De Europese Unie: 446 miljoen mensen – 27 landen

Pioniers - enkele architecten van het Europese project
Hun bijdrage aan duurzame vrede en welvaart …
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EU-symbolen

Het motto: in
verscheidenheid verenigd

De euro

De Europese hymne

De Europese vlag

Europadag, 9 mei
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De grote uitbreiding: West- en Oost-Europa weer één

1989

Val van de Berlijnse muur – einde van het
communisme
EU geeft economische hulp: Phareprogramma

1992

Vaste criteria EU-lidmaatschap:
• democratie en rechtsstaat
• functionerende markteconomie
• in staat zijn om EU-wetten in te voeren

1998

Start formele onderhandelingen over
uitbreiding

2002

Top van Kopenhagen: uitbreiding met 10
nieuwe landen kan doorgaan

2004

Tien nieuwe EU-lidstaten: Cyprus,
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,
Malta, Polen, Slovenië, Slowakije,
Tsjechië

2007

Bulgarije en Roemenië worden EU-lid

2013

Kroatië treedt op 1 juli toe

Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

Land

Bevolking
(miljoen)

Bosnië en Herzegovina

3,5

Montenegro

0,6

Kosovo krachtens VN-Veiligheidsresolutie
1244

1,8

Noord-Macedonië

2,1

Albanië

2,9

Servië

7,0

Turkije

79,8

De verdragen – wettelijke basis voor democratische
samenwerking

1952

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

1958

Verdragen van Rome:
• Europese Economische Gemeenschap
• Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(EURATOM)

1987

Europese Akte: de interne markt

1993

Verdrag betreffende de Europese Unie Maastricht

1999

Verdrag van Amsterdam

2003

Verdrag van Nice

2009

Verdrag van Lissabon

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Bindend voor alle activiteiten van de EU
54 artikelen onder 6 titels:
Waardigheid

Vrijheden

Gelijkheid

Solidariteit

Burgerschap

Rechtspleging

Bevolking van de EU vergeleken met de rest van de wereld

Bevolking in miljoenen

1433

1366

446
329
127

EU (2019)

China
(2019)

India
(2019)

Japan
(2019)

146

Rusland Verenigde
(2019)
Staten
(2019)

5,4
4,8
4,1
2,8
2,1
1,9
1,3
0,9
0,6
0,5

Slowakije
Ierland
Kroatië
Litouwen
Slovenië
Letland
Estland
Cyprus
Luxembourg
Malta

8,8

Oostenrijk

5,5

9,8

Hongarije

Finland

10,1

Zweden

5,8

10,3

Portugal

Denemarken

10,6

Tsjechië

7,1

10,7

Griekenland

Bulgarije

11,4

17,2

19,5

België

Nederland

Roemenië

Polen

Spanje

Italië

Frankrijk

Duitsland

38,0

46,7

60,4

67,2

82,9

Hoeveel mensen wonen er in de EU?
Bevolking in miljoenen (2019)
446 miljoen in totaal

De Europese economie: samen sterker

2008: De wereldwijde financiële crisis begint in de Verenigde
Staten.
Gecoördineerde reactie van Europese leiders:
• Inzet voor de euro en financiële stabiliteit
• Nieuwe instrumenten voor crisisbeheer en hervorming van
regels:
Europees Stabiliteitsmechanisme: fonds om hulp te bieden aan EUlidstaten met ernstige financiële problemen
Nieuwe wetgeving inzake de stabiliteit van banken
Bankenunie: toezicht op banken in de hele Europese Unie en een
mechanisme om zwakke banken te sluiten
•

Beter economisch bestuur:
Europees semester: jaarlijkse procedure voor coördinatie van de
overheidsbegrotingen
Euro Plus Pact, ‘begrotingspact’: wederzijdse belofte om de
overheidsfinanciën gezond te houden

Een investeringsplan voor Europa

Het Europees Fonds voor strategische investeringen
Het investeringsplan voor Europa, daterend van november 2014,
stimuleert particuliere investeringen met overheidsgaranties.
Het Europees Fonds voor strategische investeringen heeft (tot
oktober 2019) al 439 miljard euro aan investeringen opgeleverd, en
daarmee de verwachtingen overtroffen.
Die investeringen hebben al 1,1 miljoen nieuwe banen opgeleverd, een
cijfer dat waarschijnlijk nog zal stijgen tot 1,7 miljoen in 2022.
Meer dan 1 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen kunnen
profiteren van een betere toegang tot financiering, en door het plan is het
bruto binnenlands product van de EU met 0,9 % gegroeid.

Bankenunie: veilige en betrouwbare banken

Het antwoord van de EU op de financiële crisis:
• Wetboek:
Nieuwe wetten om te zorgen dat banken over een
toereikend kapitaal en betere risicobeheersing beschikken
• Toezicht:
De Europese Centrale Bank houdt toezicht op circa 130
van de belangrijkste banken
De toezichthouders van de Nationale Bank werken nauw
samen
• Resolutie:
Een Single Resolution Board (SRB) voor de hele EU kan
beslissen om een zwakke bank af te bouwen
Dit wordt gesteund door een fonds waaraan banken zelf
een bijdrage betalen, zodat de belastingplichtigen hiervoor
niet hoeven op te draaien.

Hoe besteedt de EU haar geld?

De jaarlijkse EU-begroting voor 2018 bedroeg ongeveer 160 miljard euro - een absoluut
bedrag in absolute cijfers, maar slechts ongeveer 1% van de rijkdom die elk jaar door de
economieën van de lidstaten wordt gegenereerd.

Klimaatverandering: ambitieuze EU-doelstellingen
Ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050
Van Europa tegen 2050 het eerste
klimaatneutrale continent ter wereld
maken is de grootste uitdaging,
maar tegelijk ook de grootste kans
van onze tijd. Daarom heeft de
Europese Commissie in december
2019 de Europese Green Deal
gepresenteerd.
De Europese Green Deal maakt
integraal deel uit van de strategie
voor de uitvoering van de Agenda
2030 en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
De Commissie zal in maart 2020 de eerste Europese klimaatwet presenteren. Daarmee zal de
doelstelling om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, in wetgeving worden verankerd.
De EU is al begonnen met het moderniseren en transformeren van de economie om
klimaatneutraliteit te bereiken. In de periode 1990-2018 is de uitstoot van broeikasgassen met
23% afgenomen, terwijl de economie met 61% is gegroeid.
Tegen de zomer van 2020 zal de Commissie met een effectbeoordelingsplan komen om de
broeikasgassenemissies in de EU sneller, maar op verantwoorde wijze te verminderen, namelijk
met 55% in plaats van 50% in 2030, ten opzichte van de niveaus van 1990.

De euro – één munt voor de Europeanen

Waarom de euro?
• Geen koersschommelingen en kosten op
vreemde valuta
• Meer keuze en stabiele prijzen voor de
consument
• Nauwere economische samenwerking
tussen EU-landen

Kan overal in de eurozone
gebruikt worden
• Munten: één kant standaard, één zijde
met nationaal symbool
• Biljetten: geen nationale zijde

EU-landen die de euro gebruiken
EU-landen die de euro niet gebruiken

De interne markt: keuzevrijheid

Vrij verkeer door de hele EU van:
•

goederen

•

diensten

•

mensen

•

kapitaal

De interne markt heeft geleid tot:
•

aanzienlijke prijsverlagingen van diverse
producten en diensten, waaronder
vliegtuigtickets en telefoonverkeer

•

meer keuze voor consumenten

•

miljoenen nieuwe banen

•

meer kansen voor bedrijven

Connecting Europe: de digitale eengemaakte markt

Sinds mei 2015 heeft de Europese Commissie de meeste voorstellen uit haar
strategie voor de digitale eengemaakte markt gerealiseerd:
• De roamingtarieven zijn in juni 2017 afgeschaft. Sindsdien betaalt elke EU-burger
voor mobiel bellen en surfen in een ander EU-land evenveel als in eigen land.
• Sinds 25 mei 2018 zijn er strenge nieuwe EU-regels voor de bescherming van
persoonsgegevens.
• WiFi4EU subsidieert gemeenten die zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen
in de hele EU.
• Er zijn nieuwe instrumenten om mensen en bedrijven te beschermen tegen
cyberaanvallen.
• Sinds 2018 kan iedereen zijn online-abonnementen op films, tv-zenders, e-books,
videogames en muziekdiensten ook in andere EU-landen gebruiken.
• In 2018 worden plannen aangekondigd om 1 miljard euro te investeren in de
bouw van Europese supercomputers van wereldklasse.

Sociaal Europa
Nergens is de sociale zekerheid beter geregeld dan in Europa, en
ook qua levenskwaliteit en welzijn loopt Europa voorop.
Dit is te danken aan diverse initiatieven:
• Het Europees Sociaal Handvest waarborgt fundamentele sociale en
economische rechten. Het garandeert allerlei dagelijkse mensenrechten op het
gebied van werken, wonen, zorg, onderwijs, sociale bescherming en welzijn.
• Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste instrument van de EU voor
meer en betere banen en om alle EU-burgers een eerlijkere kans op werk te
bieden. Per jaar wordt er 10 miljard euro geïnvesteerd om miljoenen
Europeanen aan het werk te helpen, vooral degenen die moeilijk een baan
vinden.
• Ook de Europese werkgelegenheidsstrategie is er vooral op gericht in de
hele EU meer en betere banen te scheppen.
• Met de jongerengarantie beloven alle EU-landen iedere jongere onder de 25
een goed aanbod te doen in de vorm van een:
• baan,
• vervolgopleiding,
• leerlingplaats of
• stage
binnen vier maanden nadat zij werkloos raken of met school stoppen.

Europa zonder grenzen

‘Schengen’
•

Geen politie- of douanecontroles aan de
grenzen tussen de meeste EU-landen en
Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en
IJsland

•

Strengere controles aan de buitengrenzen
van de EU

•

Meer politiesamenwerking tussen de EUlanden

•

Probleemloos in een ander EU-land artikelen
voor eigen gebruik kunnen kopen en
meenemen naar huis

Leren in het buitenland

Erasmus+
Jaarlijks gaan meer dan 400 000
jongeren studeren of zich verder
ontwikkelen in andere Europese landen
met steun van Erasmus+, het EUprogramma voor onderwijs,
beroepsopleidingen, jeugdzaken en
sport.
Daarnaast ondersteunt het Erasmus+
het Europees Solidariteitskorps en
het Europees Vrijwilligerswerk.

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

•

Het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie

•

Gezamenlijke terrorismebestrijding

•

Samenwerking tussen politie en
ordehandhavers in verschillende EUlanden

•

Gecoördineerde asiel- en
immigratieprocedures

•

Samenwerking op het gebied van
civiel recht

De EU: exporteur van vrede en welvaart

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
De EU voert ambitieuze handelsbesprekingen en een
evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid om de
mondialisering in goede banen te leiden.
Er zijn nieuwe handelsovereenkomsten met:
Canada (2017)
Japan (2018)
en vele andere landen...

Ontwikkelingssteun en humanitaire hulp
• Mechanisme voor civiele bescherming: overheidssteun in de
onmiddellijke nasleep van rampen
• rescEU, een nieuw systeem om beter te reageren bij rampen

De EU: betere samenwerking op het gebied van veiligheid
en defensie

Het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU is gericht op:
•
•
•
•

internationale vrede en veiligheid
ontwikkelingssamenwerking
mensenrechten en de rechtsstaat
respons op humanitaire crisis en gevolgen van de klimaatverandering

Internationaal zet de EU al haar diplomatieke, politieke, economische, veiligheids- en
humanitaire middelen in om te komen tot vreedzame oplossingen voor conflicten, met
name in Libië, Syrië en Oekraïne.
In december 2017 hebben 25 lidstaten besloten tot een permanente structurele
samenwerking, een juridisch bindend kader om nauwer samen te werken op het gebied
van veiligheid en defensie.
In 2017 werd een Europees defensiefonds opgericht voor gezamenlijk onderzoek naar en
ontwikkeling van industriële defensieproducten en -technologieën. Het fonds investeert
tot 2020 zo’n 90 miljoen euro in onderzoek en 500 miljoen euro in ontwikkeling.
In april 2019 ging het Europees Parlement akkoord met een budget van naar schatting 13
miljard euro voor het fonds op de volgende langetermijnbegroting van de EU (MFK)
tussen 2021 en 2027 en met de financiering van gemeenschappelijk onderzoek, met
name door beurzen.

De EU is de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld

Met hulpverlening en samenwerkingsprojecten steunt de EU ontwikkelingslanden
op weg naar economische en sociale stabiliteit.
In 2018 waren de EU en haar lidstaten
opnieuw de belangrijkste verstrekkers
van officiële ontwikkelingshulp ter
wereld met meer dan 74,4 miljard euro.
De Afrikaans-Europese alliantie voor
duurzame investeringen die in
september 2018 van start is gegaan,
moet de samenwerking tussen beide
continenten nog meer intensiveren. Ze
moet zorgen voor extra banen in Afrika
door meer onderwijs en opleiding, extra
handel en meer investeringen in
strategische economische sectoren.

Gendergelijkheid
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een fundamentele waarde
van de EU
De EU helpt vrouwen om werk te vinden voor hetzelfde loon als mannen,
en om het evenwicht tussen werk en privé te verbeteren:
• Werkgelegenheid: In 2017 steeg het percentage vrouwen
met betaald werk in de EU tot 66,6%, tegenover bijna 80%
voor mannen.
• Gelijke beloning: Gemiddeld verdienen vrouwen 16% minder
dan mannen in de EU. In 2017 heeft de EU “Een nieuwe start”
gepresenteerd, een actieplan om de inkomenskloof tussen
mannen en vrouwen te dichten.
• Financiering: De EU investeert in specifieke acties om
vrouwen aan werk te helpen, met onder andere regelingen
voor het bijspijkeren en verbeteren van vaardigheden; reintegratie op de arbeidsmarkt na een loopbaanonderbreking,
meer goede kinderopvang, individuele begeleiding aan vrouwen
en bewustmaking van werkgevers over de problemen voor
vrouwen.
• Economie: De werkgelegenheidskloof tussen mannen en
vrouwen kost de Europese economie ieder jaar 370 miljard
euro. Een grotere gendergelijkheid kan zorgen voor 10,5
miljoen extra banen in 2050 en kan de economie van de EU
een flinke groeistoot geven van 1,95 tot 3,15 biljoen euro.
Een prioriteit is ook het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Met financiële steun van de EU moedigt de campagne NON.NO.NEIN
mannen en vrouwen aan om stelling te nemen tegen het geweld tegen
vrouwen.

Gezondheid en milieu

Vervuiling kent geen grenzen – internationale actie nodig
De EU heeft mede gezorgd voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

schoner zwemwater
veel minder zure regen
loodvrije benzine
gemakkelijke en veilige plaatsen om oude
elektrische apparatuur in te leveren
strenge regels voor voedselveiligheid “van
de grond tot de mond”
meer biologische landbouw en hogere
kwaliteit van landbouwproducten
efficiëntere gezondheidswaarschuwingen
op tabaksproducten
registratie van en controle op alle
chemicaliën (REACH)

Bescherming van consumentenrechten
Als consument bent u overal in de Europese Unie
beschermd door basiswetten, ook als u reist of online
aankopen doet
• Duidelijke etikettering
• Normen voor gezondheid en veiligheid
• Verbod om oneerlijke praktijken in contracten op te nemen
• Rechten voor passagiers, zoals een vergoeding bij lange
vertragingen.
• Hulp bij het oplossen van problemen

Drie kopstukken

Het Europees Parlement
- De stem van het volk
David Sassoli, voorzitter van het Europees
Parlement

De Europese Raad en de Raad van
Ministers
- De stem van de EU-landen
Charles Michel, voorzitter van de Europese
Raad
De Europese Commissie
- Op de bres voor het algemeen belang
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese
Commissie

De EU-instellingen

Europese Raad (top)

Europees Parlement

Hof van
Justitie

Rekenkamer

Europese Investeringsbank

Raad van Ministers
(de Raad)

Europese Commissie

Europees Economisch en
Sociaal Comité

Comité van de Regio’s

Agentschappen

Europese Centrale Bank

Zo worden EU-wetten gemaakt

Burgers, belangengroeperingen, deskundigen: bespreken, raadplegen

Commissie: formeel voorstel

Parlement en Raad van Ministers: gezamenlijk besluit

Nationale of lokale autoriteiten: uitvoering

Commissie en Hof van Justitie: uitvoering controleren

Het Europees Parlement
.

•

Het Europees Parlement is de enige instelling van de Europese Unie die rechtstreeks
wordt gekozen. De 705 parlementsleden vertegenwoordigen de Europese burgers.
Elke vijf jaar worden er verkiezingen gehouden.

•

Het Parlement treedt op als medewetgever: het is samen met de Raad bevoegd om
wetgevingsvoorstellen aan te nemen en te wijzigen en om over de EU-begroting te
besluiten.

•

Het ziet ook toe op de werkzaamheden van de Commissie en andere EU-organen, en
het werkt samen met de nationale parlementen van de EU-lidstaten om hun stem te
horen.

Het Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement (EP-leden) zitten in fracties op basis van
politieke overtuiging, niet volgens nationaliteit. Sommige leden behoren tot geen
enkele fractie. Zij worden niet-fractiegebonden leden genoemd.
De 705 EP-leden, volgens fracties (mei 2021):
•
•
•
•
•
•
•

187
145
97
74
73
63
39

Europese Volkspartij (christendemocraten)
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten
Renew Europe
Identiteit en Democratie
De Groenen/Europese Vrije Alliantie
Europese Conservatieven en Hervormers
Linkse fractie (GUE/NGL)

•

27

Niet-fractiegebonden leden

Raad van Ministers – de stem van de lidstaten

• Één minister uit elk EU-land
• Voorzitterschap: rouleert elke zes maanden
• Beslist samen met het Parlement over EU-wetten en EU-begroting
• Stuurt het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

De Raad van Ministers – hoe ze stemmen

De meeste besluiten in de Raad worden genomen bij dubbele
meerderheid.
Een besluit moet worden gesteund door:
• minstens 55% van de lidstaten
• die samen 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen

Europese Raad/Europese top

Bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van alle
EU-landen

• Ten minste 4 keer per jaar
• Bepaalt de algemene richting van het EU-beleid
• President: Charles Michel

Een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid

Josep Borrell
• Twee functies:
– voorzitter van de bijeenkomsten van de
Raad Buitenlandse Zaken
– vicevoorzitter van de Europese
Commissie
• Beheer van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid
• Hoofd van de Europese Dienst voor extern
optreden

De Europese Commissie – op de bres voor het algemeen
belang
27 onafhankelijke leden, één uit elk EU-land
•

Stelt nieuwe wetgeving voor

•

Uitvoerend orgaan

•

Hoedster van de verdragen (ziet toe op de uitvoering)

•

Vertegenwoordigt de EU in de rest van de wereld

Het Hof van Justitie – de wet boven alles

27 onafhankelijke rechters, één uit elk EU-land
• Doet uitspraak over de interpretatie van de EU-wetgeving
• Ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle EU-landen op
dezelfde manier wordt toegepast
•

De Europese Ombudsman

Emily O’Reilly
De Europese Ombudsman

•

Onderzoekt klachten over slecht of falend
bestuur door de EU-instellingen

•

Bijvoorbeeld: oneerlijkheid, discriminatie,
machtsmisbruik, onnodige vertraging,
uitblijven van antwoord of onjuiste
procedures

•

Iedereen in de Europese Unie kan een
klacht indienen

De Europese Rekenkamer - waar voor uw geld

27 onafhankelijke leden
•

Controleert of het EU-geld correct wordt besteed

•

Mag alle personen en organisaties controleren die met EUgeld te maken hebben

De Europese Centrale Bank - beheert de euro

Christine Lagarde

President van de Centrale Bank

• Zorgt voor stabiele prijzen
• Beheert de hoeveelheid geld en bepaalt
rentevoeten
• Houdt in de gaten of banken veilig zijn
• Werkt onafhankelijk van regeringen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité - de stem van
het maatschappelijk middenveld

•

Vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers,
boeren, consumenten enz.

•

Geeft advies over nieuwe EU-wetgeving en nieuw EUbeleid

•

Betrekt het maatschappelijk middenveld bij EUkwesties

Het Comité van de Regio’s - de stem van de lokale
overheden

•

Vertegenwoordigt gemeenten en regio's

•

Geeft advies over nieuwe EU-wetgeving en -beleid

•

Stimuleert de betrokkenheid van lokale overheden
bij EU-kwesties

Contact opnemen met de EU

Hebt u vragen over de EU? Europe Direct kan u helpen

• Per telefoon, e-mail of webchat
• Regionale informatiecentra

europa.eu/europedirect

