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1 Europa in ons dagelijks leven

Hoe ver weg is „Brussel”?  ! blz. 5

Tweemaal per jaar voert de Europese Commissie een enquête uit om 
erachter te komen wat burgers van de EU denken over Europese 
aangelegenheden. Deze enquêtes zijn beschikbaar op internet op: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

De beginpagina is beschikbaar in het Engels en het Frans. De rappor-
ten kunnen doorgaans in diverse talen van de EU worden geraad-
pleegd.

Inzicht in de werking van de Europese Unie:

In heel Europa geeft 52 % van de EU-burgers, dus ruim de helft, aan 
te begrijpen hoe de EU werkt. 

De regelmatige openbare enquête van de Europese Commissie, de 
„Eurobarometer”, bevat ook altijd enkele vragen om de kennis van de 
ondervraagden te testen. 

Zo weet 52 % dat de leden van het Europees Parlement worden 
gekozen door de burgers van de EU-lidstaten. Volgens 16 % is 
Zwitserland lid van de EU, 13 % geeft aan dat ze het niet weten. 

Bron: Eurobarometer, nr. 77 (voorjaar 2012),  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

 Europese miniquiz?/* blz. 5

 De Europese Unie telt na toetreding van Kroatië 28 lidstaten.

  De afgevaardigden van het Europees Parlement worden recht-
streeks gekozen door de burgers, in algemene en geheime 
verkiezingen.

  17 lidstaten van de EU hebben de euro als munt. Letland zal de 
euro vermoedelijk in januari 2014 invoeren; 18 lidstaten zullen 
dan de euro als munt hebben. 

  De totale begroting van de EU bedraagt net geen 1 % van het 
bruto binnenlands product (bbp) van de EU-landen. Het bbp is het 
totaal van de goederen en diensten die in één jaar worden 
geproduceerd.

	 Zie voor meer informatie: http://ec.europa.eu/budget/index.cfm

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie is gevestigd in Luxem-
burg. De Europese Commissie is gevestigd in Brussel en het 
Europees Parlement in Straatsburg (maar het komt ook tijdens 
korte plenaire vergaderingen bijeen in Brussel). Het huidige 
Verdrag is ondertekend in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Bij de beoordeling in de klas dient u erop te letten in welke mate 
de leerlingen kennis missen of over verouderde informatie beschikken.

 Welke rol speelt de EU in ons leven?  * blz. 6  

Het is aanbevolen de leerlingen na deze opdracht te vragen naar hun 
eigen opmerkingen en ervaringen. 

  Studeren en stage lopen in een ander land  
van de EU

? blz. 8

De leerlingen kunnen vast wel argumenten voor en tegen een verblijf 
in het buitenland noemen. Argumenten vóór zijn bijvoorbeeld: in het 
buitenland kun je ervaringen opdoen, nieuwe mensen leren kennen, 
leren hoe anderen bepaalde problemen oplossen, je talenkennis 
verbeteren, je horizon verruimen, enz. Als tegenargumenten kunnen 
bijvoorbeeld de volgende argumenten worden ingebracht: je verlaat je 
sociale omgeving, moeilijkheden om te studeren in een vreemde taal 
(en daardoor krijg je ook slechtere cijfers), vervreemding van thuis, 
relatieproblemen, hoge reiskosten om contact te onderhouden met 
familie en vrienden, enz.

Europese symbolen ? blz. 9

1. Het paspoort van de Europese Unie: het bewijst dat de eigenaar 
burger van de Europese Unie is.

2. Het Europees rijbewijs, dat geldig is in heel Europa. Sinds 2012 
worden de ca. 110 verschillende rijbewijsmodellen in de EU krachtens 
de huidige EU-wetgeving vervangen door één uniform rijbewijs. 
Sindsdien moet voor nieuwe rijbewijzen steeds het Europees rijbewijs 
worden afgeleverd. De oude modellen blijven nog 26 jaar geldig, dan 
pas moeten ze worden omgeruild tegen het nieuwe rijbewijs.

3. Het EU-energielabel geeft met kleuren en de letters A (zuinig) tot 
en met G (onzuinig) aan hoeveel stroom en water apparaten verbrui-
ken.

4. De CE-markering is een markering volgens EU-recht voor bepaalde 
producten met betrekking tot de productveiligheid. Het is geen 
kwaliteitsmerk. De CE-markering is met name in het leven geroepen 
om de eindverbruiker in het vrije verkeer van goederen waarborgen te 
verschaffen ten aanzien van de veiligheid van producten in de Euro-
pese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU-landen en 
EVA-landen (met uitzondering van Zwitserland). De CE-markering 
wordt vaak het „paspoort” voor de Europese interne markt genoemd.

5. Het nieuwe biolabel van de Europese Unie, dat sedert 2010 
verplicht is voor biologische producten, garandeert volgens de 
Commissie dat:

  „ten minste 95 % van de productingrediënten die van de landbouw 
afkomstig zijn, biologisch geproduceerd is;

  het product voldoet aan de regels van de officiële inspectie;
  het product in een gesloten verpakking rechtstreeks van de 

producent of verwerker komt;
  het product de naam van de producent, verwerker of verkoper 

bevat en de naam of code van de inspectie.”

Bron: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/
logo-labelling_nl

Het leerdoel van dit onderdeel is de leerlingen vertrouwd te maken met de invloed die de Europese Unie op ons leven 
van alledag uitoefent. Op die manier kan interesse worden gewekt voor de EU.

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/index.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_nl
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_nl


4 | Docentenbijlage Europa

Het leerdoel van deze eenheid is de leerlingen te laten kennismaken met de lidstaten van de Europese Unie en 
tegelijkertijd duidelijk te maken dat de termen EU en Europa niet dezelfde betekenis hebben. Deze eenheid is in de 
eerste plaats bedoeld om de leerlingen iets meer te vertellen over de EU. Daarbij mag echter niet worden voorbijgegaan 
aan het motief voor de oprichting van de EU, namelijk het waarborgen van de vrede onder de lidstaten. Het is aanbevolen 
erop te wijzen dat de EU in haar eerste verschijningsvorm, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), al 
enkele jaren na de oorlog is ontstaan. Het EGKS-Verdrag werd in 1951 ondertekend en trad in 1952 in werking. In die 
tijd was het wantrouwen tussen de partijen nog erg groot. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) werden 
in 1957 ondertekend en traden in 1958 in werking. Deze Verdragen worden ook wel de „Verdragen van Rome” 
genoemd.

2 De Europese Unie — Wie is dat 
eigenlijk? 

EU-lidstaten:

Land Jaar van toetreding Aantal inwoners (2012) Hoofdstad
België Oprichtend lid 1952/1958 11,1 miljoen Brussel
Duitsland Oprichtend lid 1952/1958 81,8 miljoen Berlijn
Frankrijk Oprichtend lid 1952/1958 65,3 miljoen Parijs
Italië Oprichtend lid 1952/1958 60,8 miljoen Rome
Luxemburg Oprichtend lid 1952/1958 0,5 miljoen Luxemburg
Nederland Oprichtend lid 1952/1958 16,7 miljoen Amsterdam (*)
Denemarken 1973 5,5 miljoen Kopenhagen
Verenigd Koninkrijk 1973 62,9 miljoen Londen
Ierland 1973 4,5 miljoen Dublin
Griekenland 1981 11,3 miljoen Athene
Portugal 1986 10,5 miljoen Lissabon
Spanje 1986 46,1 miljoen Madrid
Finland 1995 5,4 miljoen Helsinki
Oostenrijk 1995 8,4 miljoen Wenen
Zweden 1995 9,4 miljoen Stockholm
Estland 2004 1,3 miljoen Tallinn
Letland 2004 2,0 miljoen Riga
Litouwen 2004 3,0 miljoen Vilnius
Malta 2004 0,4 miljoen Valletta
Polen 2004 38,5 miljoen Warschau
Slowakije 2004 5,4 miljoen Bratislava
Slovenië 2004 2,0 miljoen Ljubljana
Tsjechië 2004 10,5 miljoen Praag
Hongarije 2004 9,9 miljoen Boedapest
Cyprus 2004 0,8 miljoen Nicosia
Bulgarije 2007 7,3 miljoen Sofia
Roemenië 2007 21,3 miljoen Boekarest
Kroatië 2013 4,4 miljoen Zagreb

Infoblad van de landen* blz. 11

De meeste leerlingen zijn waarschijnlijk wel eens in een ander Europees 
land geweest. Het is aanbevolen naar hun ervaringen te informeren aan 
de hand van de vraag: „Wat weten jullie verder nog over de Europese 
landen?” en structuur aan te brengen. Zo kunt u, ten minste voor 

sommige EU-landen, infobladen opstellen. U kunt de leerlingen hierbij 
ook per twee of in groepjes laten werken. De leerlingen krijgen op die 
manier het gevoel dat ze zelf met hun eigen ervaringen een bijdrage 
kunnen leveren aan het gesprek.

(*) De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, maar de zetel van de regering en de koninklijke residentie bevinden zich in Den Haag.

Bron: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Meer cijfers en gegevens in alle officiële talen vindt u op: 
http://europa.eu/abc/euslides/index_nl.htm

De kaart moet als volgt gekleurd zijn: rood voor België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland; bruin voor Denemarken, Ierland en 
het Verenigd Koninkrijk; roze voor Griekenland; geel voor Portugal en Spanje; donkerblauw voor Finland, Oostenrijk en Zweden; groen voor Cyprus, 
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië; lichtblauw voor Bulgarije en Roemenië; paars voor Kroatië.

 Wie hoort erbij? ? blz. 11

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://europa.eu/abc/euslides/index_nl.htm
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3 Hoe werkt de Europese Unie?

Europese miniquiz? blz. 12

1.  Valletta op Malta. Volgens de gegevens van de Maltese regering 
telt de stad 6 966 inwoners.

2. In Vilnius (Litouwen) is de gemiddelde temperatuur statistisch 
gezien het laagst (–11 °C in januari). Het warmst is het in Nicosia, 
waar de gemiddelde maximumtemperatuur in de zomer 37 °C 
bedraagt. Kijk voor een overzicht op 
http://europa.eu/travel/time/index_nl.htm#temperature

3. Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig als je zou 
denken. Er zijn namelijk twee goede antwoorden, afhankelijk van 
de definitie van Europa die je hanteert. Als je de Kaukasus bij 
Europa rekent, is de hoogste berg de Elbrus (5 642 m); deze ligt in 
de noordelijke Kaukasus, die tot Rusland behoort. Als je de 
Kaukasus niet bij Europa rekent, is de hoogste berg de Mont Blanc 
(4 810 m); die ligt in de Alpen, in het grensgebied van Frankrijk en 
Italië.

4. De EU grenst aan de Noordzee, de Oostzee, de Middellandse Zee, 
de Atlantische Oceaan en de Zwarte Zee.

5. De EU telt zeven monarchieën (België, Nederland, Luxemburg, het 
Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en Spanje). België, 
Nederland, Zweden en Spanje hebben een koning als staatshoofd. 
Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken worden vertegenwoordigd 
door een koningin. Luxemburg heeft een groothertog als staats-
hoofd.

6. Drie: Nederlands, Frans en Duits.

7. Duitsland.

8. Frankrijk, met bijna 544 000 km².

9. De meest oostelijk gelegen hoofdstad in de EU is Nicosia. De 
coördinaten zijn: 35° 10‘ N, 33° 21‘ O.

Voor de experts:

10. Het aantal sterren heeft niets te maken met het aantal lidstaten. 
Er zijn twaalf sterren omdat twaalf van oudsher het symbool van 
volmaaktheid, volledigheid en eenheid is. De vlag blijft dus onver-
anderd, ongeacht het aantal landen dat in de toekomst nog tot de 
Unie toetreedt.

 Bron: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_nl.htm

Spreek jij Europees?? blz. 12

De 24 officiële talen van de EU zijn: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, 
Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, 
Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, 
Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

 De geschiedenis van de EU in beeld? blz. 15

Links van boven naar beneden: 6 — 1 — 3
Rechts van boven naar beneden: 2 — 5 — 4 — 7

Het leerdoel van dit deel is de leerlingen te laten kennismaken met de instellingen van de Europese Unie en hun een 
beeld te geven van de manier waarop de Europese Unie werkt.

Beschrijving
Euro pese 
Raad 

Raad van de 
Europese 
Unie

Europees 
Parlement

Europese 
Commissie

Hof van 
Justitie van de 
EU

Europese 
Centrale 
Bank

Europese 
Rekenkamer

Doet voorstellen voor EU-wetten x

Bestaat uit één
vertegen woordiger per lidstaat

x x x x
Alleen 

eurolanden
x

Legt de basisrente vast x

Controleert de uitgaven van de 
EU

x

Wordt door de burgers gekozen x

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

x x

Benoemt de voorzitter van de 
Commissie

x

Bestuurt de EU x

Vertegen woordigt de belangen 
van de burgers

x

Vertegen woordigt de belangen 
van de lidstaten en hun 
regeringen

x x

Beslist over de interpretatie van 
de Europese wetten

x

Legt de grote lijnen van het 
beleid vast

x

w

Wie doet wat in de EU?? blz.19

http://europa.eu/travel/time/index_nl.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_nl.htm
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Wat is een verzoekschrift??/* blz. 22

Een verzoekschrift of petitie (van het Latijn petitio: „aanval”, „verzoek”) 
is een verzoek of een klacht aan het adres van een bevoegde instantie 
of een volksvertegenwoordiging. Daarbij gaat het meestal om 
verzoeken van burgers aan het parlement om wetten te wijzigen of 
een bepaalde beslissing te nemen. De mogelijkheid om verzoekschrif-
ten in te dienen, is een algemeen erkend onderdeel van de fundamen-
tele democratische rechten. Verzoekschriften aan het parlement 
worden doorgestuurd aan de desbetreffende Commissie verzoek-
schriften, die deze controleert en beantwoordt.

Het Europees Parlement heeft een Commissie verzoekschriften 
ingesteld die aanvragen van burgers behandelt. Wie in een EU-lid-
staat woont en van mening is dat zijn of haar rechten als burger van 
de Unie zijn geschonden, wie een individuele klacht wil indienen of het 
Europees Parlement wil verzoeken zich uit te spreken over een 

kwestie van openbaar belang, kan zich (alleen of samen met anderen) 
schriftelijk of via de internetpagina‘s van het Europees Parlement tot 
deze Commissie verzoekschriften wenden.

De meeste verzoekschriften die door de Commissie worden behandeld, 
hebben betrekking op de sociale zekerheid, milieubescherming, belas-
tingharmonisatie, het vrije verkeer van personen en de erkenning van 
diploma‘s.

In de regel zijn er ook in de nationale parlementen verzoekschriften-
commissies of ombudslieden bij wie de burgers terechtkunnen met 
klachten. Meer informatie daarover vindt u op de internetpagina van 
de Europese Ombudsman, waar ook documentatie te vinden is over 
het Europees netwerk van ombudsmannen:  
http://www.ombudsman.europa.eu/nl/home.faces

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is er een nieuw 
beïnvloedingsinstrument bijgekomen: het Europees burgerinitiatief. 
Slechts 0,2 % van de bevolking, één miljoen mensen, is nodig om de 
Europese Commissie te dwingen aandacht te besteden aan een 
bepaald onderwerp. Daarbij moeten de deelnemers van het burger-
initiatief afkomstig zijn uit ten minste zeven verschillende landen van 
de EU en daar steeds 0,2 % van de bevolking vertegenwoordigen. Het 
is dus niet voldoende als 999 994 deelnemers uit één land komen en 
de overige zes uit verschillende andere landen.

Bij het burgerinitiatief geldt bovendien dat dit alleen betrekking kan 
hebben op onderwerpen die tot de bevoegdheid van de Europese Unie 
behoren en niet strijdig zijn met de fundamentele waarden van de EU. 
Zo is een burgerinitiatief voor de invoering van de doodstraf onont-
vankelijk, want dat gaat in tegen het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. Ook een burgerinitiatief over de organisatie van 
scholen kan niet omdat de lidstaten bevoegd zijn voor onderwijs. 

  De organen van de Europese Unie? blz. 20

  Het Europees burgerinitiatief: burgers  
maken hun wensen kenbaar aan de Commissie 

?/* blz. 21

Bovendien heeft het burgerinitiatief geen wetskracht; het is geen 
referendum, maar het stelt de burgers wel in staat beslissingen te 
beïnvloeden of te stimuleren. In die zin is bij het Europees burgeriniti-
atief sprake van „besluitvoorbereiding”, niet van „besluitvorming”.

De organisatoren hebben een jaar de tijd om de één miljoen hand-
tekeningen te vergaren. Dat mag ook via elektronische weg. Op dit 
moment zijn er diverse burgerinitiatieven aan de gang. Kijk voor een 
actueel overzicht in alle officiële talen op 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=nl

Aan de ene kant kan deze opdracht worden gebruikt om de leerlingen 
te stimuleren zelf met suggesties te komen over wat ze graag 
geregeld willen hebben en wat ze belangrijk vinden, en deze sugges-
ties uit te werken. Aan de andere kant kunnen leerlingen op die manier 
ook informatie verwerven over de bevoegdheden van de EU (en 
merken dat de EU zeker niet voor alles bevoegd is).

Bestuur van  
de Europese Unie

Vertegenwoordiging van de 
staatshoofden en regeringsleiders

bepaalt doelstellingen en  
prioriteiten, buigt zich over 

twistpunten in de Raad van de EU

doet voorstellen

maken besluiten, richtlijnen  
en verordeningen (wetgeving dus)

Rechtspraak Monetaire controle Controle van inkomsten en uitgaven

Vertegenwoordiging  
van de regeringen

Vertegenwoordiging  
van de burgers

Europees 
Parlement

Europese Commissie

Europese Centrale Bank

Europese Raad

Hof van Justitie van de EU

Raad van ministers

Europese Rekenkamer

http://www.ombudsman.europa.eu/nl/home.faces
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=nl


Docentenbijlage Europa | 7 

Europese miniquiz? blz. 23

Wie is de huidige voorzitter van het Europees Parlement? En wie zijn 
de andere personen op de foto’s?
1.  De Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz is voorzitter van het 

Europees Parlement.
2. Robert Schuman was van 1948 tot 1952 minister van Buiten-

landse Zaken van Frankrijk. Schuman, die in 1963 stierf, is een van 
de oprichters van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS).

3. De Portugees José Manuel Barroso is voorzitter van de Europese 
Commissie.

4. De Belg Herman Van Rompuy is voorzitter van de Europese Raad.

  Leden van het Europees Parlement  
op bezoek

* blz. 23

De leden van het Europees Parlement willen met name met jongeren 
het gesprek aangaan. Misschien is het een goed idee om met uw klas 
of leergang eens een lid van het Europees Parlement uit te nodigen 
voor een discussie bij u op school. 

Alle leden van het Europees Parlement hebben een kantoor in Brussel 
en in hun kiesdistrict. Ze zijn dus goed te bereiken. Kijk voor meer 
informatie op:  
http://www.europarl.eu

  Fracties in het Europees Parlement? blz. 22

NB: De fractiesterkte wisselt van tijd tot tijd als gevolg van toe- en uittredende leden. 

Op het volgende adres kunt u informatie opvragen over alle leden van het Europees Parlement en hun fractielidmaatschap:  
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/map.html

Fracties in het Europees Parlement
Hoeveel leden heeft 
deze fractie?

EVP — Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) 275

S&D — Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees  
Parlement

196

ALDE — Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 85

GROENEN/EFA — Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 58

ECR — Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 55

EFD — Fractie Europa van Vrijheid en Democratie 35

GUE/NGL — Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 34

NI Niet-ingeschreven in een fractie 28

Het leerdoel van dit deel is de leerlingen te laten kennismaken met de voornaamste beleidsdomeinen van de Europese Unie.

4 Wat doet de EU eigenlijk?

Europese miniquiz? blz. 26

Het juiste antwoord is 09 05 1950 (9 mei 1950). Op die dag riep de 
Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman op een 
Europese gemeenschap op te richten als duurzame waarborg voor de 
vrede in Europa. Uit dat initiatief is de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal (EGKS) ontstaan, die haar werkzaamheden in 1952 is 
begonnen. De EGKS was de eerste van de drie Europese Gemeenschap-
pen, die in 1958 op basis van de in 1957 goedgekeurde Verdragen 
van Rome werd gevolgd door de Europese Economische Gemeenschap 
(EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA). Met het 
Verdrag van Maastricht werden deze Gemeenschappen samengevoegd 
tot de Europese Unie (EU). Politiek gezien is 9 mei 1950 de 
geboortedag van de Europese Unie, precies vijf jaar na het einde van 
de Tweede Wereldoorlog.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op:  
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_nl.htm

  Discussieopdracht over de Eurogroep ! blz. 28

Tijdens deze discussieopdracht wordt een „heet hangijzer” behandeld. 
De huidige 17 eurolanden nemen in de Eurogroep tal van beslissingen 
die rechtstreeks verband houden met de gemeenschappelijke munt, 
maar die natuurlijk ook gevolgen hebben voor de andere EU-landen. 
Daarom moet altijd zorgvuldig worden afgewogen welke beslissingen op 
welk niveau worden genomen. De eurozone, die een eigen voorzitter 
heeft in de persoon van de Nederlandse minister van Financiën Jeroen 
Dijsselbloem en beschikt over een eigen werkgroep, bestaat uit de 
ministers van Financiën van de 17 eurolanden en coördineert het 
economisch beleid van de deelnemende landen om te zorgen voor een 
zo groot mogelijke stabiliteit en samenhang in de eurozone. 

De Eurogroep streeft naar overeenstemming met de andere EU-landen, 
met name met EU-leden die zich de komende jaren bij de gemeenschap-
pelijke munt willen aansluiten. Een voorbeeld daarvan is het Euro Plus-
pact, waarbij de deelnemende landen zich ertoe verplichten maatregelen 
te treffen ter versterking van hun concurrentievermogen. Het pact heet zo 
omdat het de eurolanden plus een aantal andere EU-landen (Bulgarije, 
Denemarken, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië) omvat.

http://www.europarl.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/map.html
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_nl.htm
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Kijk voor meer informatie over de Eurogroep op de internetpagina van 
de eurozone: 
http://eurozone.europa.eu

Ook de volgende publicatie bevat interessante informatie over de euro: 
http://bookshop.europa.eu/nl/de-economische-en-monetaire-unie-en-
de-euro-pbNA7012001

Europese miniquiz? blz.  29

Welke drie landen horen NIET bij de eurozone?
Het Verenigd Koninkrijk, Polen en Zweden horen niet bij de eurozone.
De afgebeelde euromunten zijn afkomstig uit de volgende landen (van 
links naar rechts): 
Oostenrijk, Slovenië, Estland, Griekenland, Frankrijk, Italië, Duitsland, 
Nederland, Ierland, Malta, Finland, Slowakije, Luxemburg, Portugal, 
Cyprus, Spanje, België.

 Maatregelen voor de bescherming van het  
klimaat — Ben jij het met dit beleid eens? 

* blz.  31

De tabel met standpunten dient om de discussie op gang te brengen. 
Klimaatbescherming is immers een belangrijk en actueel onderwerp. 
Het is dus logisch de leerlingen bij de discussie te betrekken. Verdeel 
de leerlingen in groepen en geef hun de volgende werkopdracht: 
Verdiep jullie in een van de drie fundamentele klimaatbeschermings-
doeleinden waartoe de Europese Raad in maart 2007 heeft besloten. 
Onderzoek concrete plannen en mogelijkheden om deze doelstellingen 
te verwezenlijken. Bedenk daarbij ook hoe iedere burger persoonlijk 
zijn steentje kan bijdragen. Ga in op problemen die een snelle 
verwezenlijking van de doelstellingen kunnen belemmeren. Licht de 
resultaten in de klas toe.

 Handvest van de grondrechten van de   
Europese Unie 

! blz.  32

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is opgesteld 
door een conventie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement, de nationale parlementen, de nationale regeringen en de Europese 
Commissie. In december 2000 werd het Handvest tijdens de top van Nice 

Economisch beleid

Consumentenbescherming

Milieubescherming

Buitenlands beleid

Binnenlandse zaken en justitie

Landbouw- en structuurbeleid

EU

Vrijheid van verkeer 
(Schengen)

Ontwikkeling van 
het platteland

Samenwerking in civiele 
en strafrechtelijke zaken

Gemeenschappe-
lijke munt

Klimaatbescherming

Structuurbeleid ter ondersteu-
ning van regio’s

Hernieuwbare 
energiebronnen

Gemeenschappelijke 
bestrijding van 
criminaliteit

Gemeenschappelijk 
asielbeleid

plechtig afgekondigd en sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon in 2009 maakt het deel uit van de EU-wetgeving. De conventie had 
niet de opdracht om een nieuwe grondwet te bedenken, maar om de bestaan-
de bescherming van de grondrechten in de lidstaten weer te geven, en zo ook 
de Europese identiteit te versterken. Het Handvest van de grondrechten behelst 
dus een samenvatting van de mensen- en grondrechten zoals die al golden in 
de EU. Toch is het Handvest ook als juridisch document van belang omdat het 
voor alle Europese instellingen geldt. Ook nationale rechtbanken moeten het 
Handvest respecteren bij de toepassing van het EU-recht. Het Verenigd 
Koninkrijk en Polen hebben een uitzonderingsclausule bedongen, die evenwel 
pas in werking treedt als het gaat om de vraag in hoeverre het Handvest van 
de grondrechten in nationale gerechtelijke procedures kan worden toegepast en 
hoe ver de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 
nationale gerechtelijke procedures reikt. Ook Tsjechië is een dergelijke 
uitzonderingsclausule toegezegd.

Doordat het Handvest van de grondrechten uit de jaren negentig stamt en 
daarmee van latere datum is dan het gros van de grondwetten in de EU, is het 
zeer modern. Zo omvat het Handvest van de grondrechten bijvoorbeeld een 
verbod op het reproductief klonen van mensen (artikel 3, lid 2, vierde streepje), 
het recht op bescherming van de persoonsgegevens (artikel 8, lid 1), uitvoerige 
bepalingen met betrekking tot de uitsluiting van discriminatie op grond van 
diverse kenmerken, waaronder de seksuele geaardheid (artikel 21), en het 
waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming (artikel 38). 
Ook het recht op behoorlijk bestuur (artikel 41) en op toegang tot documenten 
(artikel 42) is geregeld. De vijftig grondrechten, die zijn opgenomen in de 
hoofdstukken Waardigheid, Vrijheden, Gelijkheid, Solidariteit, Burgerschap en 
Rechtspleging, worden gevolgd door vier aanvullende artikelen waarin de 
tenuitvoerlegging en de werkingssfeer van het Handvest van de grondrechten 
worden geregeld.

Het Handvest van de grondrechten zegt niets over bijvoorbeeld het recht op 
werk (wel over het recht om te werken). Ook bepalingen over de bescher-
ming van etnische minderheden ontbreken, hoewel uitdrukkelijk wordt 
verwezen naar etnische minderheden in verband met het non-discrimi-
natiebeginsel (artikel 21 VEU). 

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012P/
TXT:NL:NOT

De boom van de Europese politiek */? blz.  33

Wanneer daar tijdens de lessen tijd voor is, is het aanbevolen de boom van de Europese politiek concreet uit te werken. U kunt de leerlingen 
bijvoorbeeld vragen om een tijdlang kranten en tijdschriften te evalueren om te zien of daarin onderwerpen aan bod komen die in het diagram 
voorkomen. Dat maakt het mogelijk de boom aan de hand van actuele citaten uit de media concreet te maken.

Gemeenschappelijk buitenlands 
beleid

Gemeenschappelijk 
veiligheids- en  
defensiebeleid

Verplichte sociale  
minimumnormen

Interne markt

Gemeenschappe- 
lijke milieunormen

Verlaging van belkosten 
van mobiele telefoons

Voedingsmidde-
lenetikettering

Verplichte normen 
voor levensmiddelen

http://eurozone.europa.eu
http://bookshop.europa.eu/nl/de-economische-en-monetaire-unie-en-de-euro-pbNA7012001
http://bookshop.europa.eu/nl/de-economische-en-monetaire-unie-en-de-euro-pbNA7012001
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012P/TXT:NL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012P/TXT:NL:NOT
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5 Europa gaat verder — De uitbreiding 
van de Europese Unie
Het leerdoel van dit deel is de leerlingen te laten kennismaken met het uitbreidingsproces en duidelijk te maken dat 
de EU een waardengemeenschap is die overeenkomstige eisen stelt aan potentiële lidstaten.

 Waar liggen de grenzen van Europa? ! blz. 36

Verschillende allianties en organisaties verschillen aanzienlijk qua 
samenstelling. Van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE) zijn onder andere ook de Centraal-Aziatische landen 
Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan lid (en 
vanwege hun belang voor de veiligheid zelfs NAVO-landen als de VS 
en Canada). Aan de kwalificatiewedstrijden voor het Europees voetbal-
kampioenschap deden bijvoorbeeld ook Kazachstan en Israël mee.

 Waar houdt Europa op?* blz. 36

Tijdens de discussie wordt duidelijk dat er geen objectief criterium is 
waarmee Europa kan worden afgebakend. Tal van aspecten, zoals 
geografie, geschiedenis, cultuur en saamhorigheidsgevoel, spelen 
daarom een rol. De Raad van Europa definieert Europa als volgt: 
„Europa is wat Europa wil zijn.” Je zou aan deze definitie nog wat 
kunnen toevoegen: „Europa is wat Europa wil zijn en wat door de 
anderen als Europa wordt geaccepteerd.”

 De Westelijke Balkan. Wat ligt waar?? blz. 37

Zie de kaart rechts.

 Fasen in het proces tot EU-lidmaatschap? blz. 38

0.  Het toetredingsproces is nog niet begonnen. 

1.  Sluiting van een stabilisatie- en associatieovereenkomst

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

3. Omzetting (tenuitvoerlegging) van de overeenkomst

4. Aanvraag van het lidmaatschap

5. Positief advies van de Europese Commissie over de aanvraag tot 
lidmaatschap

6. Benoeming tot kandidaat-lidstaat

7. Begin van de toetredingsonderhandelingen

8. Succesvolle afsluiting van de toetredingsonderhandelingen

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

10. Ratificatie door het Europees Parlement (kan tegelijk met de 
ratificatie in de landen plaatsvinden)

11. Lidmaatschap

 In welke fasen bevinden de landen van 
de Westelijke Balkan zich?

? blz. 38

Kroatië: fase 11, lid sinds 1 juli 2013.
Montenegro: fase 7. 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: fase 6.
Servië: fase 6. De toetredingsonderhandelingen zullen waarschijnlijk 
uiterlijk in januari 2014 beginnen. Servië bereikt dan fase 7.
Albanië: fase 4.  
Bosnië en Herzegovina: fase 1.
Kosovo wordt door vijf EU-landen (Griekenland, Roemenië, Slowakije, 
Spanje en Cyprus) niet erkend en neemt nog niet deel aan dit proces. 
Het moet dus worden ingedeeld bij fase 0, dus nog voor het begin van 
het toetredingsproces.
Met Turkije wordt sinds 2005 onderhandeld over toetreding, met 
IJsland sinds 2010.
Als de tijd het toelaat, kunt u 
de leerlingen in groepen 
verdelen en hun de 
opdracht geven om 
informatie over de 
geografie, de geschiede-
nis, de economie en de 
politiek van verschillende 
Balkanlanden te verzamelen. 
Daarop kunt u hen vragen verslag uit 
te brengen en aansluitend de volgende 
vraag te beantwoorden: „Wat zijn volgens jullie 
de argumenten voor of tegen toetreding tot de 
Europese Unie van het desbetreffende land?”

 Wie kan er lid worden?? blz. 35

Een land … kan lid van de EU 
worden.

kan geen lid van 
de EU worden.

dat geen persvrijheid garandeert, x

dat de doodstraf toepast, x

dat zijn burgers toestaat tegen de regering te protesteren, x

waarin regelmatig een nieuw parlement wordt gekozen, x

waarin een president regeert tot zijn dood, waarna hij door zijn zoon wordt opgevolgd, x

waarin homoseksuelen dezelfde rechten als heteroseksuelen hebben, x

waarin de legerleiding bepaalt wat er in de politiek gebeurt en indien nodig met militaire macht 
ingrijpt in het binnenlands beleid,

x

waarin mensen als onschuldig worden beschouwd totdat een rechtbank hun schuld heeft bewezen, x

waarin slechts één partij bestaat die dus ook altijd de regering vormt, x

die minderheden beschermt, zelfs wanneer de meerderheid hen liever meer onder druk zou willen 
zetten,

x
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6 Europa in de wereld
Deze eenheid heeft als leerdoel om Europa in de mondiale context te plaatsen en met de leerlingen de belangrijke 
internationale rol van de Europese Unie te belichten.

Syrië juist tot de destabilisering van de EU? Kan Turkije met zijn 
islamitische bevolking een brug slaan naar de islamitische landen of 
vormt het juist een bedreiging voor de Europese identiteit?

Die vragen komen in het publieke debat aan de orde en kunnen 
worden besproken met de leerlingen. U kunt de leerlingen ook vragen 
op internet onderzoek te doen naar de meningen die momenteel 
heersen ten aanzien van dit onderwerp. 

Het (in het Engels gestelde) voortgangsverslag van de Europese 
Commissie van oktober 2012 bevat actuele informatie over Turkije en 
het toenaderingsproces. U vindt dit verslag op het volgende internet- 
adres: 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/
tr_rapport_2012_en.pdf

Kandidaat-lidstaat Turkije! blz. 39

Het mogelijke EU-lidmaatschap van Turkije houdt de publieke opinie 
en ongetwijfeld ook de leerlingen sterk bezig. Turkije, waarmee al in 
1963 een associatieovereenkomst werd gesloten, werd in 1999 
kandidaat-lidstaat. Sinds 2005 vinden er toetredingsonderhandelin-
gen plaats, die binnen de EU niet onomstreden zijn.

Voor elk argument vóór valt een argument tegen te bedenken, en 
omgekeerd. Draagt de jonge en dynamische bevolking van Turkije, die 
dan kan deelnemen aan het vrije verkeer in de EU, bij aan de verster-
king van de concurrentiekracht van de EU of vormt zij juist een 
belasting voor onze arbeidsmarkten? Zou de EU-lidstaat Turkije 
vanwege zijn geografische ligging een stabiliserende factor in het 
Midden-Oosten zijn of leidt de nabijheid van landen als Iran, Irak en 

(1) Bbp (kkp) = koopkrachtpariteit, d.w.z. de absolute cijfers zijn 
gewogen naar koopkracht en daardoor vergelijkbaar.
Alle waarden zijn afgerond.
(2) Inclusief Midden-Amerika en het Caribisch gebied.
(3) Inclusief Turkije en exclusief Rusland.

Bronnen: Britannica Online Encyclopedia, 2012; International Monetary 
Fund, World Population Data Sheet, 2012; peildatum 23.5.2013.

De cijfers zijn minder nauwkeurig dan ze lijken. Naast statistische 
onnauwkeurigheden zijn er ook verschillen in de gehanteerde defini-
ties. Het gaat bij deze opgaaf dan ook vooral om de tendens en de 
positie van Europa.

Continent Opper vlakte (km2)
% van het 

aard oppervlak
Inwonertal

Volgorde op 
basis van 
inwonertal

Bbp (1) per hoofd 
van de bevolking 

in USD

Volgorde op 
basis van bbp 

(1)

Azië (inclusief het Nabije 
Oosten)

47,8 miljoen 30,0 % 4 260 miljoen 1 2 941 5

Afrika 30,4 miljoen 20,3 % 1 072 miljoen 2 1 576 6

Noord-Amerika 24,2 miljoen 16,3 % 349 miljoen 5 32 077 2

Zuid-Amerika (2) 17,8 miljoen 12,0 % 599 miljoen 4 9 024 4

Europa (3) 10 miljoen 6,7 % 740 miljoen 3 25 434 3

Australië/Oceanië 7,7 miljoen 5,2 % 37 miljoen 6 39 052 1

Wereldwijde uitdagingen? blz. 42

De continenten in de wereld? blz. 41

Vergelijking van de grootte, de bevolkingsaantallen en de oppervlakte van de continenten

Wereldwijde uitdagingen Oplossingsplan

Oorlogen en binnenlandse conflicten Behoud van de vrede door militair ingrijpen
Ondersteunen van de democratie in andere landen

Armoede Schuldenverlichting voor ontwikkelingslanden
Openstellen van de Europese markten voor producten uit ontwikke-
lingslanden

Ziekten Opbouw van gezondheidszorgstelsels in minder ontwikkelde landen

Ontwikkelingsachterstand Ontwikkelingshulp voor Afrika

Schaarste aan hulpbronnen Veiligstellen van de waterreserves 

De energieafhankelijkheid van Europa Samenwerken op energiegebied over de grenzen van Europa heen

Vergrijzing in Europa Beheerste immigratie

Terrorisme Dialoog met de islamitische wereld
Bestrijden van het internationale terrorisme
Veiligheid op het internet

Verspreiding van massavernietigingswapens Internationale overeenkomsten voor wapenbeheersing en ontwapening

Georganiseerde misdaad Internationale samenwerking van politiediensten

Bedreiging van de natuurlijke omgeving Klimaatbescherming
Strijd tegen verontreiniging van wereldzeeën

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport_2012_en.pdf
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Discussie over migratie? blz. 45

Een belangrijk twistpunt is de manier waarop we mensen opvangen 
die illegaal naar onze landen zijn gekomen, maar die hier al enige tijd 

Voor uitzetting van illegale vreemdelingen pleit: Voor opneming van illegale vreemdelingen pleit:

Wie op een illegale manier is binnengekomen, kan 
hier niet legaal blijven. Dat druist in tegen de rechts-

orde.

Deze mensen zijn op de vlucht voor armoede en wanhoop. We kunnen natuurlijk niet 
iedereen opnemen, maar de mensen die hier al zijn, moeten we integreren.

Illegalen werken zwart en benadelen daarmee de 
socialezekerheidsfondsen en de staat omdat ze 
geen belastingen en sociale bijdragen betalen.

Als illegalen officiële documenten krijgen, kunnen ze ook legaal werken. Dan betalen ze 
ook belastingen en sociale bijdragen, en dat is goed voor iedereen.

Illegalen veroorzaken vaak criminaliteit omdat ze 
op de een of andere manier aan geld moeten zien 

te komen.

De aanhoudende illegaliteit jaagt immigranten juist in de criminaliteit. Regularisatie van 
hun verblijf leidt tot een daling van de criminaliteit onder illegalen.

Er zijn al genoeg vreemdelingen in ons land. Er 
kunnen er geen meer bij, anders krijgen we de werk-

loosheid nooit onder controle.

We hebben nu al te maken met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in ons land. De 
komende jaren zal dat probleem door de vergrijzing alleen maar erger worden. We moeten 
blij zijn met elke arbeidskracht. Alleen legale immigranten komen voor een verblijfsvergun-

ning in aanmerking en kunnen hun kinderen een goede opleiding geven.

  De ontwikkelingssamenwerking van de EU ? blz. 44

Links van boven naar beneden:
10 — 7 — 3 — 8 — 5 — 4 — 1 — 2 — 9 — 6
Rechts van boven naar beneden:
2 — 6 — 1 — 5 — 8 — 10 — 7 — 4 — 9 — 3

Op het volgende internetadres vindt u een goed en zeer duidelijk 
overzicht van het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: 

http://europa.eu/pol/dev/index_nl.htm

7 De toekomst van Europa
Deze eenheid heeft als leerdoel om samen met de leerlingen de toekomst van de Europese Unie te behandelen en hen 
aan te moedigen om zelf ideeën te ontwikkelen over de voortgang van het Europese integratieproces.

Waar sta ik in 2030?*  blz. 47

Geef de leerlingen de opdracht hun resultaten onderling te vergelijken 
en bijvoorbeeld te vertellen wat zij van de politiek verwachten.

  De Europese Unie in de toekomst!  blz. 48

Het uitbreken van de crisis in 2008 heeft geleid tot tal van hervormin-
gen in Europa, met name in de financiële en bancaire sector. Daar-
naast gaf de crisis aanleiding tot een belangrijke discussie over de 
toekomst van de Europese Unie, zowel in de lidstaten als op Europees 
vlak. Het debat werd aangezwengeld door rapporten en toespraken 
van de voorzitters van de Europese instellingen. Aan de hand van het 
materiaal in het leerlingenboekje kunt u met de leerlingen discussië-
ren over het Europa waarin zij in de toekomst willen wonen. Moet de 
Europese Unie zich ontwikkelen tot een Europese federale staat? Of 
zijn de leerlingen voorstander van lossere banden met de EU? Of moet 
alles bij het oude blijven?

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op:

„Waarom wij juist nu de Verenigde Staten van Europa nodig hebben”, 
toespraak van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, aan de universiteit van Passau, november 2012:  
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-796_nl.htm

„Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie”, 
Europese Commissie, november 2012:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-
COM:2012:0777:FIN:nl:PDF

„Naar een echte economische en monetaire unie”, rapport van Herman 
Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, december 2012: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/
ec/134192.pdf

Er zijn in dit verband geen eenduidig goede of foute „oplossingen”.

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen bij deze opdracht definitieve 
voorstellen uitwerken. De oefening is erop gericht de leerlingen bewust 
te maken van de vraagstukken die moeten worden opgelost, en van het 
feit dat de EU geen kant-en-klaar „product” is, maar door politieke 
beslissingen van de burgers en hun gekozen vertegenwoordigers moet 
en kan worden vormgegeven en veranderd.

Zo ziet de situatie er op dit moment uit:

Omvang: De meningen hierover lopen uiteen. Sinds de toetreding van 
Kroatië (juli 2013) telt de EU 28 lidstaten. De toetredingsonderhande-
lingen met Montenegro zijn inmiddels begonnen. Bovendien onder-
handelt de EU momenteel met twee landen (IJsland en Turkije) en zijn 
Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië uitge-
roepen tot kandidaat-lidstaat. De overige landen op de Westelijke 
Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina) hebben de toezegging dat ze 
mogen toetreden zodra ze aan de voorwaarden voldoen. Logischer-
wijs geldt die principiële toezegging ook voor Kosovo, dat in februari 
2008 de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, maar niet door alle 
EU-landen wordt erkend.

Bevoegdheden: Er moet onderscheid worden gemaakt tussen 
exclusieve bevoegdheden van de EU (bijvoorbeeld met betrekking 
tot de douaneregels aan de gemeenschappelijke buitengrenzen), 
gemengde bevoegdheden (bijvoorbeeld met betrekking tot het 
verkeersbeleid) die de EU met de lidstaten deelt, en bevoegdheden 
van de lidstaten (bijvoorbeeld met betrekking tot het onderwijsbeleid). 
Daarbij geldt het volgende: De EU kan zich geen bevoegdheden toe- 
eigenen; bevoegdheden kunnen alleen door de lidstaten aan de EU 
worden overgedragen. De „bevoegdheid inzake de overdracht van 
bevoegdheden” ligt bij de lidstaten.

Militair optreden: De EU ontwikkelt in het kader van het gemeen -
schappelijk veiligheids- en defensiebeleid een militaire component en 
kan eigen „gevechtstroepen” inzetten. Ze werkt daarbij nauw samen 
met de NAVO en maakt tevens gebruik van haar infrastructuur.

verblijven (en in hun levensonderhoud voorzien met gelegenheidswerk 
en zwartwerk). Moeten die mensen worden opgepakt en terug- 
gestuurd, ook als ze al langere tijd onder ons leven, of moeten ze 
worden geregulariseerd en het recht krijgen om hier te blijven?

Als u genoeg tijd hebt, kunt u de leerlingen daarover laten discussië-
ren. Verdeel de leerlingen in twee groepen: de ene groep is voorstan-
der van uitzetting en de andere pleit voor regularisatie van illegaal in 
de EU verblijvende mensen.

Hieronder volgen enkele meer of minder gefundeerde argumenten die 
u de leerlingen kunt aanreiken. Daarnaast kunt u hen ook zelf 
argumenten laten bedenken.

http://europa.eu/pol/dev/index_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-796_nl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0777:FIN:nl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0777:FIN:nl:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/134192.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/134192.pdf
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Dat is zo geregeld in een overeenkomst tussen de EU en de NAVO (de 
zogenoemde Berlijn Plus-regelingen).

Besluitvorming: De meeste besluiten (richtlijnen en verordeningen) 
worden genomen door de Raad van ministers en het Europees 
Parlement samen. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon kwam er grotendeels een einde aan de uitzonderingen. Het 
buitenlands beleid blijft echter een aangelegenheid van de lidstaten, 
terwijl de EU in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) diplomatiek actief wordt.

Besluitvormingsproces: Het Verdrag bepaalt in welke gevallen met 
meerderheid van stemmen of met eenparigheid van stemmen 
besluiten worden genomen. Door het Verdrag van Lissabon is het 
aantal gebieden waarop met meerderheid van stemmen wordt 
besloten, toegenomen.

Een besluit wordt met meerderheid van stemmen genomen wanneer 
circa 70 % van de gewogen stemmen is bereikt (dat noemt men een 
„gekwalificeerde meerderheid”) en dat aantal de meerderheid van de 
lidstaten en tegelijkertijd ten minste 62 % van de inwoners vertegen-
woordigt. Op grond van het Verdrag van Lissabon is een „dubbele 
meerderheid” ingevoerd. Dat houdt het volgende in: voor een besluit is 
de meerderheid van de lidstaten (55 %) en de meerderheid van de 
inwoners (65 %) nodig. Deze regel treedt pas in 2014 in werking. Tot 
begin 2017 geldt er een overgangsregeling.

Euro: De euro heeft niet alleen een economische, maar ook (en 
misschien zelfs met name) een politieke functie, namelijk het verster-
ken van de cohesie in een Unie met meer lidstaten. De afgelopen jaren 
is duidelijk geworden dat een monetaire unie alleen in combinatie met 
een politieke unie kan functioneren. Tussen en in de lidstaten wordt er 
heftig gediscussieerd over wat dat precies betekent.

De invoering van een gemeenschappelijke munt heeft de deelnemende 
landen de mogelijkheid ontnomen om de eigen zwakke punten teniet 
te doen door een devaluatie van de munt. Als de eurolanden zich niet 
aan de gemeenschappelijke afspraken houden, moeten de andere 
landen daarvoor uiteindelijk instaan door het verstrekken van garanties 
of een schuldenverlichting. Daarom heeft de EU er de afgelopen jaren 
naar gestreefd om het bindend karakter van de eurozone te versterken: 
het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat landen die daarop een 
beroep doen, ertoe verplicht de eigen economie te hervormen, en het 
Fiscaal Verdrag, dat landen dwingt om hun schulden te verkleinen, zijn 
een uitvloeisel van dat beleid. Tegenover de inperking van de nationale 
soevereiniteit staat dat de deelnemende landen beschikken over een 
internationale munteenheid, hetgeen bevorderlijk is voor de stabiliteit. 
Binnen de eurozone vallen de wisselkosten en -risico’s weg, wat goed 
is voor de export. De vergelijkbaarheid van de prijzen helpt klanten bij 
het bestellen van goederen van buiten de landsgrenzen en het doen 
van voordelige aankopen. Dat is met het oog op internet een belangrijk 

punt. Toch leiden de maatregelen om de euro te redden wel degelijk 
tot spanningen tussen de landen en vanwege de sterke bezuinigingen 
ook in de landen zelf.

Banen: Het is duidelijk dat kortingen op de begroting noodzakelijk zijn 
om de schuldenlast te verkleinen. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de 
crisis alleen kan worden opgelost wanneer de lidstaten hun concurren-
tievermogen handhaven of versterken. Om economische, sociale en 
binnenlandse politieke redenen is het van groot belang dat de werk-
loosheid in de EU-landen wordt verminderd. Dat blijkt overduidelijk uit 
het regelmatige opinieonderzoek „Eurobarometer”: de werkloosheid is 
in de ogen van vele Europeanen het belangrijkste probleem. Circa de 
helft van de ondervraagden is bang zijn baan te verliezen of niet snel 
genoeg een (andere) baan te kunnen vinden. De gevolgen van de 
financiële en economische crisis zijn voor vele burgers duidelijk 
merkbaar. Een meerderheid van de ondervraagden denkt dat de 
Europese Unie de grootste kans van slagen heeft bij het bestrijden van 
de crisis (Eurobarometer, nr. 78) en verwacht dat zij de juiste maat-
regelen zal treffen. In de komende financieringsperiode 2014-2020 
moeten de EU-middelen versterkt voor dat doel worden ingezet. 

In de strategie „Europa 2020” wordt op verschillende manieren 
geprobeerd de werkgelegenheid te vergroten. Zo moet de interne 
markt worden uitgebreid en moeten handelsbelemmeringen uit de 
weg worden geruimd, zodat de toegang van met name kleine 
bedrijven wordt verbeterd en ondernemerschap wordt bevorderd. 
Verder moeten er door middel van gerichte investeringen, met name 
gefinancierd door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds, banen 
worden geschapen. Tevens verwacht de EU dat de bevordering van de 
internationale handel een positief effect zal hebben op de Europese 
arbeidsmarkt. 

Op korte termijn kan de migratie binnen de EU, die de laatste jaren 
sterk toeneemt, de problemen verzachten. Ze is echter geen alterna-
tief voor een actief arbeidsmarktbeleid.

Extra opdracht „speakers’ corner”* blz.52

Desgewenst kunt u de leerlingen als extra opdracht een voordracht 
laten geven in de vorm van een speakers’ corner.

Voorstel voor een werkopdracht: Jullie zijn misschien bekend met 
de beroemde Speakers’ Corner in het Londense Hyde Park. Daar kan 
iedereen gaan staan en zijn mening geven over alles wat hem of haar 
bezighoudt. Houd een voordracht over de Europese verkiezingen. 
Motiveer je opvattingen tijdens je voordracht en wees daarbij bondig 
en onderhoudend. Misschien heb je zin om dat ook een keer te doen in 
een van de vreemde talen die je op school leert. Hoe reageren de 
toehoorders? Oogst je bijval? En zo niet: ligt het misschien aan je 
argumenten?


