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I. DE GESCHIEDENIS EN
WERKING VAN DE EU
De geschiedenis van de Europese Unie
De hedendaagse Europese Unie is het rechtstreekse resultaat van de vaste wil van Europese politici om na de Tweede Wereldoorlog
in de toekomst gewapende conflicten in Europa te vermijden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om banden tussen landen te
smeden dankzij een nauwere industriële en economische samenwerking. Sindsdien zijn de verantwoordelijkheden van de EU door
nieuwe uitdagingen sterk uitgebreid en zijn er nog veel meer landen tot deze gemeenschap toegetreden.
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1950:

De Franse Minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, stelt voor om de kool- en staalindustrieën van WestEuropa tot een geheel samen te voegen. Dit leidt in 1951 tot het Verdrag van Parijs, en tot de oprichting van de Europese
gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) met zes lidstaten: België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en WestDuitsland.

1957:

Dezelfde zes landen ondertekenen de Verdragen van Rome die de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) oprichten. Dankzij deze verdragen worden de eerste
stappen gezet om handelsbarrières tussen de zes landen weg te nemen en om te werken aan de oprichting van een
‘eenheidsmarkt’.

1967:

Deze drie organisaties, namelijk de EEG, de EGKS en EURATOM worden samengevoegd om één geheel van instellingen
te vormen: de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement (met leden die aanvankelijk door de
nationale parlementen worden verkozen).

1973:

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk treden toe tot de Europese Gemeenschappen (EG).

1979:

De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europese Parlement worden gehouden, waarbij kiezers in elke EGlidstaat de parlementsleden kiezen.

1981:

Griekenland treedt toe tot de Europese Gemeenschappen.

1986:

Portugal en Spanje worden lid van de Europese
Gemeenschappen.
De EG-regeringen ondertekenen de Europese Akte die moet leiden tot de oprichting van een eenheidsmarkt waarin
mensen, goederen, kapitaal en diensten vrij mogen bewegen binnen de EG.

1992:

Met de ondertekening van het Verdrag van Maastricht wordt de Europese Unie opgericht en worden er nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen de regeringen van de Lidstaten ingevoerd, bijvoorbeeld over defensie en justitie en
binnenlandse zaken.
De EU-regeringsleiders spreken ook af dat er binnen een termijn van tien jaar een Economische en Monetaire Unie moet
worden opgericht, met een gemeenschappelijke munt die door een Europese Centrale Bank moet worden beheerd.
De Eenheidsmarkt wordt officieel ingevoerd maar er moet nog veel gebeuren om de belofte van het vrij verkeer van
mensen, goederen, kapitaal en diensten waar te maken.

1995:

Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie (EU).

1999:

:De Europese eenheidsmunt – de euro – wordt officieel ingevoerd en 11 EU-Lidstaten nemen de euro aan als hun
officiële munteenheid, zodat op die manier de eurozone wordt gecreëerd.

2001:

:Griekenland treedt toe tot de eurozone.
Het Verdrag van Nice wordt ondertekend en er wordt begonnen met hervormingen aan de EU-instellingen, om de EU
voor te bereiden op de grote uitbreiding met de toetreding van tien nieuwe Lidstaten in 2004.

De euro wordt een realiteit op 1 januari, wanneer eurobiljetten en -munten de nationale munteenheden vervangen in
12 van de 15 EU-lidstaten: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Portugal en Spanje.
Er wordt een Conventie over de toekomst van Europa ingesteld, met vertegenwoordigers van de nationale regeringen en
parlementen van de lidstaten, van de kandidaat-lidstaten voor de EU, van de Europese Commissie en van het Europese
Parlement.

2003:

De Conventie legt haar voorstel voor het ‘Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa’ voor aan de EUregeringsleiders. De regeringen van de Lidstaten beginnen met onderhandelingen over de voorstellen.

2004:

Tien nieuwe landen treden toe tot de EU, waaronder acht landen uit Oost- en Midden-Europa: de Tsjechische Republiek,
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië, plus Cyprus en Malta.
De EU-regeringsleiders bereiken een akkoord over het Grondwettelijk Verdrag (Europese Grondwet) dat alle voorgaande
EU-Verdragen bundelt in één document en bepaalde werkingen van de Unie verandert. De Lidstaten krijgen twee jaar de
tijd om de Europese Grondwet te ratificeren. Dit kan enkel gebeuren als ze door alle 27 Lidstaten wordt goedgekeurd.

2005:

Er worden referenda over de Europese Grondwet gehouden in vier landen: Luxemburg en Spanje stemmen voor, maar
Frankrijk en Nederland stemmen tegen. De EU-regeringsleiders lassen een ‘periode van bezinning’ in om na te gaan hoe
het best op de ‘Neen’ stemmen wordt ingespeeld.

2007:

Roemenië en Bulgarije treden toe tot de EU dat nu uit 27 Lidstaten bestaat. Slovenië treedt toe tot de eurolanden.
De EU-leiders starten de gesprekken rond een nieuw EU-Verdrag, dat in december 2007 ondertekend wordt in
Lissabon.
De EU viert haar 50ste verjaardag.

2008:

Cyprus en Malta treden toe tot de eurolanden.
Het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon gaat van start in de 27 Lidstaten. 24 Lidstaten ratificeren het verdrag
via de nationale parlementen, maar Ierland stemt tegen via een referendum. De gesprekken beginnen om een reactie te
formuleren op de negatieve Ierse stemming.

2009:

Slowakije is het 16de land dat toetreedt tot de eurolanden.
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Zo werkt de EU
Drie grote instellingen staan in voor het dagelijkse beheer van
de Europese Unie: de Europese Commissie, de Raad van
de Europese Unie en het Europees Parlement. Twee andere
instellingen, het Europees Hof van Justitie en de Europese
Rekenkamer, spelen respectievelijk een belangrijke rol bij de
controle van de naleving van de EU-wetten en bij het toezicht
op de EU-begroting, zodat ze op de juiste manier wordt
besteed. De Europese Centrale Bank is verantwoordelijk
voor het beheer van de euro.

meestal viermaal per jaar samen tijdens ‘Europese Raden’.
Tijdens deze topvergaderingen wordt het globale EU-beleid
uitgestippeld en worden er kwesties opgelost die niet op een
lager niveau konden geregeld worden.

De Europese Commissie

In zijn verschillende samenstellingen heeft de Raad zes
hoofdverantwoordelijkheden:
• EU-wetten goedkeuren (meestal over beleidskwesties, de
Raad doet dit meestal samen met het Europees Parlement,
maar in een aantal zeer gevoelige domeinen neemt de
Raad alleen een beslissing);
• Het coördineren van de algemene economische
beleidsvoeringen van de EU-lidstaten;
Het sluiten van internationale overeenkomsten tussen de EU
en andere landen of internationale organisaties;
• Het goedkeuren van de EU-begroting, samen met het
Europees Parlement;
• Het ontwikkelen van het Gemeenschappelijk Buitenlands
en Veiligheidsbeleid;
• Het coördineren van de samenwerking tussen nationale
gerechtshoven en politiediensten bij misdaadzaken.

Dit is het uitvoerend orgaan van de EU of de ‘civiele dienst’.
Ze heeft vier hoofdtaken:
• Het voorstellen van nieuwe EU-wetten;
• Het beheer en de tenuitvoerlegging van het EU-beleid en
de begroting;
• Het controleren van de naleving van de Europese wetgeving
(samen met het Europees Hof van Justitie);
• Het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau,
het onderhandelen over internationale overeenkomsten
uit naam van de EU als één geheel binnen bepaalde
beleidsdomeinen.
Elke vijf jaar worden een nieuwe Voorzitter en Commissieleden
(nu één van elk van de 27 EU-lidstaten) benoemd door de EUregeringen en hun benoeming wordt goedgekeurd door het
Europees Parlement. Elke Commissaris is verantwoordelijk
voor een specifiek domein van het EU-beleid. En elke
Commissaris heeft een klein privé-kantoor ter beschikking
en een departement onder zijn/haar leiding met permanente
EU-ambtenaren die in Brussel gevestigd zijn.
De Commissie moet politieke verantwoording afleggen aan
het Europees Parlement, dat de macht heeft om de Voorzitter
en de Commissieleden te ontslaan met een motie van
wantrouwen.
Volgens het Verdrag van Lissabon zou het aantal leden van
de Europese Commissie verminderd worden tot twee derde
van het aantal EU-Lidstaten die bij toerbeurt geselecteerd
worden.

Raad van de Europese Unie
Dit is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de EU.
De Raad bestaat uit een minister van de regering van elke
EU-lidstaat. Welke minister hieraan deelneemt, hangt af van
de onderwerpen waarover wordt gedebatteerd (zo zullen
bijvoorbeeld de leefmilieuministers van alle EU-landen in de
‘Milieuraad’ zetelen en komen de landbouwministers samen
tijdens ‘Landbouwraden’).
De Eerste Ministers en/of Presidenten van de 27 Lidstaten,
plus de Voorzitter van de Europese Commissie, komen

4

Volgens het Verdrag van Lissabon zou de Europese Raad
geleid worden door een Voorzitter die verkozen zou worden
door de EU-leiders voor een eenmalig verlengbare termijn
van twee en een half jaar.

De meeste van deze verantwoordelijkheden hebben te maken
met domeinen waar de EU-lidstaten hebben afgesproken om
hun soevereiniteit te delen en waar ze de bevoegdheden
voor besluitvormingen aan de EU hebben overgedragen.
Maar bij de laatste twee hebben de lidstaten slechts heel
beperkte bevoegdheden aan de Unie gegeven, maar ze
hebben wel afgesproken om samen te werken voor een
reeks van kwesties (een proces dat ‘intergouvernementele
samenwerking’ wordt genoemd).
Deze bevoegdheden zouden versterkt worden met het
Verdrag van Lissabon. Er zou ook een nieuwe functie
gecreëerd worden voor een Hoge Vertegenwoordiger van
de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid om
samen met de diplomatieke dienst van de EU de invloed van
de unie op wereldvlak te bevorderen.
In tal van beleidsdomeinen neemt de Raad beslissingen ‘met
een gekwalificeerde meerderheid van stemmen’. Dit is een
systeem waarin elk land over een aantal stemmen beschikt dat
ruwweg in verhouding afgestemd is op zijn bevolkingsaantal.
Volgens het Verdrag van Lissabon zou de EU overschakelen
naar het systeem van de dubbele meerderheid waarbij voor
de goedkeuring van een wetsvoorstel de steun vereist wordt
van minstens 55% van de EU-Lidstaten die op hun beurt 65%
van de EU-bevolking moeten uitmaken.

Wie beslist?

De Raad wordt om beurten voorgezeten door een andere
Lidstaat, en dit telkens voor een periode van zes maanden.
Dit systeem wordt ‘wisselend Voorzitterschap’ genoemd.
Volgens het Verdrag van Lissabon zouden de EU-toppen
geleid worden door de nieuwe Voorzitter van de Europese
Raad en de bijeenkomsten van ministers van buitenlandse
zaken door de buitenlandcoördinator van de EU. Het
voorzitterschap bij toerbeurt zou wel behouden blijven voor
alle andere bijeenkomsten van de Raad.

In domeinen waar deze twee instellingen gezamenlijke
besluitvormende bevoegdheden hebben, worden de
voorstellen aan de hand van een onderhandelingsproces
bijgewerkt om tot een akkoord te komen over de uiteindelijke
vorm van de wet. Dit proces kan heel lang duren: maanden
of zelfs jaren.

Het Europees Parlement

Dit Hof is gevestigd in Luxemburg en er zetelen 25 rechters
in, dus één rechter per lidstaat. Het verzekert de eerbiediging
van de wetten door de lidstaten, zoals deze in Brussel zijn
aangenomen en het zorgt ervoor dat de EU-wetgeving op
dezelfde manier wordt geïnterpreteerd en toegepast in elke
lidstaat.

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de EU-burgers
en de parlementsleden (Europarlementariërs, EP’s) worden
elke vijf jaar rechtstreeks verkozen door de burgers. Elke EUburger die ingeschreven is als kiezer, heeft het recht om te
kiezen.
Het huidige Parlement dat in juni 2004 werd verkozen, telt
785 leden uit de 27 EU-lidstaten. Ze zetelen niet in nationale
blokken, maar in zeven Europese politieke groepen.
Momenteel is de centrumrechtse Europese Volkspartij de
grootste groep, terwijl de centrumlinkse Europese Socialisten
de tweede grootste groep vormen.
De EP’s vertegenwoordigen alle verschillende opinies over de
EU, van de fervente voorstanders van een grotere Europese
integratie tot degenen die willen dat hun land resoluut uit de
EU stapt.
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Maar over de meest gevoelige kwesties, met inbegrip
van wijzigingen aan de EU-Verdragen en de toelating van
nieuwe landen in de EU, wordt beslist met unanimiteit van
stemmen, waarbij elk land het recht heeft om alleen zijn
veto te stellen tegen wetsvoorstellen. Het Verdrag van
Lissabon zou het aantal kwesties waarover met unanimiteit
beslist moet worden, verminderen door het systeem van
de meerderheid van stemmen in te voeren in ongeveer 50
nieuwe wetgevingsgebieden.

Hoewel de Europese Commissie nieuwe wetten voorstelt,
beslissen de Raad van de Europese Unie (die bestaat
uit ministers die zich aan hun nationale parlementen en
kiezers moeten verantwoorden) en het Europees Parlement
(waarvan de leden zich rechtstreeks aan de kiezers moeten
verantwoorden) uiteindelijk of deze wetten wel of niet worden
aangenomen.

Het Europese Hof van Justitie

De Europese Rekenkamer
De Europese Rekenkamer is gevestigd in Luxemburg. Ze
bestaat uit afgevaardigden van elke lidstaat en ze stuurt
de manier waarop de EU-begroting wordt besteed. Ze
is verantwoordelijk voor de correcte inning van de EUontvangsten en ze zorgt ervoor dat deze op een wettige,
economische manier en voor hun beoogde doel worden
uitgegeven.

Het Parlement heeft vier belangrijke taken:
• EU-wetten in heel wat beleidsdomeinen aannemen, in
samenspraak met de Raad;
• Democratisch toezicht houden over de andere EUinstellingen;
• De door de Raad voorgestelde begroting goedkeuren of
verwerpen;
• Samen met de Raad zijn akkoord geven over de toetreding
van nieuwe landen tot de EU.
Het Parlement is de enige EU-instelling die volledig
opengesteld wordt voor de kritische blik van de burgers: de
vergaderingen zijn openbaar en alle debatten, opinies en
resoluties worden gepubliceerd.
Met het Verdrag van Lissabon zou het aantal Europese
parlementsleden verminderd worden tot 750, plus de
Voorzitter. De invloed van het Parlement zou versterkt
worden door gemeenschappelijke bevoegdheden voor
besluitvorming in een groter aantal beleidsdomeinen.
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II. Immigratie
Immigratie is een gevoelig politiek onderwerp in veel
EU-lidstaten. Er wordt intens gedebatteerd over de
vraag of het toelaten van mensen van buiten de Unie
om te leven en werken in de EU goed of slecht is voor
onze economieën en samenleving. Ook de vraag hoe streng
de regeringen moeten zijn bij het verhinderen dat illegale
migranten hun land binnenkomen, en het terugsturen van
diegenen die hier illegaal verblijven, biedt stof voor hevige
discussies.
Die discussies worden intenser in de huidige economische
crisis, die de werkloosheid in veel delen van Europa de hoogte
injaagt en de druk op de overheidsbudgetten versterkt.
De EU-lidstaten worden tevens geconfronteerd met de
uitdagingen van een almaar toenemende gemengde
bevolking, met snelle sociale, culturele en religieuze
veranderingen in hun samenleving, die door sommigen als
een positieve ontwikkeling worden ervaren, maar die ook
vragen oproepen, enerzijds over de potentiële bedreiging
voor de traditionele Europese levenswijze en, anderzijds, over
het toenemend racisme en de discriminatie van migranten en
etnische minderheden.
Het immigratiebeleid van de EU handelt alleen over personen
die in de EU komen leven en werken vanuit andere delen
van de wereld. Het heeft geen betrekking op personen uit de
27 lidstaten van de EU, aangezien die het recht hebben om
overal in de Unie te leven en te werken (hoewel sommige
lidstaten beperkingen hebben opgelegd op dit recht voor
personen uit Centraal- en Oost-Europese landen die tot de
EU zijn toegetreden in 2004 en 2007). Dat thema zal hier
bijgevolg niet aan bod komen.
De integratie van migranten, die hen moet toelaten om
volwaardig deel te nemen aan het economische, sociale,
politieke, burgerlijke en culturele leven van hun ‘gastland’,
vormt eveneens een punt van intense discussie. Moet aan de
migranten worden gevraagd om zich aan te passen aan de
maatschappij waarin ze thans leven of moeten ze vrij zijn om
hun eigen gebruiken en tradities te volgen? Die vraag treedt
evenwel buiten het bestek van dit briefingmateriaal.
Dat geldt ook voor de vraag hoe moet worden gereageerd
op de asielaanvragen van diegenen die naar de EU komen
op zoek naar internationale bescherming omdat ze in hun
eigen land vervolgd dreigen te worden, veeleer dan om
economische redenen.
Discussie is er tevens over de manier waarop diegenen
moeten worden beschreven die een land binnenkomen en
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daar leven en werken zonder de nodige vergunning. Velen
beweren dat die niet mogen beschreven worden als ‘illegale
migranten’ omdat een persoon onmogelijk ‘illegaal’ kan zijn.
Het zijn hun activiteiten die illegaal zijn. Daarom verkiezen
ze de term ‘onregelmatig’. Eenvoudigheidshalve zullen we in
dit document de term ‘illegaal’ gebruiken, aangezien dat nog
steeds de meest gebruikte term is in publieke debatten.

Hoofdthema’s
De belangrijkste uitdaging voor de EU en de nationale
beleidsmakers is het verzoenen van de verschillende
beleiddoelstellingen op dit vlak: aantrekken van migranten
van buiten de EU van wie men denkt dat ze nodig zijn om
economische redenen en afschrikken van anderen om de EU
illegaal te betreden.
Die twee thema’s – legale en illegale migratie – zijn nauw
met elkaar verbonden en worden vaak met elkaar verward,
aangezien het debat over het bestrijden van illegale migratie
in de hoofden van velen verbonden is met de mate waarin
legale migratie zou moeten worden toegelaten of zelfs
aangemoedigd.
Dat zet veel EU-lidstaten aan tot een tweeledige benadering:
hun eigen grenzen en de grenzen van de EU trachten te
versterken om personen te beletten om de Unie binnen te
komen zonder vergunning, terwijl kanalen worden geopend
voor legale migratie om werknemers aan te trekken die de
EU volgens velen nodig heeft om tekorten op de arbeidsmarkt
in te vullen, d.w.z. een gebrek aan werkers voor bepaalde
banen. Sommigen beweren dat het EU-beleid inzake legale
migratie alleen geloofwaardig is als de EU eerst aantoont dat
ze een effectief beleid kan voeren op het gebied van illegale
migratie.
Op het EU-niveau werd eigenlijk veel meer vooruitgang geboekt
in het ontwikkelen van strengere controlemechanismen
(grenscontroles voor personen die de Unie binnenkomen
enz.) en in het omgaan met illegale migratie, dan in het
harmoniseren van het beleid inzake legale migratie, om de
hierna uiteengezette redenen.
En dan is er nog de vraag ‘wie moet wat doen’: in welke mate
moeten de individuele EU-lidstaten vrij zijn om te beslissen
over hun eigen immigratiebeleid en in welke mate moet dat
thema in de EU worden aangepakt of zelfs op wereldniveau
in de huidige, steeds mobielere wereld, waarin de mensen
zich vlot bewegen tussen de landen?

Bijna 4% van de EU-bevolking bestaat uit migranten van
buiten de Unie. Die komen naar de EU om verschillende
redenen, inclusief om er te werken, te studeren of zich bij
hun familieleden te voegen.
Er wordt geraamd dat er momenteel wereldwijd meer dan
200 miljoen migranten zijn (3% van de wereldbevolking).
Daarvan leven 42 miljoen migranten in het EU-gebied, zijn
14 miljoen EU-burgers die in een andere lidstaat leven, en
werden 28 miljoen buiten de Unie geboren.
De migratiepatronen binnen de EU lopen sterk uiteen.
Vreemdelingen (zowel EU- als niet-EU-burgers) vormen minder
dan 4% van de totale bevolking van Finland en Hongarije.
Aan de andere zijde van de schaal vertegenwoordigen ze
meer dan een derde van de Luxemburgse bevolking.
Het type migrant en waar hij vandaan komt, is eveneens
sterk verschillend. In Frankrijk vertegenwoordigen de
families van migranten die reeds in het land zijn meer dan
de helft van diegenen die de voorbije jaren in Frankrijk zijn
binnengekomen, terwijl andere landen een groter deel van
nieuwe migrant-werkers verwelkomen. In Duitsland vormen
de Turkse migranten veruit de grootste migrantenbevolking,
terwijl in het VK de drie grootste migratiebevolkingen bestaan
uit Ieren, Indiërs en Polen.
Algemeen gesproken, leidt de aanhoudende grote kloof
tussen ‘s werelds rijkste en armste landen tot een toenemende
migratie, waarbij de buitengrenzen van de EU, in het zuiden
en het oosten, door hun geografische ligging, in het bijzonder
onder druk komen.
Veel migranten leven en werken legaal in de EU, en hebben
het nodige visum daarvoor aangevraagd en gekregen. Het
exacte aantal in elk land hangt af van het immigratiebeleid
dat elke regering voert en van het aantal legale migranten dat
het land wil en/of nodig heeft.
Maar anderen komen de EU illegaal binnen (zonder de
nodige visa) of komen het land legaal binnen, maar verblijven
en werken er illegaal nadat hun visa verstreken zijn. Cijfers
van de Europese Commissie wijzen erop dat er tot 8 miljoen
illegale immigranten in de EU waren in 2006, en dat meer
dan de helft daarvan de Unie legaal was binnengekomen,
maar dan het verblijfrecht overtrad.
Het debat over hoeveel migranten jaarlijks moeten worden
toegelaten, vindt plaats tegen de achtergrond van de
veranderende Europese bevolking, die in sommige EUlanden reeds aan het teruglopen is, en die veroudert omdat
de mensen doorgaans minder kinderen hebben en langer
leven dan in het verleden.
Algemeen beschouwd, wordt voorspeld dat de bevolking
van de EU zal dalen van 495 miljoen nu naar 472 miljoen
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Belangrijke feiten

tegen 2050, waarbij het aantal ouder dan 64 zal stijgen van
81 miljoen nu naar meer dan 141 miljoen en het aantal jonger
dan 15 zal dalen van net onder 80 miljoen nu naar net over
63 miljoen (dat patroon varieert evenwel van land tot land).
Als dat het geval is, zou dat minder actieve personen
betekenen die een toenemend aantal ouderen,
gepensioneerden, moeten onderhouden. Dat zou leiden tot
tekorten aan werkkrachten voor het invullen van bepaalde
vacatures en een stijgende belasting van de welvaartsstaat,
waarin steeds minder personen de belastingen betalen die
nodig zijn om de pensioenen, de gezondheidszorg etc. voor
de ouderen te financieren.

Sleutelelementen van
het immigratiedebat
Veel experts beweren dat de tekorten aan werkkrachten niet
kunnen worden ingevuld door een grotere vruchtbaarheid
en opleidingen alleen. Zo ontstaat een debat over welke
eventuele rol legale migratie zou moeten spelen bij het
invullen van die tekorten en het uitbreiden van de EUwerkkrachten, en meer bepaald over wie en hoeveel.
Veel werkgevers klagen steeds meer dat ze onvoldoende
werkkrachten in eigen land vinden om het aantal vacatures in
te vullen. Ondanks dat de werkloosheid in de EU nog steeds
toeneemt door de economische crisis, is er in sommige
sectoren nog steeds een tekort aan werkkrachten.
Bovendien zijn de meeste migranten in de EU thans
tewerkgesteld in laaggeschoolde jobs. De voorstanders van
meer migranten beweren dat de ambities van de Unie om
een economische wereldspeler te blijven en om de wereld
te leiden in sleutelsectoren (zoals technologie en diensten),
betekenen dat deze nood heeft aan meer gespecialiseerde
en hooggeschoolde werkkrachten die talrijker zijn in andere
delen van de wereld.
Daarom pleiten ze voor een tweeledige benadering:
maatregelen om beter opgeleide nationale werkkrachten te
creëren in combinatie met de toelating van meer migranten
om de resterende tekorten in te vullen.
Anderen beweren dan weer dat Europa geen migranten
nodig heeft om die tekorten in te vullen. Ze wijzen op de
toenemende werkloosheidscijfers in sommige EU-lidstaten,
en benadrukken dat de oplossing in de heropleiding van
‘nationale’ werkkrachten berust, zodat die over de nodige
vaardigheden beschikken en gemakkelijker kunnen
overschakelen tussen banen en beroepen.
Tevens beweren ze dat het toelaten van veel meer migranten
een te grote druk zou leggen op de openbare diensten zoals
huisvesting en gezondheidszorg, waarbij regeringen met
een reeds overbelaste begroting geconfronteerd worden met
aanzienlijke extra kosten om de vereiste extra diensten aan
te bieden.

7

Daaraan wordt de bezorgdheid gekoppeld over de sociale,
culturele en religieuze impact die migranten hebben
op de plaatselijke samenleving. Sommigen beweren
dat ze de Europese levenswijze fundamenteel zullen
veranderen, en wijzen meer bepaald op de impact die
de toenemende moslimgemeenschappen hebben op de
Europese samenleving. Bovendien worden vragen gesteld
bij de vaststelling dat de Europese samenleving steeds
meer gefragmenteerd wordt, waarbij de migranten en
de samenleving hun eigen tradities en gebruiken blijven
volgen in plaats van zich aan te passen aan de toegenomen
diversiteit.

De EU-leiders kwamen ook overeen om hun nationaal beleid
inzake legale immigratie te coördineren, met als ultieme
doelstelling de oprichting van één enkel stelsel voor alle
migranten die de Unie willen binnenkomen.

Anderen beweren dan weer dat een meer gemengde
bevolking een troef kan zijn voor de maatschappij in haar
geheel, en wijzen erop dat legale migranten bijdragen via
belastingen hun bijdrage leveren in de kosten voor algemene
dienstverlening, net zoals ‘nationale’ werkkrachten dat doen.

Eén van de belangrijkste argumenten om de EU een grotere
rol te laten spelen op dat gebied is het principe van vrij
verkeer dat werd vastgelegd in de verdragen over de rol en de
bevoegdheden van de EU, die aan de EU-burgers het recht
geven om eender waar in de EU te leven en te werken, en de
grenscontroles tussen de meeste EU-landen afschaffen.

Andermaal wordt het debat over de kosten voor openbare
dienstverlening aan migranten verward met argumenten
over de kosten die gepaard gaan met illegale migranten.
Een aantal internationale overeenkomsten bepalen dat
illegale migranten essentiële medische verzorging zouden
moeten krijgen en dat hun kinderen naar school zouden
moeten kunnen gaan, omdat beide beschouwd worden als
fundamentele mensenrechten. In de praktijk kan dat evenwel
moeilijk blijken. Aangezien de meeste illegale migranten geen
sociale zekerheid betalen, komen weinigen in aanmerking
om de daarmee verbonden voordelen zoals pensioen,
werkloosheidsuitkering of kindergeld te ontvangen, hoewel in
veel landen een basisbijstand beschikbaar is, zoals voedsel,
kleding en huisvesting.

Wie beslist?
Het immigratiebeleid wordt gevoerd op verschillende niveaus,
aangezien migratie een wereldwijd fenomeen is dat gevolgen
heeft voor de EU als geheel, voor de individuele lidstaten,
voor de regio’s en voor de lokale entiteiten.
Op het internationale vlak worden de rechten van
migranten beheerd door een breed kader van verdragen en
internationale wetten. Op het Europees niveau trachten de
EU-lidstaten eveneens een gemeenschappelijk kader van
wetten te creëren om een immigratiebeleid te voeren.
In 1999 besloten de EU-leiders om een zogenoemde
ruimte van ‘Vrijheid, Veiligheid en Rechtvaardigheid’ te
creëren, gezien de nieuwe bevoegdheden van de EU op
een aantal gebieden, waaronder immigratie en asielbeleid
en grenscontroles. Drie EU-lidstaten – het VK, Ierland en
Denemarken – hebben zich evenwel het recht voorbehouden
om vrijgesteld te worden van elke EU-wetgeving op die
gebieden (‘opting-out clausule’).
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De rol van de EU is thans evenwel beperkt tot het uitstippelen
van basisregels voor de voorwaarden voor het binnenkomen
en verblijven van migranten: de nationale regeringen hebben
nog steeds de volledige controle over hun immigratiesystemen
en beslissen hoeveel en welk type migranten ze toelaten in
hun land, werk verlenen en een verblijfsvergunning geven
etc.

Zo ontstond de vrees dat migranten zouden profiteren van
het gebrek aan controles aan de meeste interne grenzen
van de EU om rond te trekken zonder vergunning eenmaal
ze de Unie zijn binnengekomen. Dat betekent ook dat de
beslissingen die worden genomen in één land over het aantal
toe te laten migranten en wat te doen met illegale migranten
die er reeds leven en werken, een spillover-effect kunnen
hebben op andere lidstaten. (Sommigen beweren dat legale
migranten het recht op vrij verkeer binnen de EU zouden
moeten hebben, omdat dat het gemakkelijker zou maken om
het aanbod van beschikbare werkkrachten af te stemmen op
de behoeften van de werkgevers).
Dat heeft de EU-regeringen er allemaal toe aangezet om
nauwer samen te werken om hun grenzen te controleren
en basisregels op te stellen voor het omgaan met legale
migratie, zonder te proberen om een ‘one size fits all’ beleid
te ontwikkelen, gezien de verschillen in de economische
situatie, de nood aan migrant-werkers en de bestaande
immigratiebevolking in de lidstaten.
Sommigen willen aan de EU een nog grotere rol toebedelen
inzake migratiebeleid, maar anderen willen dat de bestaande
bevoegdheden van de EU op dat vlak aanzienlijk worden
teruggeschroefd.
Sommigen vragen zich af of de EU überhaupt nood heeft aan
een gemeenschappelijk immigratiebeleid, en beweren dat
dat een onderwerp is dat volledig aan de individuele lidstaten
moet worden overgelaten. Ze benadrukken het fundamentele
recht van de nationale regeringen om te beslissen wie in hun
land wordt toegalten en hoeveel migranten hun economie
nodig heeft, of hun land al dan niet baat heeft bij een meer
diverse bevolking, en of ze het zich kunnen veroorloven om
de bijkomende openbare diensten te betalen die nodig zijn
voor een groeiende migrantenbevolking.

				

Legale migratie

Alle EU-maatregelen met betrekking tot legale migratie
moeten unaniem worden goedgekeurd door alle 27 lidstaten.
Het Europees Parlement moet worden geraadpleegd over
de voorgestelde nieuwe maatregelen, maar het oordeel
daarover is niet bindend.
In de meeste domeinen van het EU-beleid heeft de Europese
Commissie alleen het recht om nieuwe EU-wetten voor te
stellen. De bedoeling daarvan is ervoor te zorgen dat nieuwe
maatregelen alleen worden voorgesteld als die in het belang
zijn van de EU als een geheel, en niet alleen voor diegenen
van een specifiek land of specifieke groep van landen.
Aangezien het immigratiebeleid een bijzonder gevoelige
materie is, deelt de Commissie evenwel het recht om op
dat vlak nieuwe voorstellen te doen samen met nationale
regeringen, en dat betekent dat ofwel de Commissie of een
lidstaat een voorstel kan doen.
De bevoegdheid van de EU om actie te ondernemen op dat
gebiedop dat gebied is eveneens beperkt, zoals hierboven
vermeld, aangezien de individuele lidstaten de controle
behouden over de beslissing wie het recht krijgt om het land
binnen te komen en daar te leven en te werken, bijvoorbeeld
via:
• quotasystemen – waarbij plafonds worden bepaald voor
het totaal aantal migranten dat in één jaar kan worden
toegelaten, en waarbij de beslissing daarover voornamelijk
gebaseerd is op hoeveel bijkomende migranten het land in
het algemeen wil, en niet zozeer op het tegemoetkomen
aan specifieke economische behoeften (zoals bijvoorbeeld
in Oostenrijk, Italië en Portugal); of
• puntensystemen – waarbij de nadruk ligt op het aantrekken
van migrant-werkers die beschikken over de vaardigheden
die nodig zijn om vacatures in te vullen. Daarbij worden de
vereiste vaardigheden geïdentificeerd en wordt geoordeeld
over de aanvragen voor verblijfs- en werkvergunningen
op basis van de vraag of ze aan die noden voldoen (zoals
bijvoorbeeld in het VK).

A deliberative polity-making project

De huidige bevoegdheden van de EU betreffende het
immigratiebeleid kunnen in twee categorieën worden
verdeeld:

Parlement zou het voorstel eveneens moeten goedkeuren
opdat het wet zou worden, en aan de Europese Commissie
zou alleen het recht worden gegeven om voorstellen te doen
voor nieuwe EU-maatregelen op een groot aantal gebieden
die verbonden zijn met immigratie.
Voorstanders van de veranderingen beweren dat de huidige
vereiste inzake unanieme beslissingen over voorgestelde
nieuwe wetten en de beperkte rol die daarbij wordt gespeeld
door de Commissie en het Parlement op dat gebied de
vooruitgang belemmert van de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke Europese benadering. Bovendien
beweren ze dat het de regering democratisch minder
verantwoordelijk maakt voor de beslissingen die ze op EUniveau nemen.
Tegenstanders van de bepalingen van het Verdrag van
Lissabon zeggen dat die aan de EU te veel bevoegdheden
zouden geven over datgene wat een nationale materie zou
moeten blijven.
Zelfs al zou het Verdrag van Lissabon in werking treden,
dan nog betekenen de verschillen in de benadering van de
lidstaten en de politieke gevoeligheid over dat onderwerp, dat
de vooruitgang bij het creëren van een gemeenschappelijk
immigratiebeleid traag zal blijven evolueren.
Die verschillen kunnen gedeeltelijk worden verklaard door
de ervaringen die de lidstaten in het verleden met immigratie
hebben verworven. Terwijl sommigen een lange geschiedenis
hebben van toelaten van migrant-werkers, beschouwden
anderen zichzelf tot voor kort als “niet-immigratielanden”
omdat migranten (althans aanvankelijk) alleen werden
toegelaten op tijdelijke basis. Landen uit Centraal- en OostEuropa moeten ook nog ervaring verwerven met immigratie
op grote schaal, omwille van hun lager economisch
ontwikkelingspeil.
Hoewel alle EU-landen gelijkaardige bevolkingstendensen
vaststellen, blijven er bovendien grote verschillen in de
omvang, de draagwijdte en de snelheid van die veranderingen
– alsook in de maatregelen die worden genomen om daaraan
het hoofd te bieden.

In sommige landen hebben de regio’s ook de bevoegdheid
om te beslissen over de regels voor het toekennen van
verblijfs- en werkvergunningen (zoals bijvoorbeeld in België,
Duitsland en Spanje)
Het Verdrag van Lissabon, dat de beslissingsprocedures
van de EU zou hervormen, omvat veranderingen in de wijze
waarop het beleid inzake legale immigratie tot stand komt.
Er zouden meer beslissingen worden genomen door de
lidstaten (in de Raad) bij een meerderheid van stemmen, met
afschaffing van de huidige vereiste dat 27 landen unaniem
met alle nieuwe voorstellen moeten instemmen. Het Europees
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Tabel 11. Hoe moet de EU omgaan met legale migratie2 ?
Beleidsoptie

Argumenten pro

Argumenten contra

Zero-immigratie – voorkomen dat
migranten de EU nog binnenkomen

• Stijgende werkloosheid betekent
dat de EU geen migrant-werkers
meer nodig heeft: de beschikbare
banen moeten worden gegeven
aan de eigen burgers van de
landen
• Het opleiden van ‘nationale’ werkers
om deze nieuwe vaardigheden
aan te leren zal volstaan om de
‘vaardigheidskloof’ en de vacatures
in te vullen
• De immigratie stoppen zou de
openbare diensten verbeteren
zoals huisvesting en medische
verzorging door het verminderen
van de bijkomende lasten die meer
migrant-werkers veroorzaken
• Migranten creëren steeds meer
gefragmenteerde samenlevingen
en vormen een uitdaging voor de
Europese levensstijl omdat ze van
landen komen met verschillende
historische, culturele en religieuze
tradities.

• De grenzen van de EU kunnen nooit
volledig ‘waterdicht’ worden gemaakt.
• Het voorzien van het niveau van
grenscontroles dat nodig is om te
voorkomen dat mensen illegaal
binnenkomen, zou heel duur zijn
• Het voorkomen dat nog meer
migranten de EU binnenkomen,
zal geen oplossing bieden voor de
problemen die worden veroorzaakt
door de veranderende bevolking van
de EU, die ertoe zal leiden dat er te
weinig werkers zullen zijn om alle
beschikbare banen in te vullen, en
bijgevolg zal de economische groei
belemmerd worden
• Het opleiden van ‘nationale’
burgers zal niet volstaan om de
‘vaardigheidskloof’ in de EU te
overbruggen, in het bijzonder
om tekorten in te vullen in
de overheidssector (zoals
gezondheidszorg)
• Het zou de administratieve controles
verhogen van EU-burgers en niet-EUburgers om ervoor te zorgen dat geen
migranten het land binnenkomen
• Een anti-immigratiebeleid leidt tot
negatieve percepties van migranten
als een ‘bedreiging’ voor de
samenleving
• Een meer gemengde, diverse
bevolking is een troef voor de
samenleving

Quotasystemen: gebaseerd op het
stellen van een absolute grens aan
het totaal aantal migrant-werkers die
jaarlijks in een land worden toegelaten.
Dat kan ook gerealiseerd worden via
partnerschappen: door het toepassen
van bilaterale en multilaterale
overeenkomsten met andere landen
om de extra werkers die een land
nodig heeft aan te vullen.

• Dat vermindert de impact van de
veranderende bevolking van de
EU op de economie, door het
totaal aantal werkkrachten dat
beschikbaar is, op te drijven
• Het pakt zowel de hooggeschoolde
als de laaggeschoolde behoeften
van het betrokken land aan
• Het werkt op een ‘first-come, firstserved’ basis, en discrimineert niet
naargelang van de opleiding, de
vaardigheden of andere criteria
• Het biedt aan de regeringen de
mogelijkheid om de openbare
diensten beter te plannen omdat ze
exact weten hoeveel extra werkers
ze zullen moeten ‘bedienen’
• Het beperkt het risico van de
toenemende gefragmenteerde
samenlevingen die een uitdaging
vormen voor de Europese
levensstijl, door strikte grenzen te
stellen aan het aantal migranten dat
wordt toegelaten

• Quota zijn een stomp instrument:
het is moeilijk om quotaniveaus te
bepalen die exact beantwoorden aan
de behoeften van een land en die
snel kunnen worden aangepast aan
de economische omstandigheden
• De vaardigheden van de migrantwerkers die in een land binnenkomen
onder dit systeem, kunnen niet
beantwoorden aan de specifieke
behoeften van de werkgevers voor
een bepaalde categorie van werkers
• Het biedt geen oplossing voor het
probleem van de specifieke behoefte
voor hooggeschoolde werkers
in sommige sectoren, die de EU
concurrentiëler moeten maken

1

2
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De onderstaande tabellen geven de geformuleerde opties weer – en de argumenten van de voorstanders en de tegenstanders van die opties – in het publieke
debat over de bovenvermelde onderwerpen. Ze geven geen oordeel over de getuigenissen voor en tegen die argumenten: ze willen enkel samenvatten wat
politici, campagnevoerders en experts zeggen voor en contra welbepaalde benaderingen.
De EU-lidstaten gebruiken in de onderstaande tabellen vaak een combinatie van de beleidsopties, afhankelijk van de politieke en economische situatie in
hun land. Geen enkele lidstaat heeft geopteerd voor een volledige stop van de immigratie of voor het aannemen van een volledige laissez-faire houding,
maar sommige politieke fracties in Europa pleiten voor zero-immigratie en sommige landen (bijvoorbeeld Zweden) spreken zich uit voor een vraaggeleide,
in plaats van controlegeleide benadering.

Argumenten pro

Argumenten contra

Geselecteerde migratie (door de
regering geleid): gebruik maken van
een puntensysteem om te bepalen
wie het land binnen mag op basis
van opleiding, taal, leeftijd en andere
criteria

• Dat biedt aan de landen de
mogelijkheid om het type van
migranten te ‘selecteren’ dat
ze nodig hebben voor het
invullen van de vacatures
en vaardigheidstekorten die
veroorzaakt worden door de
veranderingen in de EU-bevolking
• Het biedt aan de landen de
mogelijkheid om de migranten te
selecteren van wie ze geloven dat
ze ‘goede’ burgers zullen worden
en bijdragen aan de economie
• Het maakt het voor de regeringen
gemakkelijker om adequate
overheidsdiensten te voorzien
zoals huisvesting, ziekenhuizen,
etc. omdat ze weten hoeveel
extra werkers ze zullen moeten
‘bedienen’
• Het maakt het gemakkelijker om
openbare diensten te verstrekken
voor de hele bevolking aangezien
de regeringen de migrant-werkers
kunnen selecteren die dringend
nodig zijn om het personeelstekort
in die sectoren in te vullen

• Dat betekent een administratieve
last voor de regeringen, die de
vaardigheden van de kandidaatmigranten moeten beoordelen om ze
een ‘score’ te geven
• Het is moeilijk om snel te oordelen
welke vaardigheden een land op
een bepaald moment nodig heeft,
en om rekening te houden met de
veranderingen in de economie die
die behoeften kunnen veranderen
• Het kan een wanverhouding creëren
tussen het aantal en het type van
migrant-werkers dat nodig is en de
aanvoer van zo’n werkers: d.w.z.
dat de regeringen werkers kunnen
binnenlaten die de werkgevers niet
langer nodig hebben en vice versa
• Het biedt geen oplossing voor
de behoefte aan laaggeschoolde
werkers (momenteel het merendeel
van de migranten) om de tekorten in
bepaalde sectoren in te vullen

Selecteerde migratie (door de
werkgever geleid): aan de bedrijven
de mogelijkheid bieden om te bepalen
welke werkers ze nodig hebben en
wanneer, met nadruk op diegenen met
vaardigheden waaraan een tekort is in
de EU (bijv. gezondheid, techniek)

• 	Dat helpt ervoor te zorgen dat de
migranten die worden toegelaten,
beantwoorden aan de behoeften
van de economie, aangezien
de werkgevers het best weten
welke types van werkers ze nodig
hebben en waar de tekorten en
vaardigheidskloven zich bevinden
• 	Dat betekent dat de werkgevers
de vaardigheden die ze nodig
hebben, kunnen ‘invoeren’ zonder
de banen van de EU-burgers in
gevaar te brengen
• 	Het beperkt de problemen van
integratie, taal, vaardigheden, etc.
aangezien van hooggeschoolde
werkers doorgaans wordt
verwacht dat ze zich gemakkelijker
integreren in hun ‘gast’
samenleving
• 	Het is gemakkelijker te besturen
dan sommige andere systemen

• 	Dat betekent dat de regeringen
minder controle hebben over wie het
land binnenkomt
• Het dreigt een veel grotere last op
de openbare diensten te leggen,
aangezien het kan leiden tot grote
stromen van migrant-werkers
• Het verhoogt de kosten van het
verstrekken van openbare diensten,
waarbij de belastingbetalers – niet
de bedrijven die voordeel halen
uit de extra werkers – de rekening
betalen
• De werkgevers kunnen ervoor kiezen
om goedkopere migrant-werkers
aan te werven tegen lagere kosten,
waardoor de algemene loonniveaus
dalen en de EU-burgers van hun
baan worden beroofd

A deliberative polity-making project

Beleidsoptie
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Beleidsoptie
‘Laissez-faire’’ benadering: legt geen

Argumenten pro
• Dat is goedkoper om uit te

Argumenten contra
• Migrant-werkers kunnen de banen

beperkingen op op het aantal en

voeren dan de andere systemen

van de EU-burgers ‘afnemen’ door

het type van migrant-werkers dat

aangezien de visumcontroles

hun diensten goedkoper aan te

wordt toegelaten, maar laat de markt

worden afgeschaft

bieden, bereid te zijn langere uren te

beslissen door iedereen binnen te
laten die een baan kan vinden

• Het verbetert het
concurrentievermogen van een

werken, etc.
• Dat kan leiden tot lagere lonen en

land omdat het leidt tot een

slechtere arbeidsomstandigheden

efficiëntere afstemming van de

voor iedereen, aangezien goedkoop

voorraad werkers op de behoeften

‘ingevoerde’ arbeid doorgaans leidt

van de werkgevers
• De werkgevers kunnen van overal

tot lagere lonen
• De werkgevers kunnen misbruik

op de arbeidsmarkt wereldwijd

maken van dat systeem en de

werkers aanwerven om vacatures

rechten van de werknemers

gemakkelijk in te vullen, op
voorwaarde dat de mechanismen
daartoe bestaan
• De verhoogde kosten voor

schenden
• De regeringen hebben geen controle
over de algemene grootte van de
bevolking, waardoor het moeilijk

het verstrekken van openbare

wordt om adequate openbare

diensten voor extra migranten

diensten te verstrekken en waardoor

worden opgelost door de

een aanzienlijke en kostelijke druk

belastingen die ze betalen
• Het vermindert de wereldwijde

op die diensten wordt gelegd
• Het verhoogt de kosten van de

ongelijkheden door kansen te

openbare diensten die moeten

bieden aan al diegenen die in de

worden verstrekt aan de extra

EU willen komen werken

migrant-werkers
• Het verhoogt de wereldwijde
ongelijkheden aangezien
het kan leiden tot een
toegenomen ‘braindrain’ uit de
ontwikkelingslanden naar de EU
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Illegale migratie en grenscontroles
De EU-lidstaten behouden de controle over hun eigen
grenzen, hoewel de EU een aantal instrumenten heeft
ingevoerd om ervoor te zorgen dat die tegemoetkomen aan
enkele basisregels die moeten zorgen voor enige samenhang
in de manier waarop de lidstaten omgaan met illegale
immigranten. Op die wijze wordt sneller vooruitgang geboekt
in de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid om
illegale migratie aan te pakken.
Eén van de redenen daarvan is het feit dat eenmaal
de migranten binnen de EU zijn, ze relatief gemakkelijk
kunnen rondtrekken omwille van de afschaffing van de
paspoortcontroles aan de vele interne grenzen van de EU.
Dat betekent dat de lidstaten een gemeenschappelijk belang
hebben bij sterke ‘externe’ grenzen.

Het resultaat daarvan is dat aan de EU grotere bevoegdheden
werden gegeven om maatregelen in te voeren voor illegale
migratie en grenscontroles. Bovendien is het gemakkelijker
om tot beslissingen te komen inzake nieuwe voorstellen
op dat gebied, aangezien die kunnen worden goedgekeurd
bij een meerderheid in plaats van de verplichte unanieme
goedkeuring van al de 27 lidstaten. Maar het is het Europees
Parlement dat deze nieuwe wetgeving moet goedkeuren.
Een bijzonder controversieel punt op dat gebied is de
zogenoemde ‘lastendeling’ – de mate waarin de EU-leden
die geconfronteerd worden met een bijzonder groot aantal
personen die hun grenzen illegaal trachten over te steken
omwille van hun geografische ligging, daarin moeten worden
geholpen door landen die minder onder druk staan of die
geen externe grenzen van de EU hebben.
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Tabel 2. Hoe moet de EU omgaan met illegale migratie3?
Beleidsoptie

Argumenten pro

Argumenten contra

Sterke grenzen: muren bouwen en
meer grens- en veiligheidscontroles
om te voorkomen dat illegale
migranten de EU binnenkomen

• Het voorkomt dat meer migranten
de EU binnenkomen zonder
vergunning door de grenzen van
de EU illegaal over te steken
• Het dreigt bij aan het verminderen
van de internationale
misdaad, aangezien strengere
grenscontroles ook drugs,
smokkelhandel en mensenhandel,
etc. kunnen bestrijden
• Het biedt aan de regeringen
de mogelijkheid om een veel
duidelijker beeld te hebben van
wie hun land binnenkomt en
om een beleid te bepalen dat
het hoofd kan bieden aan de
bijkomende vraag naar openbare
diensten etc.

• Dat is duur om uit te voeren gezien
de werkkrachten en de uitrustingen
die nodig zijn voor verhoogde
grenscontroles, etc.
• Dat kan meer mensenlevens kosten
aangezien de kandidaat-migranten
verplicht zijn om meer risico’s te
nemen om de EU binnen te komen
• Het kan leiden tot een verhoogde
smokkel en illegale handel (en
prijzen) omdat het voor de migranten
moeilijker wordt om alleen te reizen
• Het maakt het reizen voor EUburgers en niet-EU-burgers veel
moeilijker, gezien de mogelijke lange
administratieve controles
• De burgerrechten worden uitgehold
omwille van de verhoogde
grenscontroles
• Het biedt geen oplossing voor
de grootste groep van illegale
migranten: diegenen die blijven
nadat hun visum verstreken is
• Het is onwaarschijnlijk dat men
100% efficiënt is omdat sommige
illegale migranten er steeds zullen in
slagen om door de mazen van het
net te glippen

Strenge controles in de landen
en op het binnenkomen/verlaten:
biometrische identiteitskaarten,
meer inspectiebevoegdheden
voor de politie, arbeids- en
immigratieambtenaren. Opleggen van
straffen voor werkgevers die illegale
migranten tewerkstellen

• Het vermindert het aantal
personen dat illegaal in een land
leeft en werkt
• Het biedt aan de regeringen een
duidelijker beeld van diegenen die
zich op elk ogenblik in hun land
bevinden
• Het kan het illegaal oversteken
van de grens voorkomen en
aanpakken, en bezoekers
identificeren die na het verstrijken
van hun visum in het land blijven
• Het kan het illegaal werken
verminderen (inclusief diegenen
die legaal wonen in een land maar
geen werkvergunning hebben)
• Het bestraft de werkgevers die
de regels schenden en mogelijk
illegale werkers uitbuiten

• Het is duur om uit te voeren
gezien de hoge kosten voor de
werkkrachten en de uitrustingen
(hoewel de kosten van de
uitrustingen zullen dalen zodra de
nodige systemen zijn geïnstalleerd)
• De burgerlijke vrijheden worden
uitgehold door de toegenomen
controles van de EU-burgers en nietEU-burgers, zowel bij het oversteken
van de grenzen van de EU als
binnen de landen
• Het doet vragen rijzen rond de
gegevensbescherming, aangezien
de reizigers, bijvoorbeeld, meer
informatie over zichzelf zullen
moeten verstrekken die later voor
andere doeleinden kan worden
gebruikt

3
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De landen passen een typische combinatie van de onderstaande beleidsopties toe om de bestaande illegale migranten aan te pakken, en om te voorkomen
dat er nu en in de toekomst nog meer zullen binnenkomen. Een belangrijke vraag waarmee de EU-lidstaten worden geconfronteerd is die van de kostprijs:
terwijl alle landen middelen spenderen aan het beveiligen van de grenzen, spenderen sommige ook aanzienlijke middelen aan het oplossen van het probleem
van de illegale migranten die reeds in hun land wonen. De beslissing waar het evenwicht moet worden gevonden - en hoeveel moet worden gespendeerd –
hangt doorgaans af van de toestand van het politiek debat en van de publieke houdingen tegenover illegale migratie in elk land.

Argumenten pro

Argumenten contra

Partnerschappen ontwikkelen met
niet-EU-landen om hun grenzen te
versterken en mensen te ontmoedigen
om de EU illegaal trachten binnen te
komen

• Dat kan de nood verminderen aan
dure programma’s om illegale
migranten terug naar huis te sturen
of om die in de EU vast te houden
• Het schuift een groot deel van de
verantwoordelijkheid om kandidaat
illegale migranten te identificeren
en vast te houden, door naar de
betrokken niet-EU-landen
• Het vormt een extra obstakel voor
de kandidaat illegale migranten,
gezien de versterkte controles aan
de nationale grenzen aan beide
uiteinden van hun reis

• Dat vergt een hoge graad van
vertrouwen tussen de partnerlanden
• De partnerlanden kunnen de EUregeringen ‘gijzelen’ voor meer geld
in ruil voor samenwerking
• 	Het recht om zijn thuisland te
verlaten is een internationaal erkend
mensenrecht
• 	Er zijn geen garanties tegen
corruptie of machtsmisbruik in de
partnerlanden, en de migranten
kunnen worden geconfronteerd met
het schenden van de mensenrechten
• 	Strengere grenscontroles in de nietEU-landen kunnen mensenlevens
kosten, en de criminaliteit verhogen,
aangezien illegale migranten die
grenzen nog steeds zullen trachten
over te steken
• 	Het verschuift een zware
administratieve last naar landen met
beperkte openbare middelen

Ontwikkelen van partnerschappen met
landen om de oorzaken van migratie
aan te pakken – door het bevorderen
van de economische ontwikkeling, de
democratie, het doen toepassen van
de wetten en het verminderen van de
incentives om te verhuizen

• Het verhoogt de kansen op een
baan en de inkomens, en het
verbetert de werkomstandigheden
in de ontwikkelingslanden
• Het voorkomt dat mensen een
risicovolle reis ondernemen naar
rijkere landen, en spaart dus
mensenlevens
• Op lange termijn zal het de
wereldwijde ongelijkheden
verminderen – en de EU heeft een
morele verplichting om daaraan
mee te werken ongeacht de impact
daarvan op de migratie

• Het vergt grote buitenlandse
investeringen en ontwikkelingshulp
om een echt verschil te maken
• Het vergt een sterk, samenhangend
buitenlands beleid van alle EUlidstaten, wat moeilijk te coördineren
is
• Er werd aangetoond dat ontwikkeling
de migratiestromen verhoogt in
plaats van vermindert, omdat meer
mensen zich kunnen veroorloven
om te reizen op zoek naar betere
kansen

A deliberative polity-making project

Beleidsoptie

15

Tabel 3. omgaan met illegale migranten die zich reeds in de EU bevinden
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Beleidsoptie

Argumenten pro

Argumenten contra

Vasthouden en ‘terugkeren’:
meer faciliteiten voor het vasthouden
van illegale migranten om hen zo snel
mogelijk naar huis terug te sturen

• Het vermindert het aantal illegale
migranten in een land
• Het kan mensen ontmoedigen
om naar de EU te trachten te
komen gezien het verhoogde
risico om voor een lange periode
vastgehouden te worden en
teruggestuurd te worden
• Het vermindert de omvang van
de ‘zwarte economie’ waarin de
werkgevers de illegale migranten
contant betalen en geen
belastingen betalen
• 	Het zorgt ervoor dat werkgevers
de illegale werkers niet kunnen
uitbuiten door ze een laag loon te
betalen en ze de minimale rechten
te ontzeggen door die werkers van
de arbeidsmarkt te verwijderen

• Om efficiënt te zijn, moet het
gecombineerd worden met
strenge controles van diegenen
die binnenkomen en in een land
rondtrekken
• Het is duur en kan nooit 100%
efficiënt zijn omdat sommige illegale
migranten steeds spoorloos zullen
blijven
• Dat betekent dat de illegale
migranten die reeds in het land zijn,
niet in aanmerking kunnen komen
voor amnestie en niet kunnen
gebruikt worden om tekorten op de
arbeidsmarkt in te vullen
• Het doet vragen rijzen over de
mensenrechten bij het vasthouden
voor een lange termijn van illegale
migranten (wanneer ze niet meteen
kunnen worden teruggestuurd) of het
risico dat ze worden teruggestuurd
naar gevaarlijke landen

Selectieve wetten om illegale
migranten te ‘legaliseren’ die reeds
in het land zijn: hun, geval per geval,
een wettelijke status aanbieden
afhankelijk van de vraag of ze een
baan/familie hebben etc. en of ze een
belasting betekenen voor de openbare
diensten etc.

• Het vermindert het aantal
migranten die illegaal wonen en
werken in een land
• Het biedt een flexibele en vrij
goedkope oplossing voor het
probleem van de illegale migranten
die reeds in het land zijn
• Het biedt aan de regeringen de
mogelijkheid om op elk ogenblik te
antwoorden op de vereisten van
de tewerkstellingsmarkt door de
illegale migranten te legaliseren
die het land nodig heeft
• 	Het zorgt ervoor dat de
werkgevers al de werkers gelijk
behandelen, in plaats van ze uit
te buiten omdat ze geen wettelijke
status hebben
• Het kan aan illegale migranten
die reeds in het land zijn,
de mogelijkheid bieden om
‘geregulariseerd’ te worden en
ze kunnen ingezet worden om
de arbeidsmarkt of te korten aan
vaardigheden te vullen
• 	Het verhoogt de inkomsten
van de regering gezien de
voorheen illegale migrant-werkers
belastingen beginnen te betalen,
en in staat zijn om meer bij te
dragen aan de economie en aan
hun lokale gemeenschap

• Het creëert een aantrekkende factor
voor illegale migratie, aangezien
het mensen kan aanmoedigen om
te proberen om in een land binnen
te komen en er te leven en werken
zonder vergunning, in de hoop later
een legale status te verwerven
• Het beloont illegaliteit door aan de
illegale migranten de mogelijkheid
te bieden om een legale status te
verwerven en in hun ‘gekozen’ land
te blijven
• Het beloont werkgevers voor het in
dienst nemen van illegale migranten
door hen de mogelijkheid te bieden
om te blijven
• Aan voorheen illegale migranten de
mogelijkheid bieden om een legale
status te verwerven en in een land te
blijven betekent een extra belasting
voor de openbare diensten zoals
huisvesting en gezondheidszorg.

Argumenten pro

Argumenten contra

Massa-legalisatie: amnestie voor
illegale migranten op elk ogenblik in
een land, om hen de kans te geven om
daar legaal te leven en te werken.

• Het vermindert het aantal
migranten dat illegaal leeft en
werkt in een land
• Het is goedkoop om uit te voeren
aangezien de regeringen niet
geval per geval moeten beslissen
over aanvragen voor vergunningen
om te blijven en te werken
• Het biedt aan de migranten
die reeds in het land zijn de
mogelijkheid om ‘geregulariseerd’
te worden en om gebruikt te
worden om plaatsen op de
arbeidsmarkt of tekorten aan
vaardigheden in te vullen
• Het verhoogt de inkomsten van de
regering aangezien de voorheen
illegale migrant-werkers in groten
getale belastingen beginnen te
betalen, etc.

• Het kan meer mensen aanmoedigen
om te trachten een land binnen te
komen en daar te leven en te werken
zonder vergunning in de hoop dat
ze later een legale status zullen
verwerven
• 	Het beloont illegaliteit door aan
illegale migranten de mogelijkheid te
bieden om ‘gelegaliseerd’ te worden
en in het land te blijven
• Het beloont de werkgevers voor het
in dienst nemen van illegale migrantwerkers door hen de mogelijkheid te
bieden om werknemers te behouden
die illegaal werden aangeworven
• Het vermindert de incentives voor
illegale migranten om mee te werken
aan programma’s voor een vrijwillige
terugkeer
• De regering heeft geen controle
over het aantal migranten want het
is moeilijk om te bepalen hoeveel
illegale migranten er op een bepaald
ogenblik in een land waren, en om
te oordelen hoeveel een aanvraag
zullen indienen voor een legale
status
• 	Het kan een zware druk leggen op
de openbare diensten, gezien de
problemen om te bepalen hoeveel
illegale migranten ‘gelegaliseerd’
zouden worden overeenkomstig een
bepaald programma
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Wat werd tot op heden
gedaan?
Legale migratie
In 2005 heeft de EU een plan voor ‘economische migratie’
ontwikkeld (i.e. verkeer van personen tussen de landen om
werkredenen).
Dat plan omvatte voorstellen voor een nieuwe EU-wet die
aan alle niet-EU-migranten het recht gaf om in hun ‘gast’
land op dezelfde wijze als nationale werkers te worden
behandeld, voor wat betreft aangelegenheden zoals loon
en arbeidsvoorwaarden. Daar wordt momenteel nog over
onderhandeld..
Tevens wordt voorgesteld om specifieke EU-wetten in te
voeren om de voorwaarden te dekken volgens dewelke
verschillende types van migrant-werkers – zoals de
hooggeschoolde arbeid en de seizoenarbeid – zouden
worden toegelaten om de EU-landen binnen te komen en er
te leven en te werken.
De EU heeft reeds enkele gemeenschappelijke regels
goedgekeurd voor een aantal migrantengroepen zoals
familieleden die de bestaande migranten vervoegen, een
verblijfsstatus op lange termijn voor diegenen die gedurende
vijf jaar in een lidstaat hebben gewoond en kleinere
categorieën zoals studenten en onderzoekers.
De EU-regeringen onderhandelen thans over een systeem om
hooggeschoolde migranten in de Unie binnen te laten – beter
bekend als het ‘Blue Card Scheme’ (Blauwe kaart-systeem).
Dat systeem moet aan de werkers bovenaan op de lijst van de
arbeidsmarkt meer rechten geven, zoals de mogelijkheid op
familievereniging. Maar die werkers zullen moeten voldoen
aan een aantal belangrijke voorwaarden om een Blauwe
kaart te bekomen: ze moeten een universitaire opleiding
hebben, een werkaanbod met een contract van minstens
één jaar en een loon dat in het land waarin ze verkeren 1.5
maal het gemiddelde brutoloon bedraagt. Bovendien zullen
werkers met een blauwe kaart niet automatisch het recht
hebben om overal in de EU te werken, maar alleen in het
land dat hen die kaart heeft gegeven.
In 2009 zal de Europese Commissie ook andere maatregelen
voorstellen die bestemd zijn voor bepaalde groepen van
migrant-werkers, inclusief seizoenarbeiders en betaalde
stagiaires. Daartoe behoren de voorwaarden om dergelijke
werkers in de EU binnen te laten, hun rechten terwijl ze hier
leven en de voorwaarden waaronder ze kunnen worden
tewerkgesteld. Voor de seizoenarbeiders, bijvoorbeeld,
kan een termijn worden gesteld aan hun arbeidsduur in de
EU, en kan een voorkeursbehandeling worden gegevens
aan diegenen die tevoren reeds in een EU-lidstaat hebben
gewerkt.
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Die basisregels zouden de nationale immigratiestelsels in elke
lidstaat evenwel niet vervangen.In een nieuw ‘Immigratiepact’
dat werd goedgekeurd op de EU-top in oktober 2008,
hebben de lidstaten zich er uitdrukkelijk toe verbonden om
hooggeschoolde werkers aan te trekken alsook anderen
met vaardigheden waaraan de komende jaren een tekort zal
zijn in Europa, overeenkomstig de huidige nationale en EUwetgeving.

Illegale migratie
Om te voorkomen dat personen de EU binnenkomen zonder
vergunning, heeft de Unie een aantal mechanismen ontwikkeld
om een gemeenschappelijk beleid te voeren aan haar externe
grenzen. Daartoe behoort een gemeenschappelijke code voor
het omgaan met kandidaat-migranten aan de grenzen van de
EU, alsook de oprichting van een agentschap, Frontex, dat
die grenzen moet controleren.
Frontex moet zorgen voor een operationele samenwerking
tussen de lidstaten op het vlak van de grenscontrole, de
analyse van potentiële risico’s, het helpen van EU-landen bij
de opleiding van nationale grenswachters, en de organisatie
van gezamenlijke operaties om illegale migranten terug te
sturen naar hun thuisland.
Het tweede belangrijke punt met betrekking tot illegale
migratie is de vraag wat moet worden gedaan met diegenen
die reeds illegaal in de Unie leven en werken.
De EU-wetgeving heeft basisregels ontwikkeld voor het
opstellen van voorwaarden om illegale migranten terug
naar hun thuisland te sturen, de zogenoemde Return
Directive, die eveneens werd goedgekeurd. Thans wordt
nog onderhandeld over boetes voor werkgevers die illegale
migranten tewerkstellen.
De beslissingen van sommige EU-regeringen om amnestie
(bekend als ‘regularisatie’) te verlenen aan illegale migranten
die reeds in hun land wonen, waardoor ze een verzoek
kunnen indienen om hier wettelijk te verblijven, leven en
werken, doen vragen rijzen bij het controleren van de stroom
van migranten.
De voorstanders van zo’n amnestie beweren dat die werkers
nodig zijn om de arbeidstekorten op de EU-markt in te vullen,
en dat het om die reden goed zou zijn om ze uit de ‘zwarte
economie’ te halen zodat ze belastingen kunnen betalen
en de werkgevers niet kunnen profiteren van hun illegale
status door hen, bijvoorbeeld, minder te betalen dan het
minimumloon.
Tegenstanders beweren dat amnestie de illegaliteit
gewoonweg beloont en meer migranten kan aanmoedigen
om de EU binnen te komen zonder vergunning, op zoek
naar een beter leven, in de hoop gelegaliseerd te worden en
een officiële toestemming te krijgen om in de toekomst op
dezelfde plaats te kunnen blijven.

Het nieuwe EU-Immigratiepact dat werd goedgekeurd in
2008, stelt dat de lidstaten niet langer ‘massale’ amnestie
(ook bekend als regularisatie) mogen verlenen, maar dat ze
de migranten nog steeds geval per geval mogen legaliseren.
Het pact is niet wettelijk bindend, maar bezit politiek gewicht
omdat de EU-regeringen zich ertoe hebben verbonden om
dat na te leven.

Migratie en het
buitenlands-,
ontwikkelingsen handelsbeleid
van de EU
De migratietendensen zijn nauw verbonden met de
globalisering, waarbij de economieën van de landen steeds
onderling gekoppeld worden via een groeiende wereldhandel,
en de kloof tussen arme en rijke landen wereldwijd blijft
bestaan.
Tal van mensen die naar de EU migreren, zou dat niet doen
als er in hun eigen land kansen waren om te werken en een
behoorlijk leven te leiden. Dat heeft de beleidsmakers ertoe
aangezet om de wijze te bestuderen waarop ze van migratie
een keuze veeleer dan een noodzaak kunnen maken.
Op international niveau heeft dat geleid tot een jaarlijks forum
– bekend als het Wereldforum voor Migratie en Ontwikkeling
– dat meer dan 160 regeringen en niet-gouvernementele
organisaties samenbrengt om deze onderwerpen te
bespreken.
Op het EU-niveau hebben de regeringen een nieuwe
benadering goedgekeurd – bekend als de Totaalaanpak van
Migratie – die zich toelegt op betere betrekkingen met niet-EUlanden teneinde de migratie gemakkelijker te controleren.
Het merendeel van het werk op dat gebied werd tot op heden
verricht samen met buurlanden van de EU, waarbij de Unie
een vlottere en goedkopere toegang bood tot visa voor de
inwoners van die landen, en financiële hulp verleende voor
grenscontroles, in ruil voor ondersteuning bij het voorkomen
van illegale migratie. Dat gebeurt via ‘readmission
agreements’ waarbij de buurlanden overeenkomen om
illegale migranten terug te nemen die over hun grondgebied
naar de EU reizen.

A deliberative polity-making project

Als antwoord op die ongerustheid werd een onderling
informatiesysteem opgericht waarbij aan de EU-regeringen
werd gevraagd om de Europese Commissie te informeren
over elke verandering in hun immigratie- en asielbeleid (zoals
amnestie) waarvan ze denken dat die een impact kan hebben
op de andere lidstaten.

De EU is onlangs gestart met het verder ontwikkelen van die
benadering door ‘mobility partnerships’ te onderhandelen,
waarbij individuele niet-EU-landen alle aspecten van
het migratiebeheer behandelen. Die worden collectief
ondertekend door de EU en individueel door de EU-lidstaten
die dat wensen.
Een groot aantal lidstaten stellen eveneens hun eigen
individuele overeenkomsten op met ontwikkelingslanden
om de migratie uit die landen te regelen. Andere lidstaten
investeren in ontwikkelingsinitiatieven met de specifieke
doelstelling om aan de migranten reeds in hun eigen land de
kans te bieden om terug naar huis te gaan.
Dat beleid is zowel op illegale als op legale migratie gericht.
De EU-lidstaten uit het zuiden in het bijzonder richten hun
aandacht op het aanbieden van programma’s voor legale
migratie in ruil voor samenwerking inzake grenscontroles
om illegale migratie te voorkomen. Op langere termijn zijn
de vormen van ontwikkelingsbeleid gericht op het verbeteren
van de kansen in het thuisland zodat steeds minder mensen
willen wegtrekken.
De Unie gebruikt tevens een combinatie van hulpverlening en
handelsbeleid om de economische ontwikkeling in de armere
landen te stimuleren en er de levensstandaard te verhogen,
deels in een poging om het motief waarom de mensen
willen vertrekken, te beperken. De EU en haar lidstaten
bieden hulp voor een bedrag van meer dan €30 miljard per
jaar aan ontwikkelingslanden. Ongeveer €6 miljard daarvan
wordt geschonken via de Europese Commissie, de rest komt
rechtstreeks van de nationale regeringen.
In een poging om de economische groei in de
ontwikkelingslanden te stimuleren, heeft de EU tevens
handelstarieven verlaagd of opgeheven en quota’s afgeschaft
op het merendeel van haar import uit die landen, zodat de
goederen die ze produceren gemakkelijker worden verkocht
en hun inkomen verhoogt.
De EU heeft bovendien veel initiatieven genomen in het kader
van haar Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid,
een mechanisme voor het coördineren van het buitenlands
beleid van de 27 EU-lidstaten. De beslissingen op dat gebied
worden genomen door de regeringen, waarbij de Europese
Commissie slechts een beperkte rol speelt.
De initiatieven van dat beleid omvatten diplomatieke
inspanningen om vrede te brengen in conflictgebieden, het
sturen van waarnemers naar probleemgebieden en het
leveren van vredestroepen. Bemiddelen bij het oplossen
van conflicten en het bevorderen van de vrede en de
stabiliteit worden beschouwd als sleutelelementen voor het
verminderen van de hoeveelheid personen die hun thuisland
verlaten op zoek naar een beter en veiliger leven.
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III.
Klimaatverandering
Er heerst thans een algemene, zij het niet universele
consensus dat het klimaat op onze planeet aan het veranderen
is, met een wereldwijde stijging van de temperaturen en meer
extreme weerpatronen die ernstige gevolgen kunnen hebben
voor de planeet. De meeste wetenschappers zijn het erover
eens dat de voornaamste oorzaken van die verandering
afkomstig zijn van de mens.

In december 2008 besloten de EU-regeringen om bij de
vooropgestelde doelstellingen te blijven, hoewel sommigen
blijven pleiten voor een minder ambitieuze benadering. Dit
thema zal ongetwijfeld opnieuw aan bod komen tijdens de
geplande internationale onderhandelingen over een nieuwe
mondiale overeenkomst om de klimaatverandering te
bestrijden.

Het gevolg daarvan is dat dit thema de voorbije jaren
steeds hoger op de internationale agenda werd geplaatst,
en de Europese Unie ertoe heeft aangezet om een aantal
ambitieuze doelstellingen vast te stellen in de strijd tegen de
klimaatverandering.

Het debat over de klimaatverandering is eveneens
verbonden met andere sleutelvragen waarmee de EU wordt
geconfronteerd, en die betrekking hebben op haar milieuen energiebeleid: hoe veilig is de olietoevoer naar Europa
(d.w.z. of de EU-lidstaten te veel afhangen van ingevoerde
energie in het algemeen en/of van ingevoerde energie van
één enkel land of bron). Hoe kan men verzekeren dat de
EU-bedrijven wereldwijd kunnen blijven concurreren met
rivaliserende bedrijven in een geglobaliseerde economie?
En hoe kan verzekerd worden dat de economie zich op een
duurzame wijze ontwikkelt?

Er is evenwel veel minder consensus over de wijze waarop
de nodige stappen moeten worden verdeeld – tussen rijke en
arme landen wereldwijd, tussen de EU-lidstaten en tussen de
regeringen, de industrie en de consumenten.
De recente financiële crisis en de daaropvolgende
economische crisis hebben sommigen er tevens toe aangezet
om te beweren dat de Unie niet langer over de middelen
beschikt om de stappen te ondernemen die nodig zijn om
haar doelstellingen te bereiken, en dat die moeten worden
teruggeschroefd – of minstens worden uitgesteld – om te
voorkomen dat de economie van de EU schade zou lijden in
deze moeilijke tijden.
Anderen benadrukken dat zowel de klimaatverandering als
de gevolgen op lange termijn van de afhankelijkheid van de
EU van ingevoerde olie te ernstig zijn om het terugschroeven
van haar ambities te verantwoorden. Bovendien beweren
ze dat het uitstellen van acties nu en het aanpakken van
de gevolgen nadien veel duurder zal uitvallen, en dat de
vereiste veranderingen veel moeilijker uit te voeren zullen zijn
naarmate die vooruitgeschoven worden. Ten slotte stellen ze
dat de ‘vergroening’ van de EU-economie de economische
groei kan stimuleren en banen kan creëren, en dat die kan
bijdragen tot een stevigere positie op de internationale
markten.
Velen wijzen er tevens op dat de economische crisis ook kan
helpen in de strijd tegen de klimaatverandering, aangezien
de dalende vraag naar goederen in vele delen van de wereld
zal leiden tot een vermindering van het soort activiteiten die
volgens de meeste wetenschappers verantwoordelijk worden
geacht voor de stijging van de temperaturen en meer extreme
weerpatronen. Dat zet sommigen ertoe aan te beweren dat
de EU thans geen behoefte heeft aan meer ambitieuze
doelstellingen, terwijl anderen zeggen dat dat betekent dat
de EU meer manoeuvreerruimte krijgt om die doelstellingen
te realiseren.
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Die thema’s worden in dit document alleen ter sprake
gebracht voor zover ze betrekking hebben op het debat van
de klimaatverandering.

Draagwijdte van het
probleem
Het Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatverandering
van de VN (een wetenschappelijke intergouvernementele
instantie die werd opgericht om objectieve informatie te
verstrekken over de klimaatverandering) heeft voorspeld
dat de temperaturen op onze planeet gedurende deze
eeuw kunnen stijgen met 1.1 tot 6.4°C, als gevolg van de
toenemende broeikasgassen – inclusief koolstofdioxide
en methaan – die in de atmosfeer worden uitgestoten.
Die uitstoot draagt bij tot het ‘vasthouden’ van de warmte
op het aardoppervlak, een fenomeen dat we kennen als
‘broeikaseffect’.
De voorbije decennia hebben wetenschappers significante
stijgingen van de broeikasgassen opgetekend. Het VNpanel concludeerde in een rapport van mei 2007 dat de
menselijke activiteit – bijvoorbeeld de verbrading van fossiele
brandstoffen zoals kolen en aardolie (die verantwoordelijk
zijn voor het merendeel van de koolstofdioxide-emissies),
ontbossing, transport, irrigatie en landbouw – daaraan in
grote mate schuld dragen.
Sommigen vragen zich nog af of onze planeet wel echt aan
het opwarmen is – en sommigen gaan daarmee akkoord,

De grote meerderheid van de wetenschappers beweert
evenwel dat de wetenschappelijke bewijzen overweldigend
zijn en gaat dan ook akkoord met de conclusies van het VNpanel.
Het panel voorspelde dat de zeeniveaus waarschijnlijk
zullen stijgen met 18-59 cm en dat zich meer extreme
weersverschijnselen zoals overstromingen, droogten, en
tropische cyclonen – zullen voordoen. In de EU zullen
sommige kuststreken een ernstig risico lopen om onder het
zeeniveau te dalen en continentaal Europa zal geconfronteerd
worden met toenemende overstromingen.
Hoewel de temperaturen algemeen zullen stijgen, zullen
extreme toestanden van warmte en koude meer voorkomen.
Men verwacht dat de temperaturen in Europa zo sterk zullen
stijgen dat zomers zoals die van 2003 (toen in juli en augustus
maximumtemperaturen van 35°C-40°C herhaaldelijk werden
opgetekend in de meeste landen in Zuid- en Centraal-Europa)
als ‘normaal’ zullen worden beschouwd in 2030.
De infrastructuur zoals wegen, telecom en energieinstallaties werden reeds beschadigd tijdens dergelijke
uitbarstingen van extreem weer. In de landbouw veranderen
de oogstopbrengsten als gevolg van meer onvoorspelbare
klimaattoestanden.
Bovendien wordt gevreesd dat de gezondheid van de
EU-bevolking zou kunnen worden aangetast. Extreme
temperaturen brengen kwetsbare groepen zoals de
bejaarden in gevaar (de hittegolf van 2003 heeft ongeveer
60 000 levens gekost in Europa). Stijgende temperaturen
kunnen ook nieuwe ziekten doen ontstaan in de Unie.
Muskieten migreren naar het noorden waar ze reeds een
stijging van de malariagevallen in zuiderse delen van Europa
veroorzaakten.
De klimaatverandering zou evenwel een grotere impact
hebben op de armste landen van de wereld dan op andere,
en dat om twee redenen. Ten eerste, omwille van hun
geografische ligging, die hen kwetsbaarder maakt voor
overstromingen en droogten. Ten tweede, omdat ze geen
geld hebben om de gevolgen ervan aan te pakken.
Dat heeft sommigen ertoe aangezet om een grotere toevloed
van kandidaat-migranten naar de EU te voorspellen, met meer
mensen die vluchten uit ontwikkelingslanden die getroffen
worden door water- en voedseltekorten als gevolg van de
droogten. De EU heeft ook haar ongerustheid geuit over een
mogelijke toename van conflicten in de ontwikkelingslanden
als gevolg van dergelijke tekorten.
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maar zijn het niet eens met de conclusie van het VN-panel
dat de menselijke activiteit daarvoor verantwoordelijk is - en
beweren dat de veranderende weerpatronen een natuurlijk
fenomeen zijn. Anderen gaan ermee akkoord dat de
temperaturen gestegen zijn, maar zeggen dat het onmogelijk
is om accurate voorspellingen te doen over de toekomstige
temperatuurstijgingen en welke impact dat zal hebben.

Die voorspellingen staan tegenover een intensivering van
de wereldwijde economische activiteit en toenemende
energiebehoeften in de hele wereld, die hebben geleid tot een
sterke stijging van de vraag naar fossiele brandstoffen (olie,
aardgas en kolen) – die bij verbranding veel broeikasgassen
produceren.
De EU voert thans 50% van de door haar gebruikte energie
in (inclusief 90% olie en meer dan 50% gas). Als niets worden
ondernomen om die huidige tendensen om te keren, zal dat
cijfer waarschijnlijk stijgen tot 70% in de komende 20-30
jaar.
Dat doet vragen rijzen over de ‘zekerheid’ van de
energievoorraden van de EU, die kwetsbaar kunnen zijn
voor externe energie ‘schokken’ (bijvoorbeeld sterke
prijsstijgingen) of een verslechtering van de relaties met de
belangrijkste leveranciers. Dat kan leiden tot veel hogere
prijzen voor de ingevoerde energie of zelfs tot storingen in
de leveranties.
Velen beweren dat maatregelen die nodig zijn om de
klimaatverandering te bestrijden, ook kunnen helpen om
dat probleem te bestrijden. Ze zeggen dat de ontwikkeling
van ‘hernieuwbare energie’ (energie die geproduceerd wordt
door natuurlijke bronnen zoals de zon, de wind en water die
voortdurend worden aangevuld door natuurlijke processen)
en/of kernenergie, gekoppeld aan een grotere energieefficiëntie, zouden helpen om de EU minder afhankelijk te
maken van ingevoerde energie.

De internationale
context
De meeste regeringen zijn het erover eens dat de
klimaatverandering alleen kan worden aangepakt door
gezamenlijke internationale actie. Dat heeft sinds 1979
geleid tot een reeks internationale overeenkomsten waarbij
gemeenschappelijke doelstellingen worden geformuleerd
en manieren worden geïdentificeerd om de toename van
de broeikasgassen en van de temperaturen wereldwijd te
verminderen. De volgende internationale conferentie in dat
verband is gepland voor december 2009 in Kopenhagen
onder de auspiciën van de ‘United Nations Framework
Convention on Climate Change’.
Tijdens die bijeenkomst wil men komen tot de goedkeuring
van een ambitieus globaal klimaatakkoord dat in 2013 van
kracht zal worden, en de huidige internationale overeenkomst
(bekend als het Kyoto Protocol) zal vervangen, die dan
verstrijkt. Er wordt verwacht dat ministers en staatsambtenaren
uit 189 landen aan deze conferentie zullen deelnemen.
Het sluiten van dergelijke internationale akkoorden is nooit
gemakkelijk geweest, gezien de discussies over de ernst
van het probleem en over de vraag hoeveel van de lasten
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om dat probleem te bestrijden moeten worden gedragen
door de verschillende landen in verschillende stadia van de
economische ontwikkeling.
Op de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu
en Ontwikkeling (bekend als de ‘Wereldmilieutop’) in 1992
werd overeengekomen dat de landen “gemeenschappelijke
maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden” hebben.
Dat betekent dat de geïndustrialiseerde landen een groter
deel van de lasten om de klimaatverandering te bestrijden
moeten dragen aangezien ze tot op heden verantwoordelijk
waren voor de meeste broeikasgasuitstoot, en omdat de
economische groei in de ontwikkelingslanden essentieel
is om de armoede te verlichten. Sommigen beweren dat
maatregelen om de uitstoot te verminderen een belemmering
vormen voor de economische groei, en dat het langer zal
duren om de economieën van die landen energie-efficiënter
te maken en minder afhankelijk te maken van fossiele
brandstoffen.
De top keurde een Verdrag inzake Klimaatverandering goed,
dat in 1997 heeft geleid tot het Kyoto Protocol. De bedoeling
daarvan was de broeikasgasuitstoot te stabiliseren op een
niveau dat een “gevaarlijke interferentie” met het klimaat
wordt voorkomen, door het opstellen van wettelijk bindende
verbintenissen voor de industrielanden voor het verminderen
van 6 types van broeikasgasuitstoot.
Overeenkomstig het Kyoto Protocol hebben de rijkste landen
van de wereld zich ertoe verbonden om meer te doen dan de
anderen volgens het principe van de “gemeenschappelijke,
maar
gedifferentieerde
verantwoordelijkheden”.
Ze
beloofden om tegen 2012 de emissies te doen dalen met
een gemiddelde van 5% onder de niveaus van 1990, toen
de toenmalige 15 EU-lidstaten gezamenlijk tekenden voor
een vermindering met 8%, de VS 7% en Japan 6%. In
sommige gevallen mochten landen hun emissies verhogen
en ‘opkomende’ economieën zoals China en India werden
daarbij niet betrokken.
Vandaag hebben 183 landen plus de EU het Protocol
bekrachtigd, inclusief, Brazilië, Canada, China, India en
Rusland. De VS – tot 2005 de grootste uitstoter per capita van
broeikasgassen – weigerde evenwel te ondertekenen, met
als argumenten de potentiële impact op de VS-economie, de
onzekerheden over de wetenschappelijke bewijzen inzake
klimaatverandering, en het gebrek aan verplichtingen voor
andere grote economieën zoals China en India om hun
emissies te verminderen.
In 2005 lag de broeikasgasemissie in de EU ongeveer 5%
onder de niveaus van 1990, maar in de Verenigde Staten is
die gestegen met 15.8%, in China met 47% en in India met
55%, volgens het Verdrag inzake Klimaatverandering van de
Verenigde Staten.
Dat thema werd tevens op de internationale politieke agenda
geplaatst, tussen de toenemende bewijzen van de draagwijdte
van het probleem en de mogelijke impact daarvan. In juni 2007
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kwamen de leiders van de G8 groep van industrielanden (de
VS, Canada, Rusland, het VK, Frankrijk, Italië, Duitsland en
Japan) overeen dat ze zouden “trachten om tegen 2050 de
wereldwijde koolstofdioxide-emissie minstens te halveren”,
zonder te specificeren hoe ze dat zullen doen.
Tegen die achtergrond zal de internationale gemeenschap dit
jaar opnieuw samenkomen in Kopenhagen om een nieuwe
overeenkomst te bereiken.
Op de VN-Conferentie inzake Klimaatverandering in Bali
in 2007 en de daaropvolgende samenkomst in Poznan
in 2008, keurden de deelnemers een roadmap, een
tijdschema en stappen goed om een akkoord te bereiken
over een opvolger van het Kyoto Protocol tegen het einde
van dit jaar. Tevens kwamen ze overeen om een fonds op
te richten om kwetsbare landen te helpen omgaan met de
impact van de klimaatverandering door het financieren van
concrete projecten en programma’s. Er werd evenwel hevig
gediscussieerd over hoeveel hulp moet worden verleend en
dat zal waarschijnlijk een belangrijk punt zijn op de conferentie
van Kopenhagen.
De nieuwe president van de VS, Barack Obama, heeft een
significante verandering aangekondigd in het Amerikaans
beleid ter zake. Hij heeft ervoor gepleit om de emissies van
de VS te verminderen tot de niveaus van 1990 tegen 2020
en vervolgens met 80% tegen 2050, en zowel de VS als
EU hebben beloofd om voortrekkers te zijn van ambitieuze
wereldwijde doelstellingen in Kopenhagen.
De economische crisis zet er sommigen evenwel toe aan
om zich af te vragen of de wereldeconomie zich dat nu kan
veroorloven. Sommigen beweren dat alle acties vergeefs zijn
als niet alle landen deze nieuwe overeenkomst ondertekenen,
ongeacht hun niveau van economische ontwikkeling. Ze
wijzen erop dat de emissie van opkomende economieën die
van de westerse economieën snel overschrijdt - China is
bijvoorbeeld ’s werelds grootste uitstoter van broeikasgassen,
met 24% van het wereldtotaal (hoewel de emissie ‘per hoofd’
nog steeds vrij laag ligt vergeleken bij de EU en de VS).
De ontwikkelingslanden benadrukken evenwel dat het
principe van de “gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde
verantwoordelijkheden” dat werd goedgekeurd op de
Wereldmilieutop, elke nieuwe overeenkomst moet blijven
ondersteunen.
Die discussies vinden hun weerklank in het Europese debat
over hoeveel de EU zou moeten doen. Sommigen zijn het
erover eens dat de rijkere, ontwikkelde naties meer zouden
moeten doen dan de andere landen, maar anderen beweren
dat een doortastende EU-actie zinloos is als die niet gepaard
gaat met gelijkaardige maatregelen op wereldniveau.
Ze wijzen op een recent rapport van het Europees
Milieuagentschap waaruit blijkt dat de EU thans goed is voor
slechts 10.5% van de wereldwijde broeikasgasemissie, en
dat haar aandeel in het totaal waarschijnlijk sterk zal dalen
naarmate de vraag van opkomende economische reuzen
zoals China en India stijgt.
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Tabel 4. Hoe moeten de lasten worden verdeeld op international niveau?
Beleidsoptie

Argumenten pro

Argumenten contra

Bij het sluiten van internationale
overeenkomsten over
doelstellingen, moeten alle landen
wereldwijd een gelijke bijdragen
leveren om die te verwezenlijken

• 	De emissies van de
ontwikkelingslanden groeien
sneller dan die in de ontwikkelde
landen, dus moeten ze evenveel
doen als de anderen
• 	Zonder strikte doelstellingen
voor het snelgroeiende China en
India zijn de inspanningen van
de andere landen nutteloos
• 	Het zou het risico verkleinen dat
Europa minder concurrentieel
wordt aangezien iedereen voor
dezelfde kosten wordt geplaatst
• 	Het zou het risico op
‘koolstoflekkages’ verminderen
omdat de niet-EU-landen even
strenge maatregelen zouden
moeten invoeren

• 	De rijkere landen hebben meer
gedaan om de klimaatverandering
te veroorzaken dan de armere
landen, en moeten dan ook een
grotere verantwoordelijkheid
dragen
• 	Rijkere landen kunnen het zich
veroorloven om meer te doen
• 	De ontwikkelingslanden
hebben nood aan een sterkere
economische groei om de kloof te
dichten tussen de rijke en de arme
naties, en moeten bijgevolg niet
zoveel doen
• 	De ontwikkelingslanden zullen
weigeren om een internationale
overeenkomst te ondertekenen
die van hen vraagt dat ze een
even grote inspanning doen,
aangezien ze hun economische
groei moeten vergroten en de
armoede verlichten

Bij het sluiten van internationale
overeenkomsten moeten de rijkere
landen in de wereld een grotere
last op zich nemen dan de armere
landen en de ontwikkelingslanden

• 	De rijkere landen hebben
meer gedaan om een
klimaatverandering te
veroorzaken, en moeten
bijgevolg een grotere
verantwoordelijkheid dragen
• 	De rijkere landen kunnen het
zich veroorloven om meer te
doen
• 	De ontwikkelingslanden
hebben nood aan een grotere
economische groei om de kloof
te dichten tussen de rijke en
de arme naties, en bijgevolg
moeten ze niet evenveel doen
• 	De ontwikkelingslanden zullen
weigeren om een internationale
overeenkomst te ondertekenen
die van hen vraagt dat ze een
even grote inspanning doen,
aangezien ze hun economische
groei moeten vergroten en de
armoede verlichten

• 	De emissies van de armere
landen en de ontwikkelingslanden
nemen sneller toe dan die van
de ontwikkelde economieën,
bijgevolg moeten ze evenveel
doen als al de andere
• 	Zonder strikte doelstellingen voor
snelgroeiende economieën zoals
die van China en India zullen
de inspanningen van de andere
landen weinig nut hebben om
het probleem op lange termijn te
bestrijden
• 	Ongeacht wie de meeste ‘schuld’
heeft aan het veroorzaken van het
huidige probleem, het is onfair om
thans sommige landen meer te
‘straffen’ dan andere
• 	De rijkere landen werden zwaar
getroffen door de financiële crisis,
en kunnen zich bijgevolg niet
veroorloven om meer te doen
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Wie beslist?
Aangezien de klimaatverandering een wereldwijde impact
heeft, maar daarnaast een plaatselijke impact heeft die
significant verschilt van land tot land en van regio tot regio,
wordt deze behandeld op een wereldwijd, EU, nationaal,
regionaal en lokaal niveau.

Het internationaal niveau
Op internationaal niveau worden de doelstellingen inzake
klimaatverandering beheerd door een breed kader van
verdragen en internationale wetten. De Europese Commissie
bespreekt die overeenkomsten namens de EU, en handelt
met een mandaat en in overleg met de regeringen van de
lidstaten (de Raad). Vervolgens beslist de Raad (doorgaans
met gekwalificeerde meerderheid, hoewel unanimiteit
nodig is in sommige gevallen) of de overeenkomst wordt
goedgekeurd, na overleg met het Europees Parlement.
Internationale overeenkomsten zijn bindend voor de landen
die ze ondertekenen, maar er bestaan geen mechanismen
om hen te ‘straffen’ als ze hun verbintenissen niet nakomen.

Het EU-niveau
Eén van de belangrijkste taken van de EU, overeenkomstig
de verdragen die haar taken en bevoegdheden bepalen, is
te zorgen voor een hoog niveau van bescherming en een
verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu. De nadruk ligt
daarbij op het nemen van preventieve acties op basis van het
‘voorzorgbeginsel’, op het herstellen van de milieuschade en
op het erop toezien dat de vervuilers betalen voor de schade
die ze veroorzaken.
De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het
maken van wetgevende voorstellen om die doelstellingen te
bereiken, die vervolgens gezamenlijk worden beslist door de
Raad (doorgaans met gekwalificeerde meerderheid, hoewel
unanimiteit nodig is in sommige gevallen) en het Europees
Parlement, via een zogenoemde codecisieprocedure. Het
Verdrag van Lissabon, dat veranderingen zou invoeren in de
wijze waarop de EU wordt bestuurd, zou de bevoegdheden
van de EU op dit vlak uitbreiden.
De milieuwetten van de EU zijn wettelijk bindend voor de
lidstaten en kunnen worden afgedwongen door de Europese
gerechtshoven.

Het niveau van de lidstaten
De individuele lidstaten zijn vrij om verder te gaan dan de
doelstellingen van de EU door het handhaven of invoeren van
strengere maatregelen, zolang die niet in strijd zijn met de
bestaande EU-wetten en de bovenvermelde beginselen. Ze
zijn tevens verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen
over de passende mix van maatregelen om de doelstellingen
te bereiken die ze hebben ondertekend op een internationaal
niveau of op een EU-niveau.
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Al die niveaus van besluitvorming zijn met elkaar verbonden.
Bijvoorbeeld in het geval van de broeikasgasemissie: een
mondiale overeenkomst kan de ondertekenaars verbinden
met het akkoord (de EU en haar lidstaten) voor een specifieke
doelstelling. Dat kan leiden tot een wetgeving op EUniveau, die bindend is voor alle lidstaten, waarbij nationale
doelstellingen worden bepaald en EU-maatregelen worden
genomen om die te realiseren. De regeringen moeten dan
beslissen welke acties moeten worden genomen om hun
deel van de algemene doelstelling te bereiken (of verdergaan
als ze dat willen). De lokale en regionale overheden zijn
eveneens betrokken bij het uitvoeren van die maatregelen
en kunnen in sommige gevallen hun eigen doelstellingen
bepalen.

Het EU-niveau
Wat heeft de EU tot dusver gedaan?
De internationale aanpak van het bepalen van bindende
doelstellingen voor de landen wordt weerspiegeld in de EU.
De EU bepaalt gemeenschappelijke doelstellingen en beslist
vervolgens hoe de last om die te realiseren moet worden
verdeeld tussen haar 27 lidstaten, en welke maatregelen
nodig zijn om die te realiseren.
Zoals hierboven vermeld, heeft de EU vooruitgang geboekt
in het realiseren van de doelstelling die het ondertekende
in Kyoto, maar er moet nog een heel eind worden afgelegd
om de vermindering met 8% te halen tegen 2012, zoals
beloofd. Sommige lidstaten lijken goed op weg om de
doelstelling te halen (inclusief Duitsland, het VK en Zweden),
in tegenstelling tot andere lidstaten (zoals Italië, Spanje,
Frankrijk en Griekenland).
Tegenstanders beweren eveneens dat de EU meer moet doen
om de emissie ‘thuis’ te verminderen, in plaats van voordeel
te halen uit de bepalingen van de Kyoto-overeenkomst, die de
landen toelaat om een deel van hun verbintenissen te vervullen
door bij te dragen aan de financiering van projecten voor de
emissievermindering in andere landen (bijvoorbeeld schema
voor hernieuwbare energie in de ontwikkelingslanden). Maar
de voorstanders van die benadering benadrukken dat het de
bedoeling is om de wereldwijde emissie te verminderen, en
dat alle maatregelen om dat te bereiken, welkom zijn.
Anderen beweren dat het niveau van de emissievermindering
dat tot dusver door de EU werd gerealiseerd, een ‘bijproduct’
was van andere ontwikkelingen, zoals het verdwijnen van de
Oost-Duitse economie, de beslissing van het VK om over
te schakelen van kolen op gas voor de energieproductie, in
plaats van een echte verbintenis om de klimaatverandering
te bestrijden. Ze zeggen dat dat betekent dat veel meer kan
worden gedaan.
De EU heeft een aantal maatregelen ingevoerd om de Kyotodoelstellingen te bereiken alsook de ambitieuze doelstellingen
die ze zelf heeft vooropgesteld.

Andere maatregelen zijn gericht op het promoten van
de productie en het gebruik van hernieuwbare energie,
bijvoorbeeld wetten met bindende doelstellingen voor de
lidstaten, het verstrekken van fondsen voor hernieuwbare
energie, en maatregelen om de energie-efficiëntie van
alles te verbeteren, gaande van elektrische toestellen tot
gebouwen, het verminderen van de koolstofdioxide-emissie
van auto’s etc. (hoewel nog een aantal van die maatregelen
moeten worden uitgevoerd).
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Een sleutelelement daarvan is de Regeling voor de
Emissiehandel van de EU (Emissions Trading Scheme -ETS),
die voornamelijk betrekking heeft op ‘zware’ industrieën (staal
en cement) en elektriciteitsproductie, en ontworpen werd om
incentives voor de bedrijven te creëren om hun emissies te
verminderen (zie hierna voor details).

Op een top in december 2008 zijn de EU-leiders
overeengekomen om de doelstellingen van 2007 te handhaven
en hebben ze een akkoord bereikt over die voorstellen, maar
alleen na het aanbrengen van significante veranderingen
in het originele plan om: 1) de gevreesde impact van de
voorgestelde maatregelen op het concurrentievermogen
van de zware industrie te verminderen; 2) om een
‘solidariteitsfonds’ op te richten om de nieuwere lidstaten van
de EU te helpen bij de uitvoering van het pakket; en 3) om
hen meer tijd te geven om aanpassingen te doen. Het plan
voorziet tevens in het voortzetten van de EU-financiering van
emissiereductieprojecten in de ontwikkelingslanden om een
deel van de doelstellingen te vervullen.
Dat alles doet bij sommigen de vraag rijzen of de EU nog
steeds voldoende inspanningen wil leveren om haar
langetermijndoelstellingen te realiseren.

Wat moet de volgende stap zijn van de
EU?
In maart 2007 heeft de EU zich ertoe verbonden om haar
broeikasgassen te verminderen met minstens 20% tegen
2020 (vergeleken bij de niveaus van 1990) en met 30% als
andere ontwikkelingslanden akkoord gaan om vergelijkbare
verminderingen te realiseren overeenkomstig een nieuwe
wereldwijde overeenkomst. De EU heeft tevens beloofd om
van Europa een energie-efficiënte en koolstofarme economie
te maken, d.w.z. een economie waarin de energie efficiënter
wordt gebruikt en niet zo sterk afhangt van energiebronnen
die schadelijk zijn voor het milieu.
Om die verbintenissen te ondersteunen, hebben de EUleiders zichzelf drie andere doelstellingen opgelegd tegen
2020:
• 20% minder energieverbruik “vergeleken met de
vooropgestelde tendensen”;
• 20% stijging van het aandeel van de hernieuwbare energie
in het totale energieverbruik;
• en 10% stijging van het aandeel van de hernieuwbare
energie in de transportsector - bijvoorbeeld, benzine en
diesel uit ‘duurzaam geproduceerde’ biobrandstoffen.
In januari 2008 stelde de Europese Commissie een
pakket van maatregelen voor om die doelstellingen te
realiseren. Die omvatten voorstellen voor het verdelen
van de lasten tussen de lidstaten van de EU, een nieuwe
wetgeving inzake hernieuwbare energie, het uitbreiden
van de Gemeenschapsregeling voor Emissiehandel (ETS),
maatregelen om ervoor te zorgen dat de sectoren die buiten
die regeling vallen, bijdragen aan de emissievermindering,
en plannen voor de technologie van de ‘afvang en opslag van
koolstofdioxide’ (‘afvangen’ van koolstofdioxide-emissies van
kerncentrales om die ondergronds op te slaan in plaats van
ze in de atmosfeer vrij te laten).
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Tabel 5. Hoe ver moet de EU gaan?
Beleidsoptie
Niets doen, inclusief zich
terugtrekken uit de bestaande
internationale verbintenissen om de
overeengekomen doelstellingen te
realiseren om de klimaatverandering
te bestrijden

Argumenten pro
• 	Op korte termijn zou dat niets
kosten aan de EU

• 	De economische vertraging zal
leiden tot een vermindering van
het algemene energieverbruik
in Europa en bijgevolg ook van
de emissies zonder dat verdere
acties nodig zijn

• 	Als de anderen hun internationale
verbintenissen niet nakomen,
waarom zou de EU dat dan doen?

• 	Als de EU alleen optreedt,
zal dat weinig impact hebben
op het probleem van de
klimaatverandering, gezien haar
steeds kleiner aandeel in de
wereldwijde emissies

• 	Het zou flexibiliteit geven aan
de industrie om zich aan te
passen aan de impact van de
klimaatverandering door zelf uit
te maken hoeveel of hoe weinig
moet worden gedaan

• 	De consumenten kunnen zelf
beslissen of ze en hoe ze hun
gedrag zullen veranderen om hun
verbruik te verminderen of om te
investeren in energie-efficiënte
maatregelen zoals de isolatie van
hun huis

Zich houden aan de bestaande
internationale verbintenissen maar
niet verder gaan

• 	De EU doet reeds genoeg om het
probleem te bestrijden

• 	Het zou de kosten beperken,
althans op korte termijn, van de
maatregelen die nodig zijn om de
klimaatverandering te bestrijden

• 	Een nieuwe internationale
overeenkomst met nog
ambitieuzere doelstellingen zal
waarschijnlijk niet worden bereikt,
waarom zou de EU dan meer
moeten doen dan de anderen?

• 	De EU kan zich niet veroorloven
om meer te doen in de huidige
economische crisis

• 	De economische crisis zal
leiden tot een vermindering van
het algemeen energieverbruik
in de EU en bijgevolg ook van
de emissies zonder dat meer
ambitieuze doelstellingen nodig
zijn
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Argumenten contra
• 	De kosten op lange termijn
van de aanpassing aan de
klimaatverandering zullen stijgen als
acties worden uitgesteld of afgesteld

• 	De economische vertraging zal
leiden tot een vermindering van
het algemene energieverbruik in
Europa en bijgevolg kan deze meer
doen dan ze reeds heeft beloofd in
internationale overeenkomsten

• 	De geloofwaardigheid van de EU
zou een flinke deuk krijgen als deze
zich terugtrekt uit de beloften die
reeds werden gedaan

• 	De rest van de wereld – inclusief
landen waar de emissies het snelst
stijgen – kan reciproceren, met
mogelijk vernietigende gevolgen
voor de planeet

• 	De industrie zal steeds onefficiënter
worden als deze er niet in slaagt
zich aan te passen aan de impact
van de klimaatverandering

• 	De EU zal haar huidig concurrentieel
voordeel verliezen in de productie
van schone technologieën die ze
kan uitvoeren naar de rest van de
wereld

• 	De verbintenissen die tot op heden
werden gedaan, volstaan niet om
de omvang van het probleem aan te
pakken

• 	Falen om nu strengere acties
te ondernemen zal het duurder
maken om de impact van de
klimaatverandering te bestrijden en
om nog meer schade later aan de
planeet te voorkomen

• 	De EU moet haar leiderschap
tonen om andere landen met snel
stijgende emissies aan te moedigen
om meer te doen

• 	De economische vertraging zal
leiden tot een vermindering van het
algemene energieverbruik in Europa
en bijgevolg ook van de emissies,
zodat deze meer kan doen dan
reeds beloofd in de internationale
overeenkomsten

Enkel verder gaan dan de bestaande
doelstellingen in de EU als de rest van
de wereld dat ook doet

Argumenten pro
• 	Dat zou ervoor zorgen dat de EU
geen ‘onfair’ deel van de last op
zich zou nemen (waarom zouden
wij meer doen dan de anderen?)

• 	Op korte termijn dreigt de EU
minder concurrentieel te worden
als het meer doet dan anderen
omwille van de kosten die de
uitvoering van de maatregelen
tegen de klimaatverandering met
zich meebrengen, en dat zou tot
banenverlies kunnen leiden

• 	Aan de industrie van de EU extra
lasten opleggen zou leiden tot
specifieke problemen in de huidige
economische crisis

Ambitieuzere doelstellingen in de EU
vooropstellen ongeacht wat de andere
landen doen
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Beleidsoptie

Argumenten contra
• Als één van ‘s werelds grootste
economieën hebben de EUlidstaten aanzienlijk bijgedragen
aan het huidige probleem.
Daarom hebben ze de’ historische’
verantwoordelijkheid om op te treden
ongeacht wat de anderen doen

• De EU is nog steeds een grote
uitstoter van broeikasgassen

• De bestaande doelstellingen
volstaan niet om het probleem op te
lossen

• De kans is klein dat er een nieuwe,
ambitieuzere overeenkomst wordt
gesloten tenzij iemand daartoe een
initiatief neemt

• 	Als één van ‘s werelds grootste

• 	De EU zou een onfair deel

economieën hebben de EUlidstaten aanzienlijk bijgedragen
aan het huidige probleem.
Daarom hebben ze de’ historische’
verantwoordelijkheid om op te
treden ongeacht wat de anderen
doen
• 	De EU is nog steeds een grote
uitstoter van broeikasgassen
• 	De EU-lidstaten zijn relatief rijk en
kunnen zich veroorloven om meer
te doen dan andere leiden in de
wereld
• 	De EU heeft reeds een hoog
ontwikkelde economie, en hoeft
niet zo snel te groeien als de
ontwikkelingslanden, die hogere
emissieniveaus nodig hebben
om de economische groei te
ondersteunen en de armoede te
verminderen
• 	Overschakelen naar een
koolstofarme economie zal
de innovatie bevorderen, de
investeringen stimuleren, banen
creëren en aan de EU kansen
bieden om voordeel te halen
uit de ontwikkeling van schone
technologieën en de export
daarvan wereldwijd
• 	De economische crisis zal leiden
tot een vermindering van het
energieverbruik en bijgevolg van
de emissies, waardoor het voor
de EU gemakkelijker wordt om
ambitieuzere doelstellingen te
formuleren
• 	Iemand moet het initiatief
nemen om andere landen aan
te moedigen om wereldwijde
ambitieuzere doelstellingen te
formuleren

van de last voor zich nemen
om de problemen van de
klimaatverandering aan te pakken
• 	Niet alle EU-lidstaten zijn welvarend
en dat zou een onfaire belasting
leggen op de minder ontwikkelde
economieën binnen de EU
• 	Op korte termijn zou de EU
minder concurrentieel worden
op de wereldmarkten omwille
van de kosten voor de uitvoering
van de maatregelen tegen de
klimaatverandering, waarbij banen
zullen verdwijnen
• 	Als de EU meer doet ongeacht wat
de anderen doen, zou dat andere
landen ontmoedigen om strengere
verbintenissen aan te gaan
• 	Het verhoogt het risico van
‘koolstoflekkages’, aangezien de
energie-intensieve industrieën zullen
verhuizen naar niet-EU-landen waar
de regels lakser zijn en waar het
minder kost om te vervuilen Dat
kan banen kosten in de EU en de
wereldwijde emissies zouden er niet
door verminderen
• 	In de huidige economische crisis
en in een steeds concurrentiëler
wereldwijd klimaat kan de EU zich
niet veroorloven om meer te doen
dan anderen
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Beleidsoptie
De huidige ambitieuze
doelstellingen van de EU behouden,
maar actie uitstellen totdat de
economische situatie verbetert
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Argumenten pro

Argumenten contra

• Daardoor zou men vermijden dat
een dure last op de EU-industrie
wordt gelegd op een ogenblik
dat die te kampen heeft met
de impact van de economische
crisis
• De economische crisis zal het
algemeen energieverbruik van
de EU verminderen, en bijgevolg
ook de emissies, zonder dat
nu bijkomende acties worden
ondernomen

• 	Het uitstellen van acties totdat de
economische situatie verbetert,
zal de maatregelen om de
klimaatverandering te bestrijden
veel duurder maken en moeilijker
om uit te voeren
• 	De economische crisis zal het
algemeen energieverbruik van
de EU verminderen, en bijgevolg
ook de emissies, bijgevolg is het
voor de EU gemakkelijker om
ambitieuzere doelstellingen te
realiseren

De onenigheid over de bijdrage van elk land om de
klimaatverandering te bestrijden, wordt weerspiegeld door
gelijkaardige discussies binnen de EU over de lastenverdeling
van die ambitieuze doelstellingen.
Die discussies draaien rond de vraag of de rijkste EU-landen
meer moeten doen dan hun armere buren, omdat strenge
milieudoelstellingen het voor de armere lidstaten moeilijker
kan maken om de meer welvarende lidstaten bij te benen.
Het komt erop neer dat de armere lidstaten van de EU zeggen
dat ze zich niet kunnen veroorloven om evenveel te doen.
Het plaatje is ingewikkeld omdat de economieën van
sommige landen meer afhankelijk zijn van energie uit
fossiele brandstoffen dan andere, en sommige lidstaten
reeds veel meer hebben gedaan dan andere in de strijd
tegen de klimaatverandering. (Dat weerspiegelt gedeeltelijk
de verschillen in de houdingen van de overheden betreffende
milieukwesties in de verschillende lidstaten: opiniepeilingen
tonen aan dat sommige lidstaten meer betrokken zijn bij de
klimaatverandering dan andere.)
De draagwijdte van de uitdaging waarmee de landen thans
worden geconfronteerd, zal gedeeltelijk afhangen van het
niveau waarop ze in het verleden geïnvesteerd hebben in
schone technologieën, en of ze reeds zijn gestart met het
doorvoeren van geleidelijke veranderingen in de wijze waarop
hun economieën functioneren (door, bijvoorbeeld, strenge
regels op te stellen voor een betere energie-efficiëntie van
producten, huishoudens en bedrijven).
Afhankelijk van hun ligging zullen de EU-lidstaten op
verschillende manieren ook worden getroffen door extreme
weerpatronen: Zuid-Europa lijkt reeds te kampen te hebben
met hogere temperaturen dan in het verleden, terwijl
continentaal Europa steeds meer wordt getroffen door
ernstige overstromingen.
De discussies over de zogenoemde ‘lastenverdeling’ worden
bemoeilijkt door de onenigheid over de manier waarop de
EU haar ambitieuze doelstellingen kan realiseren in de strijd
tegen de klimaatverandering te midden van een wereldwijde
financiële en economische crisis, en de toenemende vrees
voor een langdurige recessie.
Sommigen beweren dat de uitvoering van maatregelen
voor de klimaatverandering duur zijn en de economische
activiteit nog meer zullen schaden, vooral in landen met
grote productiesectoren. Ze zeggen dat de EU ofwel moet
afstappen van haar ambitieuze doelstellingen of de nodige
maatregelen moet uitstellen tot de economische situatie
verbetert.
Bovendien waarschuwen ze voor ‘koolstoflekkages’ als de
EU strengere maatregelen invoert dan de rest van de wereld,
en beweren ze dat dat de energievretende industrieën
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Lastenverdeling: wie moet wat doen?

zou aanmoedigen om te verhuizen naar streken waar de
regelgevende overheden minder streng zijn en waar het niet
zo duur is om te vervuilen. En dat zou volgens hen banen
kosten in de EU, en zou niet helpen om de wereldwijde
emissies te verminderen (en zelfs kan leiden tot een toename
daarvan).
Anderen benadrukken dan weer dat actie nodig is, want hoe
langer we wachten hoe meer schade zal worden berokkend
door de klimaatverandering en hoe duurder het zal worden
om de impact daarvan op te vangen. Bovendien beweren ze
dat de ontwikkeling van schone technologieën die nodig zijn
om de broeikasgasemissie te verminderen, helemaal niet
schadelijk zal zijn voor de economieën van de EU, maar hun
concurrentievermogen zelfs zal verhogen.
Aangezien de EU reeds wereldleider is op het vlak van de
productie van veel energie-efficiënte technologieën, beweren
ze dat het overtuigen van andere landen om hun emissies
te verminderen, goed is voor de EU-bedrijven in die sector,
aangezien die kunnen profiteren van een stijging van de
export. Bovendien zullen daardoor meer ‘groene’ banen
worden gecreëerd. Ze wijzen er ook op dat de huishoudens
en bedrijven baat kunnen hebben bij het gebruik van energieefficiënte producten omwille van de lagere energiefacturen.
Ten slotte beweren velen dat de economische crisis eigenlijk
kan bijdragen tot de strijd tegen de klimaatverandering,
aangezien de dalende vraag in veel delen van de wereld
zal leiden tot reducties in de productie van energieintensieve industrieën en in de consumptie van energieintensieve goederen. Volgens hen zal dat bijdragen aan
het verminderen van de broeikasgasemissie en aan de EU
meer manoeuvreerruimte bieden om haar doelstellingen te
realiseren (hoewel anderen beweren dat de EU momenteel
niet zo’n ambitieuze doelstellingen moet vooropstellen).
Ook hier wordt het plaatje ingewikkeld gemaakt door het feit
dat sommigen meer lijden dan anderen, hoewel de financiële
en economische crisis een impact heeft op alle EU-landen.
De discussies over de lastenverdeling om de
klimaatverandering te bestrijden binnen de EU worden
weerspiegeld in de geschillen over wie het leeuwenaandeel
van de rekening op zich moet nemen binnen elk land –
regeringen, industrie of consumenten – en bijgevolg welke
beleidsmix moet worden aangewend.
Sommigen
beweren
dat
de
industrie
en
elektriciteitsproducenten de grootste kost moeten dragen
omdat veel elektriciteitsproductie en verwerkende processen
koolstofdioxide produceren. Daarom zouden die een
significant verschil kunnen maken door op een meer efficiënte
manier te investeren in de productie van groene goederen en
diensten.
Maar anderen waarschuwen voor het opleggen van
zware bijkomende lasten voor de EU-bedrijven die hun
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concurrentievermogen op de internationale markten kunnen
ondermijnen en banen kunnen kosten, vooral in de huidige
economische crisis.
Anderen beweren dan weer dat niet de industrie met de
vinger moet worden gewezen, en dat oplossingen moeten
worden gezocht door te kijken naar de emissie per sector.
Op basis van die argumenten stellen ze dat de bouwsector het
grootste potentieel bezit om bij te dragen tot de vermindering
van de emissies, door het verbeteren van de verwarmings-,
isolatie- en aircosystemen waarvan het energiebesparend
vermogen door de Europese Commissie geschat wordt op
27-30%.
Velen beschouwen veranderingen in de transportsector
om de emissies te verminderen die geproduceerd worden
door auto’s, vrachtwagens, boten en vliegtuigen, als een
sleutelelement in de strijd tegen de klimaatverandering,
waarvan het energiebesparend potentieel door de Commissie
op 26% wordt geschat.
Ook de consumenten spelen een rol, want veranderingen
in hun koopgedrag en reisgewoonten en energieverbruik
kunnen echt verschil maken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de
hoeveelheid energie verminderen die ze verbruiken door hun
verwarming te verlagen of door over te schakelen van hun
eigen wagen naar het openbaar vervoer. Ze kunnen tevens
hun vraag naar energie-efficiënte producten verhogen,
waardoor die op lange termijn goedkoper worden.
Maar ook hier blijven er discussies over hoeveel het publiek
kan doen en zou moeten doen te midden van een recessie.
Sommigen wijzen op de impact van de stijgende werkloosheid
op het inkomen van de huishoudens, terwijl andere wijzen
op de besparingen die de gezinnen op hun energiefacturen
kunnen realiseren door hun huis te isoleren en meer energieefficiënte producten te kopen.
Dat brengt velen ertoe te stellen dat de regeringen de
grootste factuur zouden moeten betalen, en het geld van de
belastingbetalers gebruiken om de maatregelen te betalen
die nodig zijn om die doelstellingen te realiseren.
Maar ook dat is controversieel. Tegenstanders beweren
dat diegenen die het meest vervuilen, het meest zouden
moeten betalen, en dat het uitgaven van het geld
van de belastingbetalers aan maatregelen tegen de
klimaatverandering betekent dat iedereen bijdraagt aan
de kosten, of men dat nu wil of niet wil. Sommigen vragen
zich ook af of de regeringen wel het best geplaatst zijn om
bijvoorbeeld te beslissen in welke ‘groene’ technologieën
moet worden geïnvesteerd, en stellen dat regeringssteun voor
sommige technologieën een belemmering kan vormen voor
de ontwikkeling van andere veelbelovende technologieën.
Het antwoord op die vraag heeft een significante impact
op het antwoord op de volgende belangrijke vraag: welke
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beleidsmix moet worden aangewend om bij te dragen aan de
verwezenlijking van de overeengekomen doelstellingen?
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Tabel 6. Wat zou u willen dat op EU-niveau wordt gedaan?
Beleidsoptie

Argumenten pro

Argumenten contra

Binnen de EU zouden alle lidstaten
een gelijke bijdrage moeten leveren
om de geformuleerde doelstellingen
te realiseren

• 	Het vrijstellen van sommige EUlidstaten van strenge maatregelen
zou de algemene impact van
de maatregelen tegen de
klimaatverandering beperken
• 	Toestaan dat sommige EU-landen
meer mogen vervuilen dan andere,
zou leiden tot meer schade aan
het klimaat op korte termijn, en zou
het duurder maken om de impact
op lange termijn aan te pakken
• 	De kansen om voordeel te halen
uit de ontwikkeling van schone
technologieën en het uitvoeren
daarvan wereldwijd, zouden
toenemen omwille van een grotere
vraag naar dergelijke producten in
de EU

• 	Minder welvarende EU-lidstaten
zouden het moeilijker vinden om hun
meer welvarende buren bij te benen
• 	De landen van wie de economie
beheerst wordt door energieintensieve industrieën zouden
in staat zijn om op een meer
geleidelijke wijze de nodige
veranderingen te doen aan hun
economie, met een minimale impact
op hun economische groei, als ze
niet evenveel hoefden te doen als de
anderen
• 	Op korte termijn zouden minder
ambitieuze doelstellingen in
sommige EU-landen helpen om
‘koolstoflekkages’ te voorkomen naar
andere delen van de wereld

Binnen de EU zou de capaciteit
van verschillende lidstaten om de
algemene doelstellingen te realiseren
die voorop werden gesteld, in
aanmerking moeten worden genomen,
waarbij sommige landen meer doen
dan andere

• 	Minder welvarende EU-lidstaten
zouden het gemakkelijker vinden
om hun meer welvarende buren bij
te benen
• 	De landen van wie de economie
beheerst wordt door energieintensieve industrieën zouden
in staat zijn om op een meer
geleidelijke wijze de nodige
veranderingen te doen aan hun
economie, met een minimale
impact op hun economische groei
• 	Op korte termijn zouden minder
ambitieuze doelstellingen in
sommige EU-landen helpen om
‘koolstoflekkages’ te voorkomen
naar andere delen van de wereld

• 	Het vrijstellen van sommige EUlidstaten van strenge maatregelen
zou de algemene impact van
de maatregelen tegen de
klimaatverandering beperken
• 	Toestaan dat sommige EU-landen
meer mogen vervuilen dan andere,
zou leiden tot meer schade aan
het klimaat op korte termijn, en zou
het duurder maken om de impact
daarvan op lange termijn aan te
pakken
• 	De kansen om voordeel te halen
uit de ontwikkeling van schone
technologieën en het wereldwijd
uitvoeren daarvan, zouden afnemen
omwille van een geringere vraag
naar dergelijke producten in
sommige landen
• 	Op lange termijn kan dat de
overschakeling voorkomen van
een industrie die gebaseerd is op
hernieuwbare technologieën in de
EU
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Hoe moeten overeengekomen doelstellingen gerealiseerd worden?
In de strijd tegen de klimaatverandering kunnen een aantal
beleidsmaatregelen worden toegepast: sommige zijn
goedkoper en gemakkelijker toe te passen dan andere,
sommige hebben een grotere impact op sommige sectoren
van een samenleving dan andere, en sommige vergen meer
drastische veranderingen in het gedrag dan andere. De
beslissingen over welke beleidsmaatregelen moeten worden
toegepast, moeten worden genomen door de mogelijke
voordelen af te wegen tegen de mogelijke kosten.
Sommigen focussen op ‘positieve’ incentives (waarbij
diegenen worden beloond die de nodige stappen ondernemen
om de emissies te verminderen), terwijl anderen focussen
op het ontmoedigen van een ‘vervuilend gedrag’ door dat te
bestraffen.
Positieve financiële incentives kunnen de vorm aannemen
van overheidssubsidies (bijvoorbeeld door de regering
gesteunde kortingen op ‘hybride’ wagens of spaarlampen)
om de mensen aan te moedigen om die aan te kopen. Dat
kan op zijn beurt helpen om voldoende vraag voor dergelijke
producten te ontwikkelen, zodat de bedrijven die goedkoper
kunnen produceren via ‘grootschalige besparingen’. Tot de
maatregelen om de vervuilers te ontmoedigen, behoren
‘koolstoftaksen’ op goederen die koolstofdioxide uitstoten
(bijv. brandstof of energie-intensieve industriële processen).
De EU-regeringen passen doorgaans een mix van
benaderingen en maatregelen toe, afhankelijk van de
precieze kenmerken van hun economieën. Maar in sommige
gevallen zijn ze reeds gebonden door wetten die ze op EUniveau hebben goedgekeurd voor het nemen van bepaalde
acties (zie hoger, in de paragraaf over wat de EU reeds heeft
gedaan) en bijgevolg is hun manoeuvreerruimte beperkt.
Eén van de huidige aandachtspunten is de energie-efficiëntie
– die de producten die de mensen kopen, de manier waarop
ze reizen, en hun huizen en werkplaatsen energie-efficiënter
maken, zodat ze hun energieverbruik kunnen verminderen
zonder drastische veranderingen in hun levensstijl (door,
bijvoorbeeld, te kiezen voor auto’s die minder brandstof
verbruiken of door hun huizen te isoleren).
Dé grote vraag hier is wie moet betalen voor die grotere
energie-efficiëntie: de regeringen via subsidies en het
financieren van onderzoek en ontwikkeling in schone
technologieën etc., de bedrijven via een verplichting om te
voldoen aan de energie-efficiëntienormen van de hele EU, of
de consumenten via wetten die hen verplichten om potentieel
energie-efficiëntere producten te kopen of om te betalen voor
energie-efficiënte verbeteringen in hun huis?
Sommigen beweren evenwel dat het verbeteren van de
energie-efficiëntie waarschijnlijk onvoldoende zal zijn om de
emissiereductiedoelstellingen van de EU te halen.
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Sommigen beweren dat strengere acties nodig zijn om
het energieverbruik te verminderen. Daartoe behoort
‘rantsoeneren’ – een beperking opleggen op het verbruik van
specifieke energiebronnen of op hoeveel van een bepaald
product de mensen kunnen gebruiken alvorens daarvoor
een aanzienlijk hogere prijs te moeten betalen. Dat kan
bijvoorbeeld betekenen dat een beperking wordt opgelegd
op hoeveel benzine gebruikers van motorrijtuigen kunnen
kopen tegen ‘normale ‘prijzen’, waarbij ze veel hogere
prijzen moeten betalen boven die limiet. Dat komt neer op
het invoeren van quota voor energiegebruik, waarbij de
keuze aan de gebruikers wordt overgelaten of ze die quota
wensen te overschrijden door meer te betalen om meer te
verbruiken.
Eén van de belangrijkste beleidsmaatregelen die gebruikt
worden in de strijd tegen de klimaatverandering zijn
de zogenoemde ‘marktgebonden’ mechanismen. De
Gemeenschapsregeling voor de Emissiehandel (ETS)
creëert bijvoorbeeld een markt waarop de bedrijven het recht
om koolstofdioxide uit te stoten kunnen kopen en verkopen.
De ETS dekt nagenoeg 12 000 installaties in de EU (zoals
ijzer, staal en krachtcentrales, cement- en papierfabrieken)
die goed zijn voor bijna de helft van de totale emissies van
de EU. Die emissies worden ‘opgevangen’ en ‘verhandeld’
doorheen de lidstaten volgens een toelagensysteem. Als
sommige uitstoters hun toelagen wensen te overschrijden,
kunnen ze ‘emissiekredieten’ kopen van anderen, die geld
kunnen verdienen door de toelagen te verkopen die ze niet
nodig hebben.
De bedoeling daarvan is hen aan te moedigen om hun emissies
te verminderen door de invoering van energie-efficiënte
maatregelen en door de overschakeling op hernieuwbare
energieën: diegenen met relatief hoge emissies kunnen geld
besparen door de hoeveelheid kredieten te verminderen die
ze moeten kopen, en diegenen met relatief lage emissies
kunnen geld verdienen door hun emissies nog verder te
verminderen zodat ze nog meer kredieten kunnen verkopen.
Een belangrijke vraag hier is wat moet worden gedaan met
het geld dat wordt verzameld door dat systeem, wanneer de
kredieten worden verkocht bij opbod. Sommigen beweren
dat het de taak is van de regeringen om te beslissen hoe ze
dat geld zullen spenderen, sommigen zeggen dat het geld in
één of andere vorm terug zou moeten gaan naar de industrie,
terwijl nog anderen benadrukken dat het moet worden
gebruikt om de ontwikkeling te steunen van nieuwe schone
technologieën en om de landen te steunen die geconfronteerd
worden met de impact van de klimaatverandering.
Het concept van ‘koolstoftaxatie’ (het bepalen van een
economische waarde voor de broeikasgasemissie die
voortvloeien uit de menselijke activiteit om een incentive te
creëren om de emissies te verminderen) is van essentieel
belang voor de EU-regeling voor de Emissiehandel. Maar er
wordt nog gediscussieerd over de vraag of de prijs van de
toelagen door de markt moet worden bepaald (d.w.z. bepaald
door vraag en aanbod) of door de beleidsmakers.
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Tabel 7. Welk beleid moet de EU toepassen om de overeengekomen doelstellingen te realiseren?
Beleidsoptie

Argumenten pro

Argumenten contra

Het energieverbruik verminderen door
te investeren in energie-efficiëntie

• 	Dat zou leiden tot snelle winsten
voor de consumenten en de
industrie (door de beschikbaarheid
van energie-efficiëntere
producten en goedkopere
energiefacturen) die de kosten van
de nodige investeringen zouden
compenseren
• 	Het zou geen significante
veranderingen in de levensstijl van
de mensen vergen
• 	De EU zou een concurrentieel
voordeel in energie-efficiënte
technologieën kunnen ontwikkelen
• 	De ontwikkeling van energieefficiënte producten en het
vooropstellen van strengere
normen voor energie-efficiëntie
voor huizen en werkplaatsen, zou
banen creëren en de economische
groei stimuleren

• Het beantwoorden aan strengere
normen voor energie-efficiëntie zou
een te zware en dure last leggen op
de EU-industrie
• 	Sommige bedrijven of industrieën
kunnen beslissen om te verhuizen
naar landen buiten de EU waar
de normen voor energie-efficiëntie
lager zijn, waardoor banen kunnen
verloren gaan in de EU
• 	Het beantwoorden aan strengere
normen voor energie-efficiëntie zou
te duur zijn voor de consumenten
• 	In de huidige economische crisis
kunnen de regeringen, de industrie
en de consumenten zich niet
veroorloven om te betalen voor de
energie-efficiëntieverbeteringen die
nodig zijn om het verschil te maken

Investeren in technologieën die
gericht zijn op de ‘afvang en opslag’
van broeikasgasemissie (vooral
veroorzaakt door steenkool)

• 	Op korte termijn zou dat
aanzienlijke winsten betekenen
voor de energie-intensieve
industrieën doordat de impact van
hun activiteiten wordt verminderd
zonder dat ze hun emissies
moeten verminderen
• 	Het kan helpen voorkomen dat
energie-intensieve industrieën
verhuizen naar landen
waar de regelgeving inzake
klimaatverandering minder strikt is

• 	Op lange termijn kan de opslag van
koolstofdioxide-emissies gevaarlijk
blijken voor het milieu omwille van
het lekkagerisico
• 	De vereiste technologie is duur
• 	Wie zal daarvoor betalen? Sommigen
beweren dat de inkomsten die
gegenereerd worden door initiatieven
zoals die van de EU-regelingregeling
voor de Emissiehandel , zouden
moeten worden gespendeerd aan
de ontwikkeling van hernieuwbare
energie in plaats van het eenvoudig
opslaan van de emissies
• 	Het kan lang duren om de vereiste
technologie toe te passen

Broeikasgasemissie verminderen door
te investeren in kernenergie

• 	Dat zou een oplossing op
middellange termijn vormen
omdat het produceren van meer
kernenergie kan bijdragen aan
het vervullen van de stijgende
energiebehoeften van Europa
• 	Kernenergie is een schone
energiebron, aangezien geen
koolstofdioxide-emissies worden
geproduceerd (hoewel sommige
emissies geproduceerd worden
bij het bouwen van kerncentrales,
het ontginnen en verwerken van
uranium, etc.).
• 	Het zou de afhankelijkheid van
de EU van fossiele brandstoffen
verminderen, die worden ingevoerd
van buiten de EU
• 	Investeren in kernenergie kan
leiden tot expertise op dat gebied,
die de EU kan uitvoeren
• 	Kernenergie kan een stabiele
energiebron bieden tegen
betaalbare prijzen voor
consumenten en bedrijven

• 	In vele EU-landen is de publieke
opinie sterk gekant tegen
kernenergie, o.a. omwille van de
bekommernissen om de veiligheid,
de gezondheid en het milieu-impact
• 	Er is geen overeenkomst over de
manier waarop de lasten moeten
worden verdeeld voor, bijvoorbeeld,
het kernafval in de EU
• 	Kernenergie zal uiteindelijk een
schaarse bron worden omwille
van de toegenomen vraag naar
grondstoffen die nodig zijn om het te
produceren
• 	Het zou lang duren om de nodige
kerncentrales te bouwen om de
productie te verhogen tot de niveaus
die nodig zijn om te voldoen aan de
stijgende vraag
• 	Kernenergie is geen goedkope optie,
met potentieel hoge rekeningen
voor het definitief sluiten van oude
kerncentrales, en het omgaan met
kernafval en het stralingsgevaar
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Argumenten pro

Argumenten contra

De emissies verminderen door te
investeren in hernieuwbare energie
(wind, zon, biobrandstoffen)

• 	De emissies kunnen worden
verminderd zonder dat
moet worden gesnoeid in
het energieverbruik omdat
hernieuwbare energie een schone
energiebron is
• 	Hernieuwbare energie kan ‘thuis’
worden geproduceerd en de
afhankelijkheid van de EU van
ingevoerde energie verminderen
• 	De kosten van hernieuwbare
energie zullen dalen naarmate de
vraag stijgt
• 	Hernieuwbare energie is veiliger
dan kernenergie
• 	De ontwikkeling van hernieuwbare
energiebronnen creëert banen en
stimuleert de economische groei,
en kan de EU een concurrentieel
voordeel bieden in de ontwikkeling
en uitvoer van de nodige
technologie

• 	Hernieuwbare energie kan niet in
voldoende hoeveelheden worden
geproduceerd om te voldoen aan de
stijgende energiebehoeften van de
EU
• 	De technologie is onvoldoende
ontwikkeld, en er zijn problemen met
de opslag, roosters, etc.
• 	De kosten voor het produceren van
hernieuwbare energie zijn te hoog
om daar te veel op te steunen
• 	Kernenergie kan even veilig worden
geproduceerd en goedkoper dan
hernieuwbare energie

Het energieverbruik verminderen door
de hoeveelheid goederen en diensten
te verminderen

• 	Dat zou leiden tot een
onmiddellijke financiële besparing
voor de consumenten
• 	Het vergt geen extra investering in
energie-efficiënte producten, etc.

• 	Het zou een aanzienlijke verandering
in de levensstijl van de mensen
vragen, en kan verzet doen ontstaan
tegen het nemen van acties om de
klimaatverandering te bestrijden
• 	Het zou de economische groei
temperen en banen kosten

Incentives gebruiken zoals de EUregeling voor de Emissiehandel,
belastingen of andere financiële
incentives

• 	Dat kan helpen om een ‘kritische
massa’ te ontwikkelen van de
vraag naar energie-efficiënte
producten en technologieën, en
nieuwe energiebronnen
• 	De mensen belonen voor ‘goed
gedrag’ is een krachtig middel om
verbruikspatronen te veranderen
• 	Positieve maatregelen zullen
waarschijnlijk meer publieke
steun krijgen voor het bestrijden
van de klimaatverandering dan
negatieve zoals hogere prijzen
voor ‘overmatig’ verbruik

• 	De regeringen zouden niet
investeren in bepaalde
technologieën, aangezien de
industrie het best geplaatst is om
te beslissen hoe deze het best aan
haar behoeften kan voldoen
• 	De belastingbetalers zullen de
rekening moeten betalen voor het
financieren van bepaalde incentives,
of ze dat nu willen of niet
• 	Het zou beter zijn om te focussen op
het ‘straffen’ van de industrie als die
er niet in slaagt op te treden om de
emissies te verminderen, aangezien
dat een krachtigere incentive is

De vervuiler doen betalen

• Dat zorgt ervoor dat de prijs van
een product of van een dienst de
weerspiegeling is van de impact
dat het heeft op het klimaat, en
dat diegenen die milieuschade
veroorzaken, voor de schade
betalen

• 	Delen van de industrie kunnen
beslissen om te verhuizen naar
andere delen van de wereld, waarbij
het risico op ‘koolstoflekkages’
verhoogt

Naast het beslissen over de beste manier om aan te zetten
tot gedrag dat de uitstoot vermindert, moeten de regeringen
ook beslissen over de beste manier om te voldoen aan de
energiebehoeften van hun landen.

De EU heeft zich ertoe verbonden om het aandeel van de
hernieuwbare energie in het totale energieverbruik te verhogen
tot 20% tegen 2020. Maar het hangt van de individuele EUlidstaten af om te beslissen hoe ze dat juist zullen doen
en welke bronnen van hernieuwbare energie ze zullen
gebruiken. Sommigen hebben reeds zwaar geïnvesteerd in
de ontwikkeling van hernieuwbare energieën, anderen niet.

Op basis van cijfers van de Europese Commissie komt 80%
van de energie die de EU verbruikt, van fossiele brandstoffen
– olie (37%), aardgas (24%) en steenkool (18%) – waarbij de
kernenergie goed is voor meer dan 14% en de hernieuwbare
energieën voor meer dan 6%.

Diegenen die pleiten voor een veel grotere focus op de
hernieuwbare energie, zeggen dat het niet alleen kan
bijdragen aan de vermindering van de broeikasgasemissie,
maar dat het ook kan helpen om de afhankelijkheid van de
EU van ingevoerde energie te verminderen.

De door de EU uitgesproken ambitie om te groeien naar
een koolstofarme economie impliceert een ontwikkeling
weg van de fossiele brandstoffen in richting van de
hernieuwbare energieën en/of de kernenergie. De mate
waarin dit mogelijk is en het tijdkader zullen gedeeltelijk
afhangen van de mate waarin de landen thans afhankelijk
zijn van de koolstofintensieve industrieën, hoe ontwikkeld
hun hernieuwbare energieën en kernenergiesector zijn, en
de publieke houding tegenover kernenergie.

Sommige vormen van hernieuwbare energie zijn thans vrij
duur om te produceren, maar de verwachte stijgingen van de
prijzen van fossiele brandstoffen zouden de relatieve kostprijs
verlagen, en een toenemende vraag naar hernieuwbare
energie zou die goedkoper moeten maken op lange termijn
aangezien de massaproductie de ‘kostprijs per eenheid’
verkleint. Ze beweren tevens dat de technologie die nodig is
om hun potentieel te maximaliseren de voorbije jaren snel is
geëvolueerd, en steeds beter zal worden.

Fossiele brandstoffen
De economieën van de EU-lidstaten zijn vandaag heel sterk
afhankelijk van fossiele brandstoffen, en het verbranden van
fossiele brandstoffen vertegenwoordigt ongeveer 90% van de
broeikasgasemissie. De EU is ook sterk afhankelijk van de
import van brandstoffen om aan haar behoeften te voldoen:
60% aardgas, 90% olie en 50% steenkool.
Beide factoren vormen binnen de EU drijvende krachten
om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen evenals
nieuwe technologieën om het niveau te verminderen van
de verontreinigende stoffen die door fossiele brandstoffen
in de atmosfeer worden uitgestoten, zoals ‘afvang en opslag
van kooldioxide’. Maar sommigen beweren dat dergelijke
technologieën duur zijn en dat het ecologische voordeel
daarvan onduidelijk is, gezien het risico dat koolstof dat
ondergronds wordt opgeslagen terug in de atmosfeer kan
lekken.
Hoewel de fossiele brandstoffen aan het slinken zijn, is er geen
onmiddellijk tekort, en bovendien zijn ze thans vrij goedkoop
te produceren vergeleken bij andere energiebronnen. Maar
samen met het energieverbruik, waarvan wordt verwacht dat
het in de toekomst wereldwijd zal stijgen, wordt verwacht
dat de prijs van de fossiele brandstoffen op lange termijn zal
stijgen, aangezien de bronnen schaarser worden.

Hernieuwbare energie
Een alternatief voor fossiele brandstoffen is hernieuwbare
energie, een schone energiebron omdat deze wordt
geproduceerd door natuurlijke bronnen zoals zon, wind en
water.
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De energie ‘mix’

Maar anderen houden vol dat hernieuwbare energie
vooralsnog niet in voldoende hoeveelheden beschikbaar is
om tegemoet te komen aan de behoeften van de EU, dat ze
niet gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en dat er nog
geen technologie voorhanden is om de opslagcapaciteit te
verbeteren. Bovendien moet het systeem voor de distributie
van sommige types van hernieuwbare energie worden
verbeterd.
Sommigen benadrukken dat bepaalde types van hernieuwbare
energie ‘schoner’ zijn dan andere, gezien, bijvoorbeeld, de
schommelingen in de emissies die geproduceerd worden
door de productie en het vervoer van de uitrusting die nodig
is om ze te produceren, en de impact daarvan op het dierenen plantenleven.
De verschillende types van hernieuwbare energie hebben
voordelen en nadelen:
Het gebruik van hydro(water)-energie is constant gestegen
tussen 1990 en 2005, en was in 2005 goed voor 1.5% van
het totale energiegebruik in de EU. Maar de voorbije jaren
is de productie gedaald (vergeleken bij andere types van
hernieuwbare energie), en zijn er vragen gerezen over de
impact daarvan op het planten- en dierenleven en over een
gebrek aan sites om op te bouwen, en niet in het minst omdat
de EU-wetgeving het bouwen van dammen in ecologisch
waardevol gebied beperkt. Het bouwen van grootschalige
hydrocentrales is bijgevolg moeilijker geworden. Sommigen
pleiten daarom voor een grotere focus op het bouwen van
kleine hydrocentrales.
Biomassa en afvalstoffen (omzetten van plantenmaterialen,
dierlijk of gemeentelijk afval in brandstof) is thans de grootste
bron van hernieuwbare energie in de EU, goed voor 4.2%
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van haar totaal energiegebruik in 2005. Dit type van energie
wordt het meest gebruikt voor verwarming, maar kan ook
worden gebruikt voor elektriciteit. Het kan thuis worden
geproduceerd en is vrij gemakkelijk op te slaan, maar het
verbranden van biomassa produceert broeikasgasemissie en
het intens gebruik ervan kan schadelijk zijn voor het dierenen plantenleven. Het omzetten van afvalstoffen in gas dat kan
worden verbrand in energiecentrales kan evenwel helpen om
de emissies te verminderen.
Biobrandstoffen
(brandstof
afgeleid
van
planten)
vertegenwoordigen momenteel zo’n 1% van het
energieverbruik van de transportsector in de EU. De
doelstelling van de EU is ervoor te zorgen dat 10% van
de transportbrandstoffen afkomstig zijn van hernieuwbare
energieën,
inclusief
biobrandstoffen,
tegen
2020.
Biobrandstoffen zijn bijzonder controversieel omdat men
vreest dat land zal worden ontnomen uit de voedselproductie
om de nodige oogsten te kweken, met als gevolg een stijging
van het risico op voedseltekorten in de ontwikkelingslanden.
Er worden ook vragen gesteld bij de impact daarvan op de
bossen over de hele wereld.
Windenergie vertegenwoordigt momenteel 0.3% van het
energieverbruik in de EU, maar is het voorbije decennium
jaarlijks gestegen met ongeveer 30%. De EU is wereldwijd
de grootste producent en consument van windenergie,
en een wereldleider in windenergietechnologie. Dat geeft
aan deze sector een significant potentieel voor groei en
banencreatie. De meeste windenergie wordt momenteel
‘on-shore’ geproduceerd, met als gevolg klachten over de
visuele impact daarvan, vooral in gebieden waar toerisme
belangrijk is voor de lokale economie. Er wordt relatief weinig
windenergie ‘off-shore’ (op zee) geproduceerd, maar dat zou
veranderen naarmate de technologie verbetert..
Zonne-energie vertegenwoordigt momenteel slechts 0.04%
van het energieverbruik in de EU uit hernieuwbare energieën,
maar blijft constant groeien. Het heeft een significant
groeipotentieel, maar het blijft duurder om te produceren
dan andere types van hernieuwbare energie. Sommige EUlidstaten hebben wetten ingediend betreffende het gebruik
van zonnepanelen in nieuwe gebouwen, met de bedoeling de
vraag te doen stijgen, waardoor de kostprijs op lange termijn
zou dalen.

Kernenergie
Sommigen beweren dat een hogere productie van
kernenergie een deel is van het antwoord op de uitdagingen
van de klimaatverandering, en stellen dat kerncentrales,
algemeen genomen, veel minder koolstofdioxide uitstoten
dan de traditionele energiecentrales. Ze houden vol dat de
toename van de kernenergieproductie (naast het promoten
van de hernieuwbare energieën) van essentieel belang is
voor de energiebehoeften van Europa, terwijl de emissies
tegelijk worden verminderd.
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Een aantal landen (inclusief Finland en het Verenigd
Koninkrijk) hebben besloten om meer kernenergie in te
schakelen om economische en ecologische redenen. Ze
beweren dat kernenergie veilig kan worden geproduceerd
en kan bijdragen aan de vermindering van de emissies,
en goedkoper is dan de alternatieve bronnen. Sommigen
beschouwen het ook als een manier om hun afhankelijkheid
van ingevoerde energie te verminderen.
Anderen beweren evenwel dat het verhogen van het
aandeel van de kernenergie in de algemene energiemix
grote investeringen zou vergen in het bouwen van nieuwe
en efficiënte kerncentrales, om die veilig te maken en om
de faciliteiten te voorzien om het kernafvalprobleem op te
lossen – en het tijd zou vergen om de nodige capaciteit te
bouwen. Tegenstanders wijzen op de ernstige risico’s voor
de veiligheid, de gezondheid en het milieu, en denken daarbij
terug aan kernrampen zoals die van Tsjernobyl in Oekraïne in
1986, en op de belangrijke vraag wat met het kernafval moet
gebeuren. Ze wijzen er tevens op dat, hoewel kernenergie
geen koolstofdioxide-emissies produceert, het bouwen van
kerncentrales en het ontginnen van uranium die nodig is voor
de productie van de kernenergie dat wel doen.
Tot slot beweren sommigen dat de uranium die nodig is
voor de productie van kernenergie schaarser zal worden
aangezien de vraag over de hele wereld stijgt, en ze wijzen
erop dat de EU bijna al haar uranium invoert uit landen zoals
Australië. Maar anderen zeggen dat de technologische
vooruitgang ertoe zal leiden dat de hoeveelheden uranium
om kernenergie te produceren zullen dalen.
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Dankbetuigingen
Dit briefingmateriaal werd verzameld door het Centrum voor Europese Beleidsstudies, een in Brussel gevestigde, leidinggevende
thinktank voor EU-aangelegenheden.
Het werd besproken door de afgevaardigden van alle politieke fracties van het Europees Parlement (zie lijst hierna) en door een
aantal organisaties die zich met deze materie bezighouden (zie lijst hierna).
De tekst werd vervolgens herzien in het licht van hun commentaar, om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie evenwichtig is,
en dat alle argumenten pro en contra de verschillende beleidbenaderingen aanwezig waren.

Politieke fracties:
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) en Europese Democraten (PPE-DE)
Socialistische Fractie in het Europees Parlement (PSE)
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie (VERTS/ALE)
Confederatie Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)
Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten (UEN)
Fractie Onafhankelijkheid/Democratie (ID)

Organisaties –Document Immigratie:
Business Europe
Eurociett (Europese Confederatie van de Uitzendarbeid)
Caritas Europa
Europese Confederatie van Vakverenigingen (ETUC)
Migration Policy Group (MPG)
Migration Policy Institute (MPI)

Organisaties – Document Klimaatverandering:
Business Europe
BP Europe
WWF
European Climate Foundation
Clingendael
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IV. Beleidsdoeleinden van de
Europese Partijen1
De passages die in dit document worden aangehaald,
werden ontleend aan de officiële, electorale manifesten van
de partijen, tenzij anders meegedeeld. Alle aangehaalde
documenten, verklaringen en communiqués waren vrij
beschikbaar op de officiële websites van de partijen. Het
materiaal werd opgeroepen en alle websites konden worden
geraadpleegd tussen 2 en 5 maart 2009. Dit onderdeel werd
samengesteld door Stefano Braghiroli (Universiteit van Siena)
en Alfredo Zucchi, (Universiteit van Siena), in samenwerking
met Hermann Schmitt (Universiteit van Mannheim).

IMMIGRATIE

gebrek aan “de nodige controles om ervoor te zorgen
dat diegenen die illegale migranten aanwerven, worden
aangepakt, en dat illegale migranten die worden opgepakt,
teruggestuurd worden naar hun land van oorsprong”. Philip
Bradbourn MEP voegt daaraan toe dat “we eerst de stroom
van illegale migratie in de EU moeten aanpakken voordat we
het probleem van de vaardigheidstekorten aanpakken”.
BRON: Immigration policy must be for member states to decide
- not the European Commission [News Release], October
2007. Beschikbaar op: http://www.conservativeeurope.com/
news/426/Immigration-policy-must-be-for-member-states-todecide--not-the-European-Commission.aspx

EUROPESE VOLKSPARTIJ (EVP)

PARTIJ VAN DE EUROPESE SOCIAALDEMOCRATEN (PES)

De EVP stelt voor om “illegale migratie op EU-niveau te
bestrijden op basis van de behoeften, de capaciteit en de
prioriteiten die worden vastgesteld door de Lidstaten”. De EU
moet bijgevolg: een eerlijk maar vastberaden terugkeerbeleid
van de illegale migranten ontwikkelen” (in lijn met de
‘terugkeerrichtlijn’ waar de EVP ‘volledig achter staat’); “de
regularisatiesystemen van de Lidstaten coördineren, met
name via het Blue Card System (Blauwe Kaart)”; en “de
kusten van de EU beschermen via de oprichting van een
Europese Kustwacht”. Op de arbeidsmarkt stelt de EVP voor
om “de Europese voorkeur toe te passen om de tekorten in
vaardigheden in de Lidstaten aan te pakken, en om intraEU- migratie aan te moedigen”. [Relevantie in het Manifest:
ENIGSZINS BELANGRIJK]

PES identificeert zich met het “opstellen van
gemeenschappelijke normen voor legale migratie in de
Europese Unie” en met “het opstellen van een Europees
Charter voor de Integratie van Migranten, op basis van
gelijke rechten en verantwoordelijkheden en wederzijds
respect”. Om de “Europese inspanningen in de strijd tegen
de illegale migratie” te coördineren stelt de PES voor om “de
samenwerking met derde landen te versterken” en om “een
Gemeenschappelijk Beleid voor de Controle van de Externe
Grenzen” in te voeren. Die acties moeten gepaard gaan
met “de verdere ontwikkeling van het Gemeenschappelijk
Europees Asielbeleid”. [Relevantie in the Manifesto:
ENIGSZINS BELANGRIJK]

BRON: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority in Europe.
Beschikbaar op: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/
manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_Manifesto.
pdf.

BRON: PES Manifesto - People First: A New Direction for
Europe. Beschikbaar op http://www.pes.org/downloads/PESManifest_EN.pdf

1  

EUROPESE DEMOCRATEN (Britse
Conservatieve Partij en Tsjechische
Democratische Burgerpartij)
2

De

Europese

partijen

vertegenwoordigen

organisaties

van

politieke

partijen die transnationaal optreden in Europa dat bestaat uit aangesloten
nationale partijen. De Europese parlementaire fracties zijn vaak de formele
vertegenwoordiging van een Europese politieke partij in het Parlement, in
andere gevallen vertegenwoordigt het een politieke coalitie van een aantal
Europese partijen en/of nationale partijen en onafhankelijke politici. In termen

Wat betreft de legale migratiestromen blijven de Britse
Conservatieven erbij dat “aan de Lidstaten de vrijheid moet
worden gelaten om hun eigen parameters te bepalen voor
diegenen die ze in hun land willen laten binnenkomen en
werken”. Philip Bradbourn MEP, Conservatieve Woordvoerder
voor Justitiële en Binnenlandse Aangelegenheden, verklaart
dan ook dat zelfs “legale migranten van andere Lidstaten nu
reeds grote problemen veroorzaken voor de sociale diensten,
huisvesting en andere instanties”. In dat perspectief zijn
de Britse conservatieven ook tegen het Blue Card scheme
(Blauwe Kaart) voor geschoolde immigranten, gezien het

van lidmaatschap is er bijgevolg geen perfecte overeenstemming tussen
de twee entiteiten. Voor de politieke partijen die een electoraal manifest
goedkeurden, werd de belangrijkheidsgraad van een bepaald beleidsgebied
in de tekst berekend als de verhouding tussen het aantal woorden dat aan dat
specifieke beleidsonderwerp werd gewijd en het totaal aantal woorden in het
manifest. De uiteindelijke volgorde werd als volgt bepaald: 0-5%: Onbelangrijk,
6-10%: Enigszins belangrijk, 11-15%: Tamelijk belangrijk, 16-20%: Belangrijk,
21-25%: Heel belangrijk.
2  

De Britse Conservatieve Partij en de Tsjechische Democratische Burgerpartij
(ODS) zijn niet aangesloten bij een Europese federatie van partijen. Ze werken
evenwel nauw samen op een bilaterale basis binnen het kader van de Europese
Democraten (ED). Op het niveau van het EP zijn de Europese Democraten
gelijkwaardige partners van de Europese Volkspartij (EVP) en vormen beide
één parlementaire fractie (EVP-ED).
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ELDR steunt “de invoering van een ‘blauwe kaart’ in de EU,
die door elke Lidstaat wordt uitgereikt, om te zorgen voor een
weloverwogen economische migratie ten voordele van de
EU-burgers”. [Relevantie in het Manifest: ONBELANGRIJK]
BRON: ELDR Manifesto - European Liberals’ top 15 for EP
elections, October 2008. Beschikbaar op http://www.eldr.org/
pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

EUROPESE GROENE PARTIJ (EGP)
De EPG is tegenstander van “de belegeringsmentaliteit van
het ‘Fort Europa” en ziet “immigratie als een opportuniteit”.
Bijgevolg pleit de EGP voor een “positief gezind beleid
dat aan de mensen de mogelijkheid biedt […] om op een
legale en efficiënte wijze naar hier te komen […] met gelijke
rechten en een gelijk loon, alsook een kans op het Europese
burgerschap”. Volgens de Groenen “moeten mensen die asiel
aanvragen in Europa beter worden behandeld”. Bijgevolg zijn
de Groenen tegen “repressieve wetten die niet toegelaten
migranten terugsturen” en “een onmenselijke en xenofobe
wetgeving”. De Europese Groenen zijn voorstander van een
meer efficiënte samenwerking tussen de EU-Lidstaten om “te
strijden tegen de verachtelijke mensenhandel”. [Relevantie in
het Manifest: ENIGSZINS BELANGRIJK]
BRON: EGP Manifesto - A Green New Deal for Europe.
Beschikbaar
op
http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/

EUROPEES LINKS
De Europese Linksen “vragen een versterking van de
rechten van de migranten om te werken ongeacht waar ze
wonen in de EU – een migratiewet moet focussen op de
belangen van de migranten en niet op de belangen van
bedrijven die op zoek zijn naar goedkope arbeidskrachten,
waardoor miljoenen migranten worden verplicht om op de
zwarte markt te werken”. Bijgevolg “verwerpen ze elke EUwet die uitzetting verplicht, met name de ‘Terugkeerrichtlijn’”.
Bovendien stellen ze dat “de EU de gesloten asielcentra
moet sluiten”. In het belang van een “kosmopolitische EU
verwerpen de Europese Linksen het reeds bestaande
FRONTEX-systeem voor de grenscontroles, en vragen ze de
verwerping van alle plannen betreffende de uitvoering van
het ‘Europees Pact inzake Migratie en Asiel’”. [Relevantie in
het Manifest: ONBELANGRIJK]
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EUROPESE LIBERAAL-DEMOCRATEN
EN HERVORMERS (ELDR)

Onafhankelijkheid/Democratie
IND/DEM verzet zich hevig tegen elke verdere betrokkenheid
van de EU in het omgaan met immigratie. Nigel Farage MEP,
medevoorzitter van de IND/DEM fractie in het Europees
Parlement stelt dat, “De uitholling van de nationale macht van
een natie om haar eigen migratiebeleid te voeren precies de
oorzaak is van de problemen. Die macht moet onmiddellijk
worden hersteld”. Wat betreft legale immigratie stelt IND/
DEM dat verwijzend “naar de Europese naties, [...] de naties
steeds voordeel halen uit de juiste graad van immigratie en
dat die graad hoger kan zijn dan anders, gezien de lage
geboortecijfers in Europa”
BRON: Interview with Nigel Farage and Johannes Blokland,
EUWatch N. 4, Dec. 2006/Jan. 2007. Beschikbaar op http://
indemgroup.org/fileadmin/user_upload/groupdocs/euwatch/
euwatch04-dec-jan.pdf

KLIMAATVERANDERING
EUROPESE VOLKSPARTIJ (PPE)
De EVP stelt dat de EU “het international leiderschap
inzake klimaatverandering moet behouden, en de
internationale dialoog moet promoten om tegen eind 2009
in Kopenhagen tot een beslissing te komen over een post2012 overeenkomst.” Intern moet de EU: “vooruitgang
maken met de Uitvoering van het Europese Regeling inzake
Emissiehandel – waarbij zoveel mogelijk industriële sectoren
moeten worden betrokken, meer werkbare drempels
moeten worden bepaald om koolstoflekkage te vermijden”;
“sectorspecifieke doelstellingen voor de Lidstaten bepalen
om de hernieuwbare energieën een aandeel te geven van
minstens 20% van de energiemix in de EU tegen 2020;”
kernenergie promoten, “aangezien dat kan bijdragen aan de
verbintenis om de broeikasgasemissies te verminderen”– op
voorwaarde dat “de kerncentrales voldoen aan de hoogst
mogelijke veiligheidsnormen”. [Relevantie in het Manifest:
HEEL BELANGRIJK]
BRON: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority in Europe.
Beschikbaar op: http://dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/
manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_Manifesto.
pdf

BRON: European Left Manifesto – Together for change in
Europe. Beschikbaar op: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform

3

Dit Onderwerp wordt aangekaart in het Briefingmateriaal in de paragraaf over
“Hoe moeten de overeengekomen doelstellingen gerealiseerd worden?”.
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EUROPESE DEMOCRATEN (Britse
Conservatieve Partij en Tsjechische
Democratische Burgerpartij)
De
Tsjechische
Conservatieven
beschouwen
de
klimaatopwarming en met name “de overmatige productie
van koolstofdioxide als een ernstig probleem”. “Het Europees
Parlement heeft evenwel enkele heel ambitieuze doelstellingen
vooropgesteld”, die volgens de ODS, “vaak onhoudbaar zijn”.
Volgens Miroslav Ouzký MEP, Voorzitter van de Commissie
inzake Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, vloeit
het probleem voort uit een evidente paradox: “Als we de
aandeeldoelstelling van hernieuwbare energiebronnen te
hoog leggen, zullen de lidstaten niet in staat zijn om die
doelstelling te halen. Als we kernenergie niet meerekenen
tot de hernieuwbare energiebronnen, zal aan de landen met
gunstige geografische voorwaarden een duidelijk voordeel
worden geschonken”. Met andere woorden, “Ondanks al de
negatieve elementen is kernenergie momenteel het enige
echte alternatief voor thermische krachtcentrales”.
BRON: Can Europe stop climate change? Beschikbaar op
http://www.europeanreform.eu/can-europe-stop-climatechange/

PARTIJ VAN DE EUROPESE SOCIAALDEMOCRATEN (PES)
De Europese Sociaal-Democraten steunen de totstandkoming
van “een nieuwe wereldwijde klimaatovereenkomst voor de
post-2012 periode” die gericht is op het toewijzen van “een
wereldwijde doelstelling van 30% voor de emissiereducties
tegen 2020”. De PES stelt de oprichting voor van “een
wereldwijd energie- en ontwikkelingsforum” en “om de
EU-steun voor de ontwikkelingslanden te verhogen om de
klimaatverandering te bestrijden […]”. De PES houden vol
dat “biobrandstoffen kunnen helpen […] maar dat mag niet
gebeuren ten koste van de voedselproductie”. Volgens
de sociaal-democraten “moet elke Lidstaat uitmaken of ze
kernenergie gebruikt. […] De controle van bestaande en
nieuwe kerncentrales moet evenwel worden gecoördineerd
op Europees niveau”. [Relevantie in het Manifest: ENIGSZINS
BELANGRIJK]
BRON: PES Manifesto - People First: A New Direction for
Europe. Beschikbaar op http://www.pes.org/downloads/PESManifest_EN.pdf
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EUROPESE LIBERALE EN
DEMOCRATISCHE PARTIJ
Volgens de Liberalen moet Europa een efficiënte koolstofarme
economie worden die tevens wereldleider is in milieubehoud,
hernieuwbare energie en creatieve marktinstrumenten”.
Tegelijkertijd stelt de ELDR “geringere administratieve
lasten” voor voor de Europese bedrijven en “incentives
om de investering te stimuleren in technieken voor een
sterkere koolstofarme economie”. De ELDR wil “het klimaaten energiebeleid integreren op basis van een duurzame
economische groei, en het natuurlijk milieu beschermen”.
De ELDR promoot “een ambitieuze hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid […] om het onderzoek
naar hernieuwbare energieën te financieren, inclusief
duurzame nieuwe generatie brandstoffen”. [Relevantie in het
Manifest: TAMELIJK BELANGRIJK]
BRON: ELDR Manifesto - European Liberals’ top 15 for EP
elections, October 2008. Beschikbaar op http://www.eldr.org/
pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

EUROPESE GROENE PARTIJ (EGP)
De Groenen willen dat Europa een leidinggevende rol speelt
“in het verminderen van het energieverbruik met 20% tegen
2020” en stellen aan de EU voor “om zich te verbinden voor
emissiereducties met 40% uiterlijk tegen 2025 en met 90%
tegen 2050”. De EPG bevestigt dat “een combinatie van
ambitieuze en bindende doelstellingen, van incentives en van
openbare investeringen in groene technologieën en diensten
in Europa miljoenen groene banen kunnen creëren […] in
een periode van economische crisis”. Bijgevolg “moeten
hernieuwbare energieën centraal staan in het Europees
energiebeleid van de 21e eeuw” via de oprichting van een
“European Community for Renewable Energy (ERENE)”,
terwijl “kernenergie geen deel kan uitmaken van de oplossing
voor de klimaatverandering”. [Relevantie in het Manifest:
HEEL BELANGRIJK]
BRON: EGP Manifesto - A Green New Deal for Europe.
Beschikbaar op:
http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/
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EUROPEES LINKS (EL)
De Europese Linksen “stellen dat klimaat en sociale kwesties
met elkaar verbonden zijn, en steunen de ontwikkeling
van een nieuw Internationaal verdrag overeenkomstig het
4e rapport van het Intergouvernementeel panel inzake
Klimaatverandering alsook de handhaving van het EUactieplan 2007-2009. Bovendien verzetten ze zich tegen “de
vermindering van het Kyoto Protocol naar een marktsysteem
van quota-emissies: er is nood aan een nieuw voorbeeld op
basis van samenwerking in plaats van competitie, met als
start de technologieoverdracht naar de ontwikkelingslanden,
de financiering van schone technologieën en het
aanpassingsbeleid aan de klimaatverandering”. [Relevantie
in het Manifest: ENIGSZINS BELANGRIJK]
BRON: European Left Manifesto – Together for change in
Europe: Beschikbaar op: www.european-left.org/english/
news/electoral_platform

ONAFHANKELIJKHEID/DEMOCRATIE
Volgens de IND/DEM is de relevantie van de door mensen
veroorzaakte klimaatverandering nog steeds vatbaar voor
discussie en ontbreekt het aan wetenschappelijke bewijzen.
Om het met de woorden van Graham Booth MEP (UK
Independence Party) te stellen “in het licht van de aanzienlijke
twijfel die wordt uitgedrukt door duizenden eminente
wetenschappers (Manhattan Declaration, Oregon Petition
etc) over de theorie van de Antropogene Klimaatopwarming,
is het verbazingwekkend dat nog meer geld zal worden
gespendeerd aan de voorbereiding van een onbewezen
wetenschappelijk project dan aan het oplossen van de
gekende problemen die verbonden zijn met de (gebrekkige)
groei en de werkloosheid”.
BRON: Climate targets cost every family nearly £100
pa. [News Release], July 2008. Beschikbaar op http://
indemgroup.eu/32/browse/4/news/514/?tx_ttnews[backPid]=
39&cHash=5bf171d6bb

De originele versie van dit document werd opgesteld in het Engels. Vertaalde versies kunnen afwijken.
Afgewerkt op 31-03-2009.
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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

www.europolis-project.eu

