
EuropEsE 
vErkiEzingEn 2014: 
kiEs WiE EuropA LEiDT.

DEzE kEEr 
is hET AnDErs

EuropA, 
hoEvEEL kosT DAT?

De uitkomst van de Europese verkiezingen in 
2014 zal voor het eerst in de geschiedenis van de 
Europese Unie bepalen wie de Europese Commissie 
- het dagelijks bestuur van de EU - gaat leiden. Het 
Europees Parlement kiest uiteindelijk de nieuwe 
Commissievoorzitter met een meerderheid van de 
leden.

De verkiezingen in mei geven de kiezers de 
gelegenheid om de richting van het Europese 
beleid aan te geven, zoals bij het aanpakken van de 
economische crisis en vele andere kwesties die een 
grote impact hebben op het dagelijkse leven van 
iedereen.
 
Om al die redenen zijn de Europese verkiezingen 
van 25 mei 2014 ten minste even belangrijk als 
de federale en de regionale verkiezingen die op 
dezelfde dag plaatsvinden.

Uw stem telt op 25 mei 2014. 
Kies wie Europa leidt.

75% van de Europese begroting komt van de 
lidstaten. Zij dragen 1% van het Bruto Nationaal 
Inkomen (het jaarinkomen van de inwoners van 
een land) bij.

Het hele Europese beleid kost aan de gemiddelde 
Europeaan slechts 75 eurocent per dag.

Het regionaal beleid van de Europese Unie 
ondersteunt investeringen om werkgelegenheid 
te creëren, en om werklozen en kansarme 
bevolkingsgroepen te integreren in de 
arbeidsmarkt. EU-middelen worden ook ingezet 
voor vervoersinfrastructuur en voor het milieu.

93,6 % van het Europees geld vloeit terug naar de 
lidstaten of naar landen buiten de Europese Unie. 
Slechts 6,4 % van de Europese middelen gaat naar 
de administratie.

Administratie: 6.4%

Groei en banen: 47%
Landbouw: 38.9%

Binnenlandse zaken: 1.6%
De EU in de wereld: 6.1%

Wat doet het Europees 
Parlement?
Waarom stemmen?

twitter.com/EP_Belgium

www.facebook.com/epbelgium

MEEr INfOrMatIE

www.elections2014.eu

Bezoek het Parlamentarium   
www.europarl.europa.eu/visiting

Kom naar de Opendeurdag van het Europees 
Parlement op 17 mei 2014 
www.europa.eu/opendoors

Volg ons op Twitter en Facebook

Tot stand gekomen met hulp van Europe Direct Brabant wallon - 
Province du Brabant wallon en van de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
www.diplomatie.belgium.be

Deze folder werd gerealiseerd door het 
Informatiebureau van het Europees 
Parlement in België www.europarl.be



 

hET EuropEEs pArLEmEnT 
vErTEgEnWoorDigT 
DE bEvoLking
De nieuw verkozen parlementsleden hebben een 
mandaat van 5 jaar en zetelen dus in het Europees 
Parlement tot in 2019.

Het Europees Parlement is één van de instellingen 
van de Europese Unie, samen met de Raad (die 
bestaat uit ministers van de regeringen van de 
lidstaten) en de Europese Commissie (die de 
uitvoerende macht vertegenwoordigt).

Als enige rechtstreeks door de bevolking 
verkozen instelling heeft het Europees Parlement 
dus de grootste “democratische legitimiteit”. Het 
is trouwens de tweede grootste democratische 
volksvergadering ter wereld.

DE EuropEsE 
vErkiEzingEn, 
hoE WErkT DAT?
Er zijn om de 5 jaar Europese verkiezingen, 
telkens gespreid over enkele dagen. De huidige 
legislatuur van het Europees Parlement loopt ten 
einde; de bevolking kan stemmen tussen 22 en 25 
mei 2014. In België is dat op zondag 25 mei.

Ongeveer 400 miljoen inwoners van de 28 
lidstaten van de Europese Unie hebben stemrecht. 
Ze kiezen 751 Europarlementariërs. Deze 751 
afgevaardigden, waaronder 21 Belgen, zullen 
de komende vijf jaar de basis leggen voor het 
Europees beleid.

WELkE bEvoEgDhEDEn 
hEEfT hET EuropEEs 
pArLEmEnT?
Het Europees Parlement heeft drie grote 
bevoegdheden:

WEtgEvEndE bEvoEgdhEid
Het Europees Parlement is samen met de Raad 
de wetgever van de Unie. Samen met de Raad 
neemt het Europees Parlement wetsvoorstellen 
van de Europese Commissie aan, of wijzigt ze. 
Europarlementsleden moeten nagenoeg alle 
Europese wetgeving goedkeuren voor ze wordt 
aangenomen. Het Europees Parlement verdedigt 
het belang van de bevolking.

bEgrotingsbEvoEgdhEid
Het Europees Parlement beslist samen met de 
Raad over de volledige jaarlijkse begroting van de 
Europese Unie. De Europarlementsleden hebben 
daarbij het laatste woord. 

Tussen 2014 en 2020 investeert de Europese Unie 
zo’n 1.000 miljard euro in economische groei en 
duurzame ontwikkeling.

dEmocratischE controlE
Verder oefent het Europees Parlement 
democratische controle en toezicht uit. Dit maakt 
het mogelijk de andere instellingen te controleren 
en na te gaan of het EU-budget goed gebruikt 
wordt en EU-wetten correct uitgevoerd worden.

EuropA, 
WAArvoor DiEnT DAT?
De Europese Unie houdt zich bezig met 
domeinen die rechtstreeks het dagdagelijkse 
leven van zo’n half miljard mensen beïnvloeden: 
consumentenbescherming, sociaal beleid, 
volksgezondheid, milieu, vervoer, cultuur, 
onderwijs, gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen, enz. 

Sedert 2009 speelt het Europees Parlement 
een voortrekkersrol in het tot stand komen 
van Europese wetgeving. Zo heeft het o.a. 
bijgedragen aan 
• betere etikettering op voedingsmiddelen 
•  lagere roamingtarieven voor mobiel 

telefooongebruik
•  het vermijden van een nieuwe economische 

crisis, met name door het beperken van 
bonussen van bankiers en door een beter 
toezicht op de financiële sector.

In totaal gaat het om honderden 
wetsvoorstellen die het Europees Parlement 
behandelde tijdens de voorbije 5 jaar.

Via structuurfondsen investeert de Europese Unie 
om de levenskwaliteit in achtergestelde gebieden 
te verbeteren, ook in België. 


