		

Welk Europa wilt u ?

De Europese Unie heeft reeds tal van successen geboekt, zoals het Europese staatsburgerschap, de euro, het Charter van de rechten van de Europese Unie.
Europa heeft onze dagelijkse leefwereld gewijzigd: economische ontwikkeling, bescherming van de consument, bescherming van het milieu. De lidstaten moeten tal van Europese
positieve ontwikkelingen toepassen.
Er blijven echter nog veel uitdagingen. Europa is nog volop in ontwikkeling. De kritiek op de
Europese Unie heeft meestal te maken met een tekort aan "Europees gevoel" dan aan een
overvloed: een gebrek aan gemeenschappelijk politiek beleid, een gebrek aan solidariteit,
egoïsme bij de lidstaten.….
De uitbreiding vereist een herziening van de diverse instellingen om de besluitvorming te
vergemakkelijken en een nieuw financieringsbeleid om tegemoet te komen aan de nieuwe
behoeften.
Europa is in opbouw en vormt uw toekomst. Het is uw taak om zich te informeren
en hulp en richting te geven aan het Europese project.

		
		
		

Dit boekje werd samengesteld door Mini-Europe
Education met de steun van de Commissie van
de Franse Gemeenschap van het Brussels Gewest.

Valéry Giscard d’Estaing : ”Wel, droom maar over Europa”
Alcide de Gasperi : “Pas als we verenigd zijn, zullen we sterk zijn,
en pas als we sterk zijn, zullen we vrij zijn, en pas als we vrij zijn,
kunnen we onze heropleving vorm geven.”
Boutros Boutros-Ghali :“Hoe kunnen we deze collectieve belangstelling opwekken, hoe
kunnen we de massa warm maken voor een bezielende gedachte, hoe kunnen we de
harten veroveren, hoe kunnen we de onverschilligheid van de meeste Europeanen overwinnen?” “Hoezeer heeft de wereld Europa nodig! Hoezeer heeft de wereld de diplomatie
van Europa nodig! Hoezeer heeft de wereld de waarden van Europa nodig!”
Louis Michel :” “We moeten het Europese bouwwerk opnieuw een evocerende
kracht geven die de geesten en de harten van de mensen kan beroeren. Europa
heeft opnieuw dromers nodig. Mensen die aan de toekomst bouwen en de verbeelding aan de macht brengen. Ik ben ervan overtuigd dat we daarin kunnen
slagen door het woord te geven aan de burger.”
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Statistische bron : Eurostat
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De uitbreiding

Reeds de 8de uitbreiding.
1952 EUR 6
1973 EUR 9
1981 EUR 10
1986 EUR 12
1990 EUR 12

BE,D,FR,IT,LU,NL
+ DK,UK,IE
+ EL
+ ES,PT
+ RDA

1995 EUR 15
2004 EUR 25
2007 EUR 27

+ AT,FI,SE
+ CZ,EE,CY,LV,LT,
HU,MT,PL,SI,SK
+ RO,BG

2013 EUR 28

+ HR

De euro: eerder een goede zaak !
●

Een sterke internationale munt met een lage rentevoet.

●

Een eenheidsmunt betekent minder kosten.

Sinds zijn invoering in 2000 heeft de euro het vertrouwen van de financiële markten
behouden: de euro steeg in waarde tegenover de dollar en het Britse pond, zelfs na de
crisis van 2008 en 2010. Eind 2011 was de euro goed voor 27% van de wereldreserves,
tegenover 18% in 1999. Sinds 2003 zijn er meer obligaties in euro dan in dollar uitgegeven. Ook al zorgt een sterke euro voor goedkopere import, minder inflatie en lagere rentevoeten, toch denken sommigen dat dit de export bemoeilijkt. Ondanks de stijging van
de euro is Duitsland sinds 2005 het belangrijkste exportland ter wereld.
De euro heeft ervoor gezorgd dat landen en particulieren goedkoper kunnen lenen.
Over het algemeen zijn de rentevoeten in bijvoorbeeld Engeland of Denemarken hoger.
Eén Europese munt bespaart ons wisselkosten en wisselrisico's. We kunnen de prijzen tussen de verschillende landen gemakkelijker vergelijken en kopen via internet is eenvoudiger.
●

Een lagere inflatie in de eurozone.

De euro zorgt voor een zeer lage inflatie van jaarlijks gemiddeld 2%. Dat is minder dan in
de meeste andere Europese landen. De lage inflatie in de landen van de eurozone heeft
ook de inflatie van andere landen gestabiliseerd, zoals in Groot-Brittannië, dat veel handel drijft met de eurozone.
●

Wordt de inflatie sterker aangevoeld dan ze werkelijk is?

●

Eurocrisis?

Waarom heeft men soms het gevoel dat de inflatie sinds de komst van de euro hoger is
dan vroeger?
Vooreerst is er het psychologische effect: men denkt minder na over de waarde van één
euro dan van 40 Belgische frank, 6 Franse frank, 2.000 lire of 160 peseta...
Dagelijkse aankopen (brood, groenten, energie) zijn gevoeliger voor inflatie dan duurdere goederen die minder vaak worden aangekocht, zoals auto's, tv's en radio's.
Ook onze gewoonten zijn veranderd: de gsm-uitgaven zijn sterk gestegen.
De werkelijke stijging van olieproducten heeft niets te maken met de euro.
Vooral door een gebrek aan Europa en gemeenschappelijk Europees beleid.
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Trots om Europeaan te zijn !
De doelstellingen van de Europese Unie zijn ambitieus. Iedere dag worden deze
objectieven reeëler en daar mogen we trots op zijn.
HET EUROPEES BURGERSCHAP.
●

Vrede en overleg.

Vrede is een essentiële voorwaarde voor menselijke en economische ontwikkeling. Dankzij
de Europese Unie kent Europa de langste periode van vrede sinds de Romeinse tijd. 28
landen doen samenwerken die elkaar eeuwenlang hebben bevochten, en ervoor zorgen
dat ze op tal van domeinen een gemeenschappelijke visie hebben: het is een exploot!
De vrijheid van verkeer en de vrijheid om te werken overal in Europa, stemrecht
voor de gemeenteraadsverkiezingen en stemrecht in het Europees Parlement.

●

Vanzelfsprekend? Vandaag wel, maar een paar jaar geleden? Door het wantrouwen tussen
landen was het lange tijd moeilijk om grenzen te overschrijden. Zo duurde het tot de jaren
60 eer een Belg een huis kon kopen in Frankrijk. In 1983 konden de Fransen nog niet onbeperkt naar het buitenland reizen.
EEN GEDEELDE WELVAART.
●

Een grote markt : De Europese Unie, de grootste economische wereldmacht.
De EU: grootste handelsmogendheid
Invoer
Uitvoer
EU
18%

Rest
43%

EU
19%

Rest
42%

USA
21%
Can China Jap
4% 8% 6%

USA
16%
Can China
5% 9%

Jap
9%

De Europese Unie is uitgegroeid tot:
de grootste economische wereldmacht
● de grootste handelsmogendheid ter 		
wereld (invoer en uitvoer). De EU kende tot
1995 een heel sterke groei (die zelfs sterker
was dan in de VS) dankzij de interne markt.
●

De Europese Unie is leider geworden in tal
van domeinen: vliegtuigbouw (Airbus), 		
ruimtevaart (Ariane), hogesnelheidstrein, 		
mobiele telefonie.

De euro heeft al heel wat positieve resultaten opgeleverd voor de economische
ontwikkeling
Levensstandaard
(BBP/inw. in KKS 2011)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37.073
23.452

20.373

De Europeanen behoren tot de rijkste 		
bevolking ter wereld.

12.967
5.040

USA JAP

CHINA RUS

2.851

INDIA EU
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Trots om Europeaan te zijn !
●

Solidariteit : Ontwikkeling voor iedereen.

		
De Europese Unie kan bogen op een onvergelijkbaar
Levenstandaard
minder dan 50%
		
sociaal systeem: sociale bescherming, gezond		
50-75%
		
heidszorg, pensioen, minimumloon, …
75-90%
90-100%
		
Solidariteit is niet alleen een menselijke waarde, maar
100-125%
= of < dan 125%
		
ook een manier om conflicten tussen rijke en arme
nihil
		
regio’s te vermijden.
Er heerst een sterke solidariteit tussen de burgers: de kloof
tussen rijk en arm is veel minder groot in de Europese Unie dan
in de VS.
Ook tussen de regio’s van de EU is er solidariteit.
De rijke regio’s helpen de arme regio’s.
De rijke regio’s (rood) helpen de minder rijke regio’s (geel). (Gegevens vóór de uitbreiding).

Eenstemmigheid in de wereld :
●

De Buitenlandse Politiek en de gemeenschapsveiligheid ( BPGV)

De Europeanen weten dat ze samen beter hun standpunt kunnen verdedigen in de internationale
debatten : wereldeconomie, tussenkomsten ten voordele van de vrede, hulp aan minderbedeelde landen, vluchtelingenpolitiek, immigratiepolitiek, strijd tegen georganiseerde criminaliteit …
●

De Europese Unie : solidair met de wereld.
60

55%

40
30

24%

20

11%

10
0

De Europese Unie en haar leden: wereldkampioen inzake
mondiale ontwikkelingshulp. Ze geeft twee keer meer 		
hulp (aan de arme landen, Rusland en Palestina) dan de
Verenigde Staten en Japan. Bovendien respecteert ze 		
daarbij de plaatselijke bevolking.
Europa heeft heel wat samenwerkingsprojecten lopen
met de mediterrane landen en met Afrika, de Aziatische
landen in de Stille Oceaan en de Caraïben.

Hulp
aan andere

50

EU

USA

10%

JAP AUSTR

De Europese Unie draagt " de Europese cultuur(-uren) " uit. Erasmus, Comenius … zijn programma’s
die culturele en opleidingsuitwisselingen bevorderen. Ook het leren van talen wordt aangemoedigd.
Sport bekleedt eveneens een belangrijke plaats. Zo behaalden alle EU-lidstaten samen op de jongste
Olympische Spelen in Sydney 239 medailles, tegen 97 voor de VS en 88 voor Rusland.

Riccardo Petrella : “Het sociaal contract vormt de grondslag van de economische ontwikkeling van een maatschappij.”
Jean Monnet : “De menselijke ontwikkeling is het hoofddoel van al onze 		
inspanningen.” “… Het nationale belang zou moeten plaatsruimen voor het 		
gemeenschappelijke belang, ten bate van iedereen.”
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De Europese Unie:
een originele werking.
Een goede samenwerking tussen regeringen, met de steun van supranationale instellingen…
De Europese Raad geeft de grote politieke impulsen.
Hij legt de grote politieke krachtlijnen vast en geeft impulsen voor de
belangrijkste beleidsdomeinen. Hij is samengesteld uit de staats- en
regeringsleiders van de lidstaten en de voorzitter van de Commissie.
Hij vergadert minstens twee keer per jaar, tijdens een Europese top.
Elke lidstaat neemt om beurten gedurende zes maanden het
voorzitterschap waar.

28 staatshoofden

De Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers) beslist.
Hij is het belangrijkste orgaan van de Europese Unie.
Hij vertegenwoordigt de lidstaten en keurt samen met het Europees 			
Parlement de Europese wetten (richtlijnen, verordeningen en
aan bevelingen) goed. Dat gebeurt meestal met een gekwalificeerde
28 ministers
meerderheid (elk land heeft een aantal stemmen, afhankelijk
van zijn grootte).
De Raad brengt verschillende keren per maand de ministers van de 28 lidstaten samen.
De samenstelling hangt af van de agenda: de landbouwvraagstukken worden behandeld door de ministers van Landbouw, de gezondheidskwesties door de ministers van
Volksgezondheid, …
Het is een overlegorgaan tussen naties, intergouvernementeel of van het confederale type.
Belangrijk: er kan geen enkele belangrijke beslissing worden genomen zonder de
toestemming van nagenoeg alle ministers.
Huidige samenstelling: 28 ministers, 1 per lidstaat.
De Commissie doet voorstellen en voert uit.
De Commissie ziet erop toe dat de verdragen worden nageleefd. Ze stelt maatregelen
voor of dient wetsvoorstellen in, en controleert na de beslissing van de Raad van de
Europese Unie of ze correct uitgevoerd worden. Ze krijgt daartoe precieze mandaten
van de lidstaten en wordt gecontroleerd door het Europees Parlement. Bovendien stelt
ze de begroting op en beheert ze de communautaire gelden.
Hoewel ze een belangrijke functie vervult, wordt haar bewegingsruimte
toch beperkt door de Raad van de Unie. De Commissie kan geen 			
rechtstreekse controle uitoefenen op de lidstaten.
Wanneer ze eenmaal benoemd is, werkt ze los van de lidstaten. 				
28 commissarissen
Ze is dan ook wat men noemt een supranationaal orgaan.
Huidige samenstelling: 28 commissarissen, voorgedragen door de
lidstaten en aangesteld door het Europees Parlement. De Commissie zetelt in Brussel.
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De Europese Unie:
een originele werking.
Het Parlement geeft advies, heeft medebeslissingsrecht en heeft een controlerende functie.
751 parlementsleden

Het Parlement onderzoekt de voorstellen tot richtlijn
en verordening, die het goedkeurt, wijzigt of weigert.
Het 		oefent controle uit op de Europese Commissie en keurt
gedeeltelijk de communautaire begroting goed.
De 751 europarlementsleden worden rechtstreeks 		
verkozen door de Europese burgers voor een mandaat
van 5 jaar. Het Parlement zetelt in Straatsburg. De werkzaamheden van de parlementaire
commissies en de politieke groepen, en de buitengewone zittingen hebben plaats in Brussel.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap controleert
en interpreteert de wetten.
Het Hof van Justitie interpreteert de wetten en verdragen en
ziet toe op de uitvoering ervan. Zijn vonnissen zijn bindend
voor de Gerechtshoven van alle lidstaten. Het is ook een heel
belangrijk supranationaal orgaan. Samenstelling: 1 rechter per lidstaat

28 rechters

Andere belangrijke instellingen: De Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité,
het Comité van de Regio’s en de Europese Centrale Bank.
Vergeet vooral niet dat een groot deel van de beslissingen gebeuren door
de nationale regeringen : sociale politiek, gezondheid, verdediging, immigratie,
toerisme, belastingheffing, enz…

De begroting van de Europese Unie.
De inkomsten van de EU zijn afkomstig van de lidstaten en van eigen inkomsten.
Ze vertegenwoordigen 1,1% van het BBP van de lidstaten.
De lidstaten verdienen de kosten bijna volledig terug.
Dankzij de structuurfondsen kunnen de regio’s de diverse moeilijkheden de baas waarmee
ze geconfronteerd worden en kunnen ze voldoen aan de Europese ontwikkelingsstandaard.
Dit systeem komt alle regio’s ten goede, ook de rijke.
1. De fondsen dragen bij tot de ontwikkeling van de interne markt voor iedereen.
2. Een harmonieuze ontwikkeling voorkomt spanningen door immigratie, oneerlijke
concurrentie of verhuisingen.
3. De euro vereist
35%
Steun van structuurfondsen
5%
convergerende economieën.
Landbouw
5%
4. Solidariteit is ook
Interne beleidsmaatregelen: R&D, 		
8%
een kwestie van wederzijds
transport, energie, milieu, onderwijs
respect.
Externe beleidsmaatregelen
47%
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De Europese Unie beïnvloedt ons dagelijks leven.
Het duurt enige tijd voordat de beslissingen van het Europees Parlement opgenomen
worden in de nationale wetgevingen. Daardoor denken we dat die beslissingen door
het nationaal in plaats van door het Europees Parlement genomen zijn.
Ziehier enkele voorbeelden van de invloed van de Europese Unie:
●

De gezondheid van de Europeanen.

●

Werk en opleiding van de Europeanen.

●

Het sociaal beleid voor de Europeanen.

●

De EU zoekt een evenwicht tussen protectionisme en vrije handel.

●

De veiligheid van de Europeanen.

●

De cultuur van de Europeanen.

De EU verplicht de etikettering van productinhoud, waarborgt de traceerbaarheid van
voedingswaren, legt vervaldata op, garandeert kwaliteit met het CE-label en bepaalt de
kwaliteit van drinkbaar water. De EU verbiedt ggo's, hormonen en bedrieglijke reclame.
De EU evalueert het zwembadwater, legt normen op voor kinderzitjes en verplicht het
dragen van de gordel. De EU bevordert recyclage met de RECUPEL-bijdrage...
De EU legt ook kwaliteitsnormen voor brandstof en katalysators vast.
De mobiliteit van werknemers tussen landen is een feit. De EU staat ook in voor sociale
bescherming en gezondheidszorg (Europese ziekteverzekeringskaart), twee zaken die
met elkaar samenhangen. Diploma's worden steeds vaker erkend tussen verschillende
landen. Binnenkort zal ook het genormaliseerde rijbewijs de mobiliteit vergemakkelijken.
Via programma's zoals Erasmus en Comenius kunnen jongeren in verschillende landen
studeren.
Elke onderneming met 100 werknemers moet een ondernemingsraad hebben.
Elke werknemer heeft jaarlijks recht op vier weken betaalde vakantie. De EU waakt over
de veiligheid en de bescherming van werknemers.
In principe verschilt het sociaal beleid van land tot land, maar indirect heeft de EU toch
invloed op de levenskwaliteit, bijvoorbeeld door het recht op minimum ouderschapsverlof. Door achtergestelde regio's te helpen, bevordert de EU de algemene ontwikkeling.
De liberalisering van de luchtvaartsector heeft reizen gemakkelijker gemaakt. Bellen met
een gsm in het buitenland is goedkoper dan vroeger. De consument kan zijn gsm-nummer behouden.
Dankzij wettelijke garanties worden de rechten van de consumenten beter verdedigd.
Door het vrije verkeer spaart men jaarlijks 80 miljoen douanedocumenten uit.
De Schengenzone legt controles op aan de grenzen van de Unie en verbetert de informatie-uitwisseling en de coördinatie tussen landen met Interpol. De EU heeft ook het
Europees aanhoudingsbevel in het leven geroepen.
Met de culturele hoofdsteden, de distributie van Europese films en de vertaling van boeken promoot de Europese Unie cultuur.

Het Europees budget voor cultuur bedraagt 0,77€ per dag en per inwoner, waarvan het
grootste deel terugvloeit naar de burgers in de vorm van steun of subsidie.
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