uitbreiding
De EU zou verder moeten
onderhandelen met bestanden
kandidaat-landen, maar zou hen
duidelijk moeten maken dat ze
nog lang moeten wachten voordat
ze lid kunnen worden.
Nieuwe aanvragen worden niet
aangemoedigd.

1. De aantrekkingskracht van EU-landen
kan erg belangrijke veranderingen in
naburige landen stimuleren.
2. Het is efficiënter om een sterke ‘kern’unie en de naburige landen te laten
profiteren van bepaalde aspecten van de
EU, dan te proberen teveel landen te snel
te integreren.

1. Huidige kandidaat-landen stellen zich
niet tevreden met tweederangsrelaties
met de EU, ze willen een volwaardig lid
worden. Zo bestaat het gevaar dat antiEU-gevoelens opflakkeren en dat er een
tegenstroom ontstaat, in plaats van de
hervormingen en ontwikkeling van deze
landen aan te moedigen.
2. Hoe groter de EU, hoe groter de
economische en politieke voordelen.

1. Het vooruitzicht van uitbreiding is een
krachtige tool om de Europese belangen
en waarden te promoten, dus het is
belangrijk om het uitbreidingsproces niet
stop te zetten.
2. Landen als Turkije zijn nog ver
verwijderd van een toetreding tot de EU,
maar de deur moet open blijven. Het is
belangrijk dat aan alle voorwaarden voor
lidmaatschap is voldaan. Dit kan enige
tijd in beslag nemen.

1. De onderhandelingen voor de
uitbreidingen riskeren het pro-EU gevoel
te ondermijnen in de kandidaat-landen,
wat de stimulans om economische en
politieke hervormingen door te voeren
verkleint.
2. Het vermogen van de EU om nieuwe
leden op te nemen werd aangetast
door recente toetredingen. Verdere
uitbreidingen zouden voorzichtig en
geleidelijk aan moeten plaatsvinden.

De criteria voor lidmaatschap zijn
streng en worden strikt toegepast.
Open uitbreiding
De EU zou zo snel mogelijk
werk moeten maken van
onderhandelingen met landen die
lid willen worden.
De lijst met kandidaten is
open. De toetredingscriteria
zijn flexibel genoeg om nieuwe
aanvragen niet te ontmoedigen.
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1. Dit is de krachtigste stimulans voor
economische en politieke hervormingen
in kandidaat-landen. Nieuwe lidstaten
maken de eenheidsmarkt van de EU
groter, stimuleren economische groei,
zorgen voor lagere loonkosten, zodat de
behoefte om bedrijven buiten Europa
onder te brengen kleiner wordt.
2. Hoe groter de EU, hoe krachtiger ze kan
zijn op wereldvlak.

1. De EU heeft de voorbije vier jaar al twee
uitbreidingen doorgevoerd: nu is het tijd
voor consolidatie.
2. Verdere uitbreiding zou Europa te divers
maken wat betreft rijkdom, etniciteit,
religie, cultuur en onderwijs. Het is tijd
om de grenzen van de EU vast te leggen.
3. De toetreding van Turkije zou de
migratie van Turken naar de EU-landen
doen toenemen.

3. De toetreding van Turkije zou het
Midden Oosten helpen een brug
te creëren tussen Europa en de
moslimwereld.
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Actieniveau – Vrede en veiligheid in de wereld
Wat doet de EU momenteel

Feiten

De bevoegdheid om buitenlandse relaties aan te knopen ligt momenteel vooral bij de
lidstaten. De rol van de EU heeft zich mettertijd echter ontwikkeld.

19 lidstaten van de EU zijn lid
van de NAVO.

Naarmate de Unie uitbreidde, moest ze haar relaties met de rest van de wereld bepalen.
Daarom heeft ze sinds 1993 een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(CSFP) ontwikkeld om gezamenlijk actie te kunnen ondernemen. Ze benoemde een Hoge
Vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheidsbeleid in 1999.

Naast China, Rusland en de
VS, zijn het VK en Frankrijk
permanente leden van de VN
Veiligheidsraad.

De EU heeft geen Europees leger dat centraal geleid wordt, maar de afzonderlijke legers
van de EU-lidstaten telt tot de best uitgeruste legers ter wereld. EU-landen spelen een
belangrijke rol in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).
De EU biedt fondsen aan specifieke internationale initiatieven (bv. aan de VN civiele
administratie in Kosovo, aan de Palestijnse Autoriteit). Ten westen van de Balkan en in
Centraal-Afrika in 2003 begon de EU aan de eerste missies onder haar nieuwe Europese
defensie- en veiligheidsbeleid.
De EU had een gemeenschappelijk handelsbeleid, dat een exclusieve bevoegdheid is: het
staat lidstaten niet vrij om over hun eigen handelsbeleid te beslissen, los van de EU.
De EU biedt bijstand aan zich ontwikkelende landen. De Unie kan handel of hulp
opheffen of afschaffen als het partnerland de mensenrechten met de voeten treedt.
De EU heeft ook een ‘burenbeleid’ ontwikkeld met landen in Noord-Afrika, het MiddenOosten, de Balkan en Oost-Europa. Dit is opgebouwd op een wederzijdse inzet voor
democratie en mensenrechten, ‘rule of law’, goed beheer, markteconomieprincipes en
duurzame ontwikkeling.
De EU heeft diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. Sommigen zeggen dat
de EU in de veiligheidsraad moet zitten van de Verenigde Naties in plaats van Frankrijk
en het VK.

De EU-landen zijn samen
de grootste exporteur ter
wereld en de tweede grootste
importeur, na de VS.

Samen genomen geven de EU
en haar 24 lidstaten meer hulp
aan arme landen dan gelijk
welke andere donor.

De EU-lidstaten hebben als
doel ongeveer 1% van hun
totale budget te besteden aan
buitenlandse hulp. Met de EU
geven ze ruwweg twee keer
zoveel als de VS.

Sommigen zeggen dat coördinatie niet volstaat, dat de Unie niet over voldoende sterke middelen beschikt, noch over voldoende
coherente strategieën om veiligheidsproblemen in de wereld aan te pakken.
Anderen zeggen dat deze kwesties moeten worden overgelaten aan de Lidstaten , die in een betere positie zitten om deze
kwesties aan te pakken.

In hoeverre moeten beslissingen op het vlak van buitenlandse relaties worden genomen door de EU of door
de individuele lidstaten?
Met welke graad –als die er is - van coördinatie of beraad?
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Vandaag

Argumenten voor Argumenten tegen
Benadering 1
EU neemt
collectieve
beslissingen

1. Beslissingen nemen over veiligheid in de
wereld op EU-niveau vormt een sterkere
kracht dan wanneer individuele lidstaten
afzonderlijk optreden.
2. Dit creëert solidariteit tussen lidstaten
tegenover rivaliserende strategieën door
andere landen.
3. Het maakt de mogelijke ontwikkeling
van coherente economische en sociale
beleidsvorming voor de hele EU mogelijk, wat
alle EU-burgers ten goede komt.

Benadering 2
Meerdere
snelheden

Benadering 3

f

Steun,
coördinatie,
aanvullende
actie

Benadering 4
Geen EU-rol

2. Zo ontstaat het gevaar van teveel centralisatie
in Brussel en politieke spanningen tussen de
Lidstaten.
3. Dit kan de soevereiniteit van de Staten doen
afnemen. Het voorkomt dat regeringen de
beleidsbepalingen navolgen die volgens hen
het best zijn voor hun volk.

1. Dit toont meer respect voor nationale
autonomie. Individuele landen kunnen kiezen
om samen te werken met andere als ze denken
dat dit gepast is.

1. Zonder efficiënte coördinatie wordt de rol van
Europa in de wereld kleiner. Europese landen
hebben te weinig macht om alleen te handelen
op wereldvlak.

2. Elk land heeft specifieke behoeften en
vaardigheden en zou moeten kunnen beslissen
hoeveel of hoe weinig ze samenwerken met
andere lidstaten.

2. Het gevaar is dat sommige landen gaan
‘profiteren’ van de inspanningen van anderen.

1. In feite coördineren Lidstaten nu al soms
informeel, en dit werkt vrij goed

1. Deze benadering brengt geen coherente en
langdurige internationale strategieën teweeg,
die van de EU een echte wereldspeler zouden
kunnen maken.

2. Het maakt acties mogelijk wanneer
EU-landen het eens zijn (bijvoorbeeld
vredesoperaties houden of acties
heropbouwen in postconflictgebieden) zonder
de nationale onafhankelijkheid in gevaar te
brengen.

1. Elke lidstaat heeft zijn eigen prioriteiten wat
wereldaangelegenheden betreft. Nationale
regeringen bevinden zich daarom in de beste
positie om te beslissen welke acties genomen
moeten worden.
2. Troepen sturen naar militaire acties is zo’n
serieuze en diepgaande beslissing dat ze enkel
in handen zou moeten blijven van nationaal
verkozen regeringen.
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1. Het is onrealistisch om te verwachten
dat lidstaten tot een akkoord komen over
een gemeenschappelijke benadering. De
verschillen in prioriteiten en strategieën zijn
te groot.

2. Wanneer louter coördinatie wordt nagestreefd
in plaats van gezamenlijke besluitvorming,
is de verleiding te groot voor sommige
staten om te gaan ‘profiteren’ en gewoon hun
individuele belangen na te streven, mogelijk
ten koste van andere staten.
1. Tenzij EU-landen samen handelen, kunnen
ze niet verwachten dat ze het verschil kunnen
maken op wereldvlak, omdat de lidstaten
te klein zijn om een aanzienlijke invloed te
kunnen uitoefenen tegen machten als de VS,
Rusland en China.
2. Er is een rechtstreeks verband tussen de
internationale ontwikkeling van de EU
en haar internationale acties. Coördinatie
binnen de EU kan nooit efficiënt zijn zonder
coördinatie erbuiten.

9/26/07 5:58:03 PM

BRIEFING MATERIAAL

Waar kan ik meer informatie vinden en vragen stellen?
Over het initiatief:
www.tomorrowseurope.eu
Telefoon: + 32 2 229 11 59

f Geef uw mening op YAHOO! Antwoorden
Engels:

http://uk.answers.yahoo.com

Duits:

http://de.answers.yahoo.com

Frans:

http://fr.answers.yahoo.com

Italiaans:

http://it.answers.yahoo.com

Spaans:

http://es.answers.yahoo.com

f Om de huidige EU-zaken te volgen, raden we EurActiv aan, een mediaportaal:
EU:

http://www.euractiv.com/en/ Engels
http://www.euractiv.com/fr/

Frans

http://www.euractiv.com/de/ Duits
Bulgarije:

http://evropa.dnevnik.bg/

De Tsjechische Republiek: http://www.euractiv.cz/
Frankrijk:

http://www.euractiv.fr/

Hongarije:

http://www.euractiv.hu/

Polen:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Roemenië:

http://www.euractiv.ro/

Slowakije:

http://www.euractiv.sk/

f Politieke partijen in het Europees Parlement:
Groep van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)
en Europese Democraten: http://www.epp-ed.eu
Socialistische Groep in het Europees Parlement: http://www.socialistgroup.eu
Groep van het Verbond van Liberalen en Democraten voor Europa: http://www.alde.eu/
Union for Europe of the Nations Group: http://www.uengroup.org
Groep van de Groenen / Europese Vrije Alliantie: http://www.greens-efa.org
Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left: http://www.guengl.eu
Identiteit, Traditie en Soevereniteit Groep: http://www.its-pe.eu
Onafhankelijkheid/Democratie Groep: http://indemgroup.org/
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Over Deliberative Polling®
Deliberative Polling® is een proces van openbaar overleg waarin wetenschappelijke samples worden ondervraagd voor en nadat ze de kans kregen
om serieus te debatteren over de onderwerpen. Het proces werd voor het eerst ontwikkeld door Professor James S. Fishkin in 1988. Alle toepassingen
ervan op landen in de hele wereld vonden steeds plaats in samenwerking met Professor Robert C. Luskin. Ze hebben projecten geleid met verschillende
partners in de VS, Groot-Brittannië, Australië, Canada, Denemarken, Italië, Bulgarije, Hongarije, China en Noord-Ierland.
Deliberative Polling® is een handelsmerk van James S. Fishkin. Alle inkomsten van het handelsmerk worden gebruikt om onderzoek te steunen in het
Center for Deliberative Democracy, Stanford Universiteit.
Meer over Deliberative Polling: http://cdd.stanford.edu

Document opgesteld door Notre Europe met de hulp van de Europese Raad voor Buitenlandse Relaties, Euractiv, Het Center for European Policy
Studies, the Institutul European din România, het Centre for public policy PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, het Center for Liberal Strategies, Nyt
Europa, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, E3G
De originele versie van dit document werd opgesteld in het Engels. Vertaalde versies kunnen afwijken.
Afgewerkt op 7 september 2007.
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