
Compendium van 'Korte overzichten’

EPRS | Onderzoeksdienst van het Europees Parlement
Onderzoeksdienst voor de leden

Mei 2018 – PE 603.902

Wat doet Europa
zoal voor zijn

burgers?

Europees Parlement:
Opendeurdagen 2018



REDACTIE
Deze “korte overzichten” werden opgesteld door de Onderzoeksdienst voor de leden van het DG
voor parlementaire onderzoeksdiensten (EPRS).
Contact: eprs@ep.europa.eu

TAALVERSIES
Origineel: EN
Vertalingen: DE, FR, NL

Dit document is online beschikbaar op:
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603902

DISCLAIMER

Dit document werd opgesteld t.b.v. de leden en het personeel van het Europees Parlement en
dient als achtergrondmateriaal bij hun werkzaamheden. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de
verantwoordelijkheid van de auteur en de hierin geuite meningen geven niet noodzakelijkerwijs
het officiële standpunt van het Europees Parlement weer.

Nadruk en vertaling met bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden zijn toegestaan, mits
de uitgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld en een exemplaar krijgt toegestuurd.

Manuscript voltooid in april 2017. Herziene en geactualiseerde versie voltooid in april 2018.

Brussel © Europese Unie, 2018.

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603902


Inhoud
Introductie

Korte overzichten

Structuurfondsen – Investeren in mensen

De rechten van werknemers in de EU

Het Europees onderwijsbeleid

In het buitenland studeren met Erasmus+

Rechten van reizigers in de EU

Wat doet de EU om banken te reguleren?

EU-burgerschap en parlementaire democratie

Kiesrecht van EU-burgers

De steun van de EU aan ontwikkelingslanden

Rechten voor consumenten van digitale inhoud

Onthoud goed, u hebt het recht om te worden vergeten

Roaming tegen thuistarief sinds de zomer van 2017

Europa's alarmnummer: 112

Veilig rijden in Europa

Nieuwe wetten nodig voor robots

Voortrekkersrol Europa bij mondiale klimaatmaatregelen

Energie-efficiëntie en terugdringen van het energieverbruik

Het creëren van gezonde leefomstandigheden

"Rookvrij" voor een betere volksgezondheid

Van vrede in Europa naar vrede in de wereld





Introductie
De Europese Unie streeft er voortdurend naar het leven van de Europese burgers te
verbeteren. Op het werk, tijdens hun studie, in hun vrije tijd en in hun gezinsleven
genieten meer dan 500 miljoen mensen in de EU-lidstaten in meer of mindere mate van
het beleid en de wetgeving van de Europese Unie.

Het Europees Parlement draagt op een essentiële, en vaak beslissende wijze bij tot de
vorming van dit beleid en deze wetgeving. De 751 leden van het Parlement
vertegenwoordigen alle Europese burgers en zorgen ervoor dat beslissingen die
gevolgen voor hen hebben niet worden genomen door anonieme ambtenaren, maar
door democratisch verkozen vertegenwoordigers van de burgers in alle lidstaten.

De “korte overzichten” verzameld in dit compendium zijn slechts enkele voorbeelden
uit het arsenaal van terreinen waarin de EU het leven van mannen en vrouwen, jong en
oud, over de hele Europese heeft helpen verbeteren en dit nog steeds blijft doen. Deze
verzameling wordt gepubliceerd ter gelegenheid van de Opendeurdagen van het
Europees Parlement. Tezamen met de andere EU-instellingen, opent het Parlement zijn
deuren voor de burgers om hen te tonen wat er concreet wordt gedaan en hoe men
hierbij te werk gaat.

Aangezien er binnen iets meer dan een jaar nieuwe Europese verkiezingen aankomen –
van 23 tot 26 mei 2019 – is dit een geschikt moment om meer te weten te komen wat
het Europees Parlement zoal doet.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen en hopen dat u meer inzicht zal krijgen op welke
manier de EU een positief verschil in uw leven maakt.
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Structuurfondsen – Investeren in mensen
De structuurfondsen (ESIF), die meer dan een derde van de EU-begroting beslaan, hebben Europa geholpen een
transformatie te ondergaan. Van snelwegen tot windmolenparken, van luchthavens tot
stadsvernieuwingsprogramma’s: met de investeringen van de structuurfondsen laat de EU zien dat zij zich houdt
aan haar belofte om de infrastructuur te ontwikkelen en economische groei te genereren. Maar naast deze zeer
zichtbare projecten bouwt de EU ook een ander soort bruggen: tussen mensen, door te helpen barrières af te
breken en de sociale inclusie te bevorderen.

Uitvoering van de Europa 2020-strategie
In de periode 2014-2020 zijn de vijf EU-structuurfondsen (zie kader) nauw afgestemd op de
kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Daarbij is de
steunverlening gericht op 11 specifieke doelen of thematische objectieven. Als blauwdruk voor groei in de
EU heeft deze strategie ook een sociale dimensie, met onder meer het doel om ten minste 20 miljoen
mensen uit de armoede te halen en de arbeidsparticipatie van mensen tussen de 20 en 64 jaar te verhogen
tot 75 %. Met een aandeel tot wel 40% in de begroting voor overheidsinvesteringen in de helft van alle
lidstaten, leveren de structuurfondsen een aanzienlijke bijdrage aan de verbetering van het welzijn en de
kwaliteit van leven van EU-burgers.

De vijf ESI-fondsen – het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF),
het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds
voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) – beschikken over een totale EU-begroting van € 454 miljard voor de
financiering van projecten in de lidstaten, waarbij landen partnerschapsovereenkomsten en operationele
programma's opstellen waarin wordt aangegeven hoe de structuurfondsmiddelen aan de thematische
doelstellingen toegewezen zullen worden. Lidstaten moeten ten minste 20 % van hun ESF-middelen
bestemmen voor thematische doelstelling 9 (bevordering van de sociale inclusie), terwijl het ESF ten minste
23,1 % moet uitmaken van de totale ESIF-middelen die aan elk land worden toegekend. In totaal wordt in de
periode 2014-2020 via de structuurfondsen € 44,5 miljard uitgetrokken voor thematische doelstelling 9. Het
grootste gedeelte hiervan gaat naar Polen (€ 6,87 miljard), gevolgd door Duitsland, Italië en Spanje, die tezamen
meer dan € 12 miljard ontvangen.

De structuurfondsen als instrument om te investeren in mensen
Gefinancierd door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling helpt de Europese territoriale
samenwerking bruggen te bouwen door Europeanen nader tot elkaar te brengen. Daarbij wordt in totaal
€ 10,1 miljard geïnvesteerd in grensoverschrijdende, transnationale en interregionale
samenwerkingsprojecten, zoals de exploitatie van gezamenlijke grensoverschrijdende voorzieningen of de
uitrol van gezamenlijke milieuprogramma’s. De structuurfondsen helpen echter niet alleen met het
wegnemen van barrières tussen verschillende naties, zij doen dat ook binnen de samenleving in het
algemeen, door groepen die hulp nodig hebben ondersteuning te bieden. In de periode 2014-2020 vormen
mensen met een handicap een specifieke doelgroep voor steun uit het ESF, met operationele programma's
die zijn gericht op het bevorderen van de zorgverlening buiten instellingen of het verbeteren van de
toegang tot sociale en gezondheidsdiensten. Gemarginaliseerde gemeenschappen, zoals de Roma, krijgen
nieuwe aandacht dankzij een aparte investeringsprioriteit van het ESF waarbij € 1,5 miljard wordt
uitgetrokken om hun integratie te bevorderen. Ook wordt prioriteit gegeven aan migranten: het ESF
financiert tal van projecten om hun maatschappelijke integratie te ondersteunen. Bestrijding van sociale
uitsluiting is een belangrijk aandachtspunt; het ESF helpt de armoede tegen te gaan door geld uit te trekken
voor actieve inclusieprogramma's en opleidingsregelingen om mensen weer aan het werk te krijgen.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_nl
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/information/legislation/regulations/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/9
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586666/EPRS_BRI(2016)586666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586666/EPRS_BRI(2016)586666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599305/EPRS_BRI(2017)599305_EN.pdf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=nl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589806/EPRS_BRI(2016)589806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589818/EPRS_BRI(2016)589818_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)583785
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)583785
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Kijken naar de toekomst van structuurfondsen na 2020
Aangezien het huidige meerjarig financieel kader (MFK) eindigt in 2020, zijn er besprekingen gaande over
het volgende MFK en de toekomst van structuurfondsen. Hoewel de details van het 2018-voorstel van de
Commissie voor een nieuw MFK pas in mei 2018 zullen worden gepubliceerd, kan dit een kleiner
totaalbudget van de EU betekenen, met een mogelijke impact op de omvang van EU-investeringen in
mensen. Het Parlement heeft aangedrongen op een voortdurende steun voor het cohesiebeleid, dat de
structuurfondsen gebruikt om economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen en aldus het
leven van mensen te verbeteren, en benadrukt de noodzaak om de financiering van dit beleid na 2020 op
het niveau van de begroting 2014-2020 te handhaven.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//NL
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http://epthinktank.eu/


KORT OVERZICHT
Open dagen EU 2018

EPRS | Onderzoeksdienst van het Europees Parlement
Auteur: Monika Kiss, Onderzoeksdienst voor de leden

PE 599.390 – mei 2018
NL

De rechten van werknemers in de EU
Door het Verdrag van Rome van 1957 kreeg de Europese Gemeenschap bevoegdheden op bepaalde domeinen
van het arbeidsrecht. Vervolgens heeft de EU actie ondernomen om het vrije verkeer van werknemers te
vergemakkelijken door gemeenschappelijke maatregelen in te voeren over werkomstandigheden, de
voorlichting en raadpleging van werknemers en gendergelijkheid op het werk. Op andere domeinen van het
arbeidsrecht heeft de EU beperkte wetgevingsbevoegdheden, maar de EU betrekt werknemers en werkgevers
in de sociale dialoog.

Arbeidsmobiliteit
Dankzij het Verdrag van Rome kunnen Europese burgers in een andere lidstaat wonen en werken.
Werknemers en hun gezin hebben het recht in hun gastland te wonen en te worden behandeld op voet
van gelijkheid met zijn burgers. De laatste maatregel van de Europese Commissie op dit vlak, het pakket
maatregelen voor arbeidsmobiliteit van 2015, beoogt arbeidsmobiliteit te ondersteunen en misbruik aan
te pakken door middel van een betere coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, een gerichte herziening
van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en een verbeterd Europees netwerk
van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES). De eerste twee worden momenteel besproken in de
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement. De vaststelling van de
herziening van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers is voorzien voor juni
2018.

Arbeidstijd
In de arbeidstijdenrichtlijn wordt vereist dat de EU-lidstaten voor alle werknemers specifieke rechten
waarborgen, zoals minimumrusttijden, jaarlijkse vakantie, maximale wekelijkse arbeidstijden en
beperkingen op nachtarbeid en ploegendienst. Er worden eveneens specifieke regels over arbeidstijden in
bepaalde sectoren (bijvoorbeeld offshorewerkzaamheden) vastgesteld. De Commissie heeft zich
voorgenomen om de arbeidstijdenrichtlijn te herzien. Dit initiatief is verbonden met de raadpleging over
een Europese pijler van sociale rechten. Het Parlement heeft herhaaldelijk benadrukt dat arbeidsnormen
moeten worden gereglementeerd.

Arbeidsomstandigheden
De EU is al geruime tijd bezorgd over een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Recente
ontwikkelingen zijn onder meer de verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen van
2016, waarin regels worden vastgesteld voor het ontwerp en de productie van persoonlijke
beschermingsmiddelen om een hoge bescherming van de gezondheid van de mens en de veiligheid te
garanderen en het regelgevingsklimaat te vereenvoudigen. In 2017 nam de Commissie een voorstel aan
voor een nieuwe richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn
verplicht werkgevers om werknemers die starten in een nieuwe baan te informeren over de voorwaarden
en plichten die van toepassing zijn op hun arbeidsbetrekking. Het Parlement heeft de Commissie verzocht
te beoordelen of het nodig is op het niveau van de Unie maatregelen te treffen voor het uitoefenen van
toezicht op de activiteiten van ondernemingen om elke vorm van misbruik met nadelige gevolgen, met
name voor werknemers, te voorkomen.

Gelijke kansen
Gedurende decennia hebben de EU-instellingen geijverd voor gelijke beloning van mannelijke en
vrouwelijke werknemers, zoals vastgesteld in artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie. Gelijke beloning voor gelijk werk en gelijkwaardig werk is een van de belangrijkste
actiedomeinen in het Strategisch engagement van de Commissie voor gendergelijkheid 2016-2019. Acties
om dit doel te bereiken zijn onder meer de toepassing van het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:xy0023
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/labour-mobility-package-eu-cannot-afford-keep-wasting-its-talent
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/labour-mobility-package-eu-cannot-afford-keep-wasting-its-talent
https://epthinktank.eu/amending-social-security-coordination-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/posting-of-workers-directive-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/posting-of-workers-directive-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577975/EPRS_ATA%282016%29577975_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=nl&intPageId=205
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=nl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//NL
https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=16
https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=16
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
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verschillende "zachte" maatregelen, zoals meer loontransparantie. Het Parlement werkt actief aan een
vermindering van de aanhoudende genderloonkloof en het regelmatig in kaart brengen van lonen ter
ondersteuning van dit doel.

Combinatie van werk en gezin
De voorbije jaren hebben EU-instellingen gewerkt aan de modernisering en aanpassing van het
wetgevings- en beleidskader om werkende ouders beter tegemoet te komen. Het pakket dat volgde na de
raadpleging over een Europese pijler van sociale rechten omvat ook een voorstel betreffende het
evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het EP is van mening dat een
daadwerkelijk evenwicht tussen werk en privéleven alleen kan worden bereikt met behulp van een
krachtig, horizontaal, structureel, coherent en breed beleid en benadrukt dat het kunnen combineren van
werk, privéleven en gezinsleven moet worden gegarandeerd als een grondrecht voor iedereen.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0073+0+DOC+XML+V0//NL
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=nl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0338+0+DOC+XML+V0//NL
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Het Europees onderwijsbeleid
De EU ondersteunt en coördineert de maatregelen die de lidstaten nemen voor het moderniseren van hun
onderwijsstelsels. Ze doet dit door uitwisselingen op diverse niveaus te bevorderen en door de resultaten van
het beleid in kaart te brengen.

Samenwerking tussen beleidsmakers
Hoewel onderwijs uitsluitend de verantwoordelijkheid van de lidstaten is, zijn de ministers van onderwijs
samenwerking op EU-niveau overeengekomen met betrekking tot opleiding en formeel (bijvoorbeeld
scholen en universiteiten) en niet-formeel (bijvoorbeeld avondscholen) onderwijs, inclusief de vaststelling
van vier, uiterlijk in 2020 te verwezenlijken doelstellingen. Het doel is de burgers van de EU de mogelijkheid
te geven aan een leven lang leren deel te nemen en mobiel te zijn, de kwaliteit en de doeltreffendheid te
vergroten, billijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap te bevorderen, en een grotere nadruk te leggen
op creativiteit en innovatie, inclusief ondernemerschap. De overeenkomst omarmt het perspectief van een
leven lang leren, teneinde voor samenhang te zorgen tussen maatregelen die aanzetten tot leren van de
vroegste jeugd tot de late volwassenheid.
In 2010 nam de Commissie in haar strategie voor hulp aan de lidstaten bij het herstellen van
concurrentievermogen en groei de volgende prioritaire onderwijsdoelstellingen op: het reduceren van het
aantal vroegtijdige schoolverlaters en het vergroten van het aantal mensen met een diploma op
tertiaironderwijsniveau. De lidstaten brengen hierover regelmatig verslag uit aan de Commissie en
ontvangen feedback. Deze benadering is evenwel bekritiseerd vanwege het negeren van de andere
functies van onderwijs.
De overeengekomen doelstellingen worden in indicatoren en benchmarks uitgesplitst om de lidstaten te
helpen bij het formuleren van beleid, en onderzoeksinstituten zoals Eurostat, Cedefop, CRELL en Eurydice
verzamelen gegevens om de vooruitgang in kaart te brengen. De lidstaten worden daarnaast uitgenodigd
vertegenwoordigers naar speciale groepen af te vaardigen die gecreëerd zijn voor het uitwisselen van
ervaringen met onderwerpen als het aanbieden van voorschools onderwijs en het ontwikkelen van digitale
vaardigheden en bekwaamheden. De resultaten worden met alle 28 lidstaten gedeeld om verdere actie
aan te zwengelen. Uit statistieken blijkt dat er gestaag vooruitgang wordt geboekt, maar ook dat meer moet
worden gedaan om underperformance terug te dringen. De vertegenwoordigers die in deze speciale
groepen zitting hebben, zeggen dat het werk erg relevant en nuttig is, maar ook dat de lidstaten beter
gebruik zouden kunnen maken van de resultaten.

Uitwisselingen aan de basis
Een voorbeeld van de ondersteunende rol van de EU is haar bijdrage aan de modernisering van het hoger
onderwijs. Via programma's zoals Horizon 2020 stelt de EU financiering ter beschikking voor het vergroten
van de capaciteit van onderzoeksprojecten waar door meerdere universiteiten uit verschillende lidstaten
aan deelgenomen wordt. Ze steunt de mobiliteit van onderwijzend personeel en studenten zowel
financieel, als middels bevordering van de wederzijdse erkenning van studies via de totstandbrenging van
wat we de Europese hogeronderwijsruimte noemen. Een equivalent proces heeft het voor studenten van
centra voor beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) mogelijk gemaakt mobiel te zijn, bijvoorbeeld in de
vorm van stages in een andere lidstaat. Instellingen voor beroepsonderwijs in verschillende lidstaten
kunnen – in samenwerking met overheden en het bedrijfsleven – ook projecten opzetten om hun
programma's beter op de wereld van het werk te laten aansluiten.
Programma's zoals het Europees Solidariteitskorps en het Europees Vrijwilligerswerk ondersteunen niet-
formeel leren door jonge mensen te betrekken bij betaalde en niet-betaalde werkervaringen gericht op het
ontwikkelen van persoonlijke en sociale vaardigheden, burgerzin en burgerschapsvaardigheden. In de
praktijk worden onderwijsgerelateerde initiatieven voornamelijk medegefinancierd middels het

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583839/EPRS_ATA(2016)583839_EN.pdf
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/non-formal-learning-education
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01)
http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572789/EPRS_BRI(2015)572789_EN.pdf
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overkoepelende programma Erasmus+, dat betrekking heeft op onderwijs, jeugd en sport. Dit programma
is ten behoeve van zowel de lidstaten, als partnerlanden, en mobiliteit wordt op gedecentraliseerde wijze
beheerd door nationale agentschappen.
De bijdrage van het Europees Parlement bestaat erin dat het de voorstellen van de Commissie tegen het
licht houdt om ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van de burgers, en
– in zijn rol als begrotingsautoriteit – in toezicht op de uitvoering. Het formuleert ook voorstellen voor
proefprojecten, die, indien succesvol, EU-programma's kunnen worden. Het Europees Parlement zet zich
tijdens de discussies in aanloop naar de vaststelling van de begroting van de EU steevast in voor
handhaving van het aandeel van de financiële middelen voor onderwijs en heeft bijgedragen aan de
verhoging van het budget van Erasmus+.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
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In het buitenland studeren met Erasmus+
Het Erasmus+-programma van de Europese Unie is vooral bekend in verband met de financiële ondersteuning
van studie in het buitenland en andere vormen van individuele leermobiliteit, zoals vrijwilligerswerk en het
opdoen van professionele ervaring in het buitenland van onderwijzend personeel. Onderzoeken hebben de
voordelen en beperkingen van leermobiliteit aangetoond en het programma ontwikkelt zich na 30 jaar nog
steeds.

Erasmus+
Erasmus+ is het EU-financieringsprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. De lidstaten zijn als
enige bevoegd op deze gebieden, maar de EU ondersteunt samenwerking, beleidsinnovatie, horizontale
projecten en mobiliteit. Het studentmobiliteitsprogramma Erasmus (momenteel onderdeel van Key action
1, de eerste pijler van Erasmus+) vierde zijn 30-jarig bestaan in 2017.

Begunstigden en begroting
Het programma mikt erop tussen 2014 en 2020 meer dan 4 miljoen personen mobiliteitskansen te bieden.
Dit cijfer heeft betrekking op ongeveer 2 miljoen studenten in het hoger onderwijs, 650 000 studenten die
beroepsonderwijs en -opleidingen volgen en 800 000 docenten, leraren, cursusleiders, onderwijspersoneel
en jongerenwerkers. Naar verwachting zullen meer dan 500 000 jongeren deelnemen aan
jongerenuitwisselingen of vrijwilligerswerk, meer dan 200 000 een lening voor een masteropleiding
ontvangen en meer dan 25 000 studenten een gezamenlijke masteropleiding beginnen.
De financiële bijdrage van 14,7 miljard EUR vertegenwoordigt 1,36 % van de uitgaven van de Europese Unie
tussen 2014 en 2020. Ten minste 63 % van het budget voor jongeren, onderwijs en opleiding is bestemd
voor "individuele leermobiliteit". In het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018 is
1,5 miljard EUR gereserveerd voor deze verschillende vormen van mobiliteit.

Impact en ontwikkelingen
In een in 2014 uitgevoerd onderzoek zijn de effecten van leermobiliteit voor studenten, personeel en
hogeronderwijsinstellingen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat degenen die in het kader van Erasmus
in het buitenland hebben gestudeerd hun zachte vaardigheden enorm hebben verbeterd waardoor over
een periode van 10 jaar hun kansen op de arbeidsmarkt zijn vergroot en de ontwikkeling van hun loopbaan
is versneld. Financiële beperkingen en gebrek aan bereidheid om de directe omgeving te verlaten werden
genoemd als de twee belangrijkste obstakels voor deelname. In een poging één van de obstakels weg te
nemen, wordt aanvullende financiële steun verleend aan studenten met een beperking. Van de
begunstigden heeft 1,4 % hiervoor een aanvraag ingediend. In het onderzoek is ook vastgesteld dat
mobiliteit van personeel een duidelijke impact had op de internationalisering van
hogeronderwijsinstellingen. Personeelsleden gaven daarentegen aan dat mobiliteitservaringen niet
voldoende werden erkend en de ondersteunende structuren nog niet in de mate ontwikkeld waren als die
voor de mobiliteit van studenten.
Tot de nieuwe initiatieven behoren het mobiliteitsscorebord, een monitoringinstrument voor
beroepsonderwijs en -opleidingen, en een proefproject met badges dat erop gericht is de transparantie en
erkenning van nieuw opgedane vaardigheden te verbeteren. De Commissie heeft ook een Europees
solidariteitskorps opgericht dat mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en stages voor jongeren biedt, en
Move2Learn, Learn2Move, een mobiliteitsinitiatief voor schoolklassen die de beste eTwinning-projecten
presenteren (platform voor netwerken tussen scholen).
In zijn resolutie van september 2017 over Erasmus+ erkende het Europees Parlement de positieve impact
die het programma heeft gehad op het persoonlijke en beroepsleven van jongeren en vroeg daarom meer
steun voor die jongeren die zich meestal niet inschrijven omdat ze zich deze luxe niet kunnen veroorloven.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/551317/EPRS_ATA(2015)551317_EN.pdf
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Het Parlement betreurt tevens dat vele projecten worden afgewezen wegens een gebrek aan financiering
en vraagt bijgevolg dat er significant meer geld ter beschikking wordt gesteld voor het programma na 2020.
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Rechten van reizigers in de EU
De afgelopen drie decennia heeft de EU de transportsector geleidelijk aan geliberaliseerd. Ook nu het aanbod in
vervoersaanbieders groter is, streeft de EU ernaar dat reizigers - ongeacht het vervoermiddel, de aanbieder en
de lidstaat - gelijk behandeld worden en goed geïnformeerd worden over hun rechten en hoe zij deze kunnen
uitoefenen.

Achtergrond
De EU heeft een gemeenschappelijk pakket basisrechten vastgesteld ter bescherming van en inzake
assistentie aan reizigers, ongeacht het vervoermiddel. Rechten van reizigers, inclusief speciale bepalingen
voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit, bevorderen mobiliteit en een interne markt voor
vervoer. De sector luchtvervoer was - in 2004 - de eerste met een regeling voor de rechten van reizigers,
gevolgd door de sector spoorvervoer (met nationale vrijstellingen), de sector vervoer over water en, tot
slot, de sector vervoer per autobus en touringcar in 2011. Deze rechten zijn onderbouwd en aangevuld
door de Europese regels inzake consumentenbescherming en pakketreizen, en door toepasselijke
internationale verdragen.

Belangrijkste rechten van reizigers
De belangrijkste rechten van reizigers richten zich op drie hoofdaspecten: non-discriminatie, informatie en
assistentie.

Voornaamste rechten van reizigers
– Gelijke toegang tot vervoer voor alle reizigers: elke discriminatie op grond van nationaliteit, woonplaats of
handicap, bijvoorbeeld instapweigering of weigering van toegang tot websites van touroperators om tickets te
boeken, is verboden.
– Mobiliteit en assistentie voor reizigers met beperkte mobiliteit: reizigers met een handicap of beperkte mobiliteit
kunnen kosteloos assistentie krijgen bij het instappen en aan boord.
- Informatie: reizigers moeten op transparante wijze worden geïnformeerd over de kosten, kenmerken en
rechten van hun ticket, alsook (zowel vóór, als tijdens de reis) over het verloop daarvan. Treinreizigers moeten
zo snel mogelijk van storingen op de hoogte worden gesteld, en voor boot-, autobus- en touringcarreizigers
moet dit ten laatste 30 minuten na de oorspronkelijke vertrektijd.
– Terugbetaling, omboeking of herboeking: in het geval van annulering of vertraging (1 uur bij spoorvervoer,
1,5 uur bij vervoer over water, 2 uur bij reizen per bus over een afstand van meer dan 250 km, en 5 uur bij
luchtvervoer) of instapweigering kunnen reizigers kiezen tussen terugbetaling, kosteloze omboeking naar de
eindbestemming, of herboeking. Indien zij het doel van hun reis niet langer kunnen bereiken, kunnen zij ook
een gratis ticket terug naar hun punt van vertrek krijgen.
– Adequate verzorging: in het geval van annulering of grote vertragingen (1 uur bij spoorvervoer, 1,5 uur bij
busvervoer en vervoer over water, en 2 uur bij luchtvervoer) hebben reizigers recht op maaltijden, drankjes en,
indien nodig, accommodatie (tot 2-3 dagen, afhankelijk van het vervoermiddel). De verzorging moet worden
geboden in stations/terminals en/of aan boord.
– Compensatie: in het geval van grote vertragingen bij aankomst, en afhankelijk van het gebruikte
vervoermiddel, de prijs van het ticket en de afgelegde afstand, kunnen reizigers financiële compensatie krijgen
als genoegdoening voor het ondervonden ongemak.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32004R0261
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R1177
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011R0181
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc-net_passeport_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31990L0314
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2011:0898:FIN
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– Aansprakelijkheid voor reizigers en bagage: reizigers hebben recht op compensatie voor bagage of bezittingen
die bij een ongeluk met het door hen gebruikte vervoermiddel verloren gaan of beschadigd raken. In het geval
van overlijden of verwonding van reizigers wordt ook compensatie betaald, en - in sommige gevallen - een
voorschot op de hier bedoelde compensatie.
– Klachtenafhandeling: reizigers kunnen een klacht bij de vervoerder indienen. Indien zij ontevreden zijn over
het antwoord van de vervoerder kunnen zij zich tot de bevoegde nationale handhavingsinstantie wenden.

Actualisering of wijziging van de EU-wetgeving inzake de rechten van reizigers: een herziening van de
wetgeving inzake de rechten van reizigers in het luchtvervoer wordt momenteel besproken, en in 2017
heeft de Commissie een nieuw initiatief gelanceerd om de rechten van treinpassagiers te versterken en te
harmoniseren met de rechten bij andere transportmiddelen. De Commissie overweegt ook een initiatief
voor de adequate bescherming van de rechten van reizigers die voor onderdelen van één en dezelfde reis
twee of meerdere vervoermiddelen gebruiken.

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2013:0130:FIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:548:FIN
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_move_005_passenger_rights_multimodal_transport_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2017-pax-rights-multimodal-transport_en
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Wat doet de EU om banken te reguleren?
Een van de weinige positieve gevolgen van de wereldwijde financiële crisis die in 2007 begon, zijn hernieuwde
inspanningen op het gebied van EU-regelgeving voor het bankwezen. Dankzij nieuwe wetten betreffende
kapitaalvereisten is de veerkracht van Europese banken nu versterkt en is ieders spaargeld beschermd tegen
eventuele financiële schokken in de toekomst.

Betere regelgeving voor banken
De EU heeft sinds de financiële crisis meer dan veertig wetgevende en niet-wetgevende maatregelen
goedgekeurd om te voldoen aan nieuwe regels voor internationale financiën en om de financiële sector
van de EU veiliger en verantwoordelijker te maken. Ze heeft ook een bankenunie opgericht om de eurozone
te versterken. Het doel is de maatschappelijke kosten van bankfaillissementen door te berekenen aan de
hand van kapitaaltoereikendheidseisen zonder daarbij onbedoeld bankactiviteiten te ontmoedigen. Ook
wordt beoogd potentiële negatieve gevolgen voor de financiële stabiliteit van landen en regio's te
beperken.

Crisispreventie – prudentiële vereisten
Bepalingen betreffende kapitaal- en liquiditeitseisen zijn bedoeld om bankactiviteiten veiliger te maken
door ervoor te zorgen dat bedrijven onverwachte verliezen kunnen dekken en hun lopende activiteiten
kunnen financieren. Het toezicht op financiële instellingen wordt getoetst aan internationale normen, die
zijn vastgesteld door het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS) en/of de Raad voor financiële stabiliteit
(FSB). Deze niet-bindende normen worden omgezet in EU-normen aan de hand van de richtlijn (CRD-IV) en
verordening (VKV) kapitaalvereisten, die sinds 2006 voortdurend zijn herzien en gewijzigd. De laatste
herziening begon in november 2016. Samen met de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en de
richtlijn depositogarantiestelsels (zie onder) vormen deze het gemeenschappelijke rulebook, dat op alle
EU-lidstaten van toepassing is.

Crisisbeheersing – bepalingen betreffende bankherstel en -afwikkeling
De richtlijn herstel en afwikkeling van banken, die sinds juli 2014 van kracht is, bepaalt hoe de plannen
voor afwikkelbaarheid en afwikkeling van EU-banken moeten worden beoordeeld en vergroot de
bescherming van de belastingbetaler middels een bail-inmechanisme. Sinds 1 januari 2016 maakt dit het
mogelijk om de waarde van schulden van een bank aan schuldeisers te verminderen of deze om te zetten
in aandelenkapitaal, teneinde staatssteun aan noodlijdende banken in te perken. De richtlijn bepaalt welke
vorm van kapitaal en verplichtingen worden beschouwd als instrumenten die in een specifieke
kapitaalvereiste voor bail-in in aanmerking komen.

Consumentenbescherming – depositogarantiestelsels
De richtlijn depositogarantiestelsels van 16 april 2014 wijzigt voorgaande wetgeving van 1994 en
harmoniseert de regels betreffende depositogarantiestelsels in alle EU-lidstaten: ze zorgt ervoor dat
deposito's gegarandeerd blijven tot 100 000 EUR per deposant en bank, en kort uitkeringsprocedures in
van twintig tot zeven dagen (vanaf 2023).

Verdere integratie voor de eurozone – bankenunie
Volgens een sinds november 2014 geldend systeem maken banken die actief zijn in de eurozone nu deel
uit van de bankenunie. Tot dusver steunt het op twee pijlers, namelijk een gemeenschappelijk
toezichtsmechanisme (GTM) en een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM). De ECB nam
toezichthoudende taken uit hoofde van het GTM op zich, teneinde rechtstreeks toe te zien op alle
"significante" banken in de eurozone (in samenwerking met de lidstaten). Het GAM uniformeert de
afwikkeling voor banken onder zijn bevoegdheid en creëert een centrale afwikkelingsautoriteit, namelijk
de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR), en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF).

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/progress-financial-reforms_nl
https://www.bis.org/bcbs/
http://www.fsb.org/
http://www.fsb.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599385
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32014L0059
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0049
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6165_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/finance/bank/guarantee/index_nl.htm
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.nl.html
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_nl.htm
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2015/html/se151209_slides.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/criteria/html/index.en.html
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Uitdagingen – EDIS, te groot om te falen en de brexit
Eind 2015 stelde de Europese Commissie een derde pijler voor de bankenunie voor, namelijk een Europees
depositoverzekeringsstelsel (EDIS), om het risico in verband met het beschermen van deposanten tegen
faillissementen van lokale banken voor de bankenunie als geheel te spreiden en om de koppeling tussen
banken en staten te doorbreken. Het dossier is nog steeds het voorwerp van onderhandelingen. Tot slot
zullen de brexit en komende "gelijkwaardigheidsbesluiten" aanzienlijke gevolgen hebben voor financiële
diensten in de EU (het marktaandeel van het Verenigd Koninkrijk in de EU is ongeveer 24 %).
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EU-burgerschap en parlementaire democratie
De EU heeft belangrijke wetgeving ontwikkeld op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen. Aangezien
democratie een van de kernwaarden van de EU is, was het zaak het niveau van democratische besluitvorming in
de EU-instellingen te verhogen. Het Europees Parlement speelt hierin, als vertegenwoordiger van de EU-burgers,
een belangrijke rol.

Volgens een Eurobarometerenquête uit 2017, voelt 68 % van de Europeanen zich EU-burger. Een iets lager
percentage (63 %) is van mening dat het woord "democratisch" de EU goed beschrijft. Slechts vier op de
tien denken echter dat hun stem telt in de EU, en weinigen hebben vertrouwen in het Europees Parlement.
Ook weet slechts 55 % van de Europeanen dat de leden van het Europees Parlement rechtstreeks worden
gekozen in iedere lidstaat van de Europese Unie.

De rechten van EU-burgers
Het EU-burgerschap werd in 1993 ingevoerd met het Verdrag van Maastricht. Het wordt automatisch
toegekend aan iedereen die het nationale burgerschap van een van de 28 EU-lidstaten bezit. Houders van
het EU-burgerschap verliezen hun nationale burgerschap niet, maar krijgen er juist een bij, samen met de
bijbehorende voordelen. Het bekendste en meest besproken voordeel is de vrijheid van verkeer en verblijf
binnen de EU, oftewel het recht om in andere lidstaten te wonen en te werken. Het EU-burgerschap is ook
nuttig wanneer EU-burgers zich buiten het grondgebied van de EU-lidstaten bevinden, aangezien ze dan
recht hebben op bescherming door de diplomatieke en consulaire diensten van alle andere EU-lidstaten in
het desbetreffende land wanneer hun eigen lidstaat daar niet vertegenwoordigd is. Het EU-burgerschap
stelt de houders ervan ook beter in de gelegenheid hun rechten te verdedigen en actief burgerschap uit te
oefenen. Zo hebben EU-burgers het recht een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement
wanneer zij van mening zijn dat de rechten van burgers worden geschonden door een lidstaat, plaatselijke
overheid of andere instelling. Wanneer zij een probleem hebben met het optreden van EU-instellingen of
andere EU-organen, kunnen zij een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. Sinds 2011 kunnen zij
eveneens actief deelnemen aan het wetgevingsproces door de Europese Commissie te verzoeken een
wetsvoorstel in te dienen, indien er voldoende handtekeningen zijn verzameld (1 miljoen) uit minstens
zeven lidstaten. Ten slotte hebben EU-burgers het recht te stemmen en zich kandidaat te stellen tijdens
verkiezingen voor het Europees Parlement en gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar zij wonen.

Democratie en de rol van het Europees Parlement
De EU-burgers worden op diverse manieren in EU-instellingen vertegenwoordigd. Zoals gezegd kunnen zij
zich kandidaat stellen voor en stemmen tijdens verkiezingen voor het Europees Parlement, waardoor zij op
EU-niveau rechtstreeks vertegenwoordigd zijn. De rol van het Europees Parlement is met de jaren
uitgebreid; dit is belangrijk, omdat het Parlement de belangen van het volk vertegenwoordigt en grote
stappen heeft gezet wat betreft de uitbreiding van burgerrechten. Ook is het van belang omdat het
Parlement toezicht houdt op de werkzaamheden van de Commissie en andere EU-organen, en samenwerkt
met de nationale parlementen van de EU-lidstaten. Daarnaast kiest het de voorzitter van de Commissie,
waardoor burgers zeggenschap krijgen over wie het EU-beleid vorm geeft. Samen met de Raad beslist het
Parlement over de EU-begroting, wat het nog meer in de gelegenheid stelt om politieke prioriteiten te
stellen. De Raad vertegenwoordigt de belangen van de lidstaten en bestaat uit vertegenwoordigers van
democratisch gekozen nationale regeringen.
De EU wordt vaak omschreven als uniek in haar soort: zij is geen staat, omdat ze niet over alle
bevoegdheden beschikt of over alle beleidsterreinen gaat waar een staat normaal gesproken
verantwoordelijk voor is, maar is ook meer dan een internationale organisatie, zoals de VN, omdat ze
supranationale elementen bevat. Het EU-recht vloeit voort uit het feit dat de lidstaten de EU de
bevoegdheid hebben gegeven om op bepaalde gebieden wetgeving vast te stellen. De meeste
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EU-wetgeving wordt momenteel voorgesteld door de Commissie, en vervolgens al dan niet goedgekeurd
en gewijzigd door een meerderheid in het Parlement en de Raad. Op sommige beleidsterreinen die door
de lidstaten als gevoelig worden beschouwd, kan wetgeving echter alleen worden aangenomen met
unanieme goedkeuring in de Raad, wat de lidstaten meer zeggenschap geeft.
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Kiesrecht van EU-burgers
In de EU-Verdragen is het recht van elke burger van de Unie om deel te nemen aan het democratische leven van
de Unie vastgesteld (artikel 10 VEU). Hieronder vallen ook burgers die van hun recht van vrij verkeer
gebruikmaken en in een andere lidstaat dan die waarvan zij onderdaan zijn, verblijven. Deze burgers kunnen
stemmen en zich kandidaat stellen bij Europese verkiezingen in hun gastland onder dezelfde voorwaarden als
de onderdanen van die lidstaat. Hetzelfde geldt voor gemeenteraadsverkiezingen in de staat van verblijf.

Stemrecht voor "buitenlanders"? Grondgedachte en ontwikkeling
Van oudsher was het recht op politieke participatie voorbehouden aan degenen met een bijzondere band
van solidariteit ten opzichte van de staat, dat wil zeggen de onderdanen ervan. Vanaf het begin was de in
1957 opgerichte (toenmalige) Europese Economische Gemeenschap expliciet gericht op het wegnemen
van belemmeringen voor het vrije verkeer van personen. De ruimte voor politieke participatie van
degenen die gebruikmaakten van hun recht van vrij verkeer was echter beperkt. Vanaf de jaren zeventig
riepen het Europees Parlement en de Commissie op tot het uitbreiden van de politieke rechten van burgers
die over de grenzen heen reisden, waaronder naar lokaal stemrecht. Hun oproep won aan kracht in 1990,
toen de Spaanse overheid opriep tot de invoering van een burgerschap van de Europese Unie, met
inbegrip van "speciale rechten en plichten die specifiek zijn voor de aard van de Unie". Het juridische
concept van burgerschap van de Unie werd in het Verdrag betreffende de Europese Unie opgenomen dat
in 1992 in Maastricht werd getekend. Het burgerschap van de Unie versterkte niet alleen de rechten van
vrij verkeer en verblijf van EU-burgers, maar bracht ook een reeks nieuwe rechten mee, waaronder het
kiesrecht. Door te voorzien in het recht op politieke participatie van buitenlandse ingezetenen, waardoor zij
invloed kunnen uitoefenen op wetgeving en beleid van hun lidstaat van ontvangst, vormde het
burgerschap van de Unie een tamelijk uniek experiment.

Welke rechten voor (migrerende) EU-burgers? Het rechtskader
Burgers van de Unie die gebruikmaken van het op grond van de Verdragen aan hen verleende recht op vrij
verkeer, hebben het recht te stemmen en zich kandidaat te stellen bij verkiezingen voor het Europees
Parlement en bij gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van hun woonplaats onder dezelfde
voorwaarden als onderdanen van die lidstaat (artikelen 20 en 22 VWEU en artikel 40 van het EU-Handvest
van de grondrechten). De nadere bepalingen die gelden voor de uitoefening van dit recht zijn vastgelegd
in twee richtlijnen (Richtlijn 94/80/EG en Richtlijn 93/109/EG). Zij voorzien in beperkte afwijkingen,
bijvoorbeeld door lidstaten met een bijzonder hoog percentage EU-burgers uit andere lidstaten toe te
staan om aanvullende verblijfsperioden te vragen.
Hierbij moet worden benadrukt dat het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen bij verkiezingen
betrekking heeft op gemeenteraads- en Europese verkiezingen, maar niet op nationale verkiezingen, die
nog altijd de meest prominente verkiezingen in de lidstaten zijn. In deze context werd in een resolutie van
het Europees Parlement van 16 februari 2017 onder meer opgeroepen tot een uitbreiding van dit recht naar
"alle andere verkiezingen" die niet in de huidige Verdragsbepalingen zijn opgenomen.

Kiesrecht in de praktijk
In het algemeen lijken burgers van de Unie hun kiesrecht niet zo actief uit te oefenen als ze zouden kunnen.
Wat de verkiezingen voor het Europees Parlement bijvoorbeeld betreft, is de totale opkomst laag
vergeleken met nationale verkiezingen en is deze sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1979
gestaag afgenomen, ondanks het feit dat de rol van het Europees Parlement in de loop der tijd aanzienlijk
is vergroot. Volgens Eurostat bedroeg de opkomst voor de 28 lidstaten bij de Europese verkiezingen van
2014 42,5 %, ten opzichte van een gemiddelde opkomst van 68 % bij nationale verkiezingen. De
opkomstcijfers voor Europese verkiezingen lopen niettemin sterk uiteen onder de lidstaten: in 2014
bedroegen deze 13 % in Slowakije ten opzichte van 89,6 % in België (waar stemplicht geldt). Uit een
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Eurobarometer-enquête over het kiesrecht in 2015 blijkt dat de meeste mensen van mening zijn dat de
opkomst hoger zou zijn als meer informatie wordt verstrekt over de verkiezingen, de impact van de EU op
het dagelijks leven van de burgers en de programma's en doelstellingen van de kandidaten.
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De steun van de EU aan ontwikkelingslanden
In een wereld die getroffen wordt door oorlogen, steeds vaker voorkomende natuurrampen en nooit eerder
geziene migratiecrises, tracht Europa zijn ontwikkelingsbeleid te blijven richten op de bestrijding van armoede.
Hoewel het aantal personen die in extreme armoede leven, blijft dalen, blijft de vooruitgang ongelijk en worden
de sociale verschillen groter: in 2017, bezat 1% van de bevolking 82% van alle rijkdom in de wereld. In deze
moeilijke context blijft de Europese Unie ijveren voor een eerlijke wereld om het leven van de minst bedeelden
te verbeteren en bij te dragen aan een geopolitiek zeker klimaat voor Europa.

Een vrijgevige en constante partner
De Europese Unie en de lidstaten vormen samen al decennialang de belangrijkste donor van
ontwikkelingshulp. In 2016 heeft de Europese Commissie meer dan 13 miljard EUR aan steun verleend,
opgeteld met de steun van de lidstaten, was dit samen goed voor meer dan 75 miljard EUR, een stijging
van 12% ten opzichte van 2015. Het leeuwendeel van dit bedrag is bestemd voor de landen met de laagste
inkomens en conflictgebieden. Naast de steun op lange termijn reageert de EU op noodsituaties door
fondsen te verstrekken voor voeding, onderdak en de eerste zorgen voor personen die door conflicten of
natuurrampen worden getroffen: in 2016 besteedde de EU 2.3 miljard EUR aan humanitaire hulp (een nooit
eerder behaald bedrag) en hielp hiermee meer dan 120 miljoen mensen in meer dan 80 landen.

Een op gemeenschappelijke waarden gerichte samenwerking
In tegenstelling tot de opkomende landen, waarvan de ontwikkelingssamenwerking vaak rond een
gezamenlijk belang is opgebouwd, is de ontwikkelingssamenwerking van de EU gebaseerd op solidariteit
en gemeenschappelijke waarden, die opnieuw bevestigd werden in de Europese consensus over
ontwikkeling van 2017. Naast het hoofddoel, armoedebestrijding, zijn andere doelen onder meer het
steunen van de mensenrechten en de democratie, het bevorderen van gendergelijkheid en het aanpakken
van uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat. De cijfers bevestigen deze aanpak. Enkele
voorbeelden van resultaten van Europese actie: in 2016 konden, dankzij Europese hulp, meer dan 1 miljoen
boeren hun oogst verbeteren, waren miljoenen hectaren land beschermd, kregen 923 000 mannen en
vrouwen juridisch advies, 198 000 professionele training en werden er 84 000 leerkrachten opgeleid, om
maar een paar resultaten van deze Europese acties te noemen.

Verantwoord en meervoudig optreden
Het extern optreden ten voordele van ontwikkelingslanden gaat verder dan klassieke steun. De EU
bevordert particuliere investeringen, zoals het Europees Extern Investeringsplan, dat focust op duurzame
ontwikkeling in de begunstigde landen. De ondersteuning van de bestrijding van belastingontwijking
draagt bij tot een grotere mobilisering van de binnenlandse middelen van de partnerlanden. Het
handelsbeleid omvat eveneens op ontwikkeling gerichte initiatieven, met name hulp voor handel of
maatregelen tegen de illegale ontginning van conflictmineralen. Het doel op lange termijn is de
partnerlanden in staat te stellen hun eigen potentieel te ontwikkelen en hen minder afhankelijk te maken
van externe steun.

Het Europees Parlement is voorvechter van de coherentie van het ontwikkelingsbeleid, waarmee wordt verwezen naar
de inspanningen van de Europese instellingen en de lidstaten om te garanderen dat de andere beleidsmaatregelen
van de EU, zoals het handelsbeleid, de partnerlanden geen schade berokkenen, maar integendeel bijdragen tot hun
ontwikkeling. Het Parlement heeft de Commissie en de lidstaten ook meermaals gevraagd de doeltreffendheid van
de steun te verbeteren door hun onderlinge coördinatie te versterken en hun missies duidelijker te verdelen. Het
Parlement ziet erop toe dat armoedebestrijding het hoofddoel van ontwikkelingsbeleid blijft, waarin de VN-
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling worden geïntegreerd.
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Rechten voor consumenten van digitale inhoud
In november 2017 zijn het Europees Parlement en de Raad trialoogonderhandelingen gestart over een voorstel
voor een richtlijn, betreffende contracten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten, die in
december 2015 is ingediend.

Een groeiende onlinemarkt
Dagelijks worden er door consumenten in de hele EU miljoenen overeenkomsten gesloten voor de levering
van digitale inhoud. Het gebeurt steeds vaker dat consumenten digitale inhoud kopen of huren, niet alleen
om computerprogramma's of mobiele toepassingen aan te schaffen, maar ook om toegang te krijgen tot
culturele en vermaaksproducten in digitale vorm, zoals muziek, films, e-books en games. Ook worden
digitale diensten door consumenten dikwijls aangekocht, bijvoorbeeld als deze gebruikmaken van
cloudcomputingdiensten (voor opslag, verwerking en gebruik van data op servers die zich op afstand
bevinden en waartoe online toegang wordt verkregen) of socialemediaplatforms. In dit verband heeft de
Commissie in december 2015 in het kader van haar strategie voor de digitale eengemaakte markt, een
voorstel voor een richtlijn ingediend inzake overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud aan
consumenten.

Het voorstel van de Europese Commissie
Momenteel hebben de meeste lidstaten geen regels op maat voor contracten voor de levering van digitale
inhoud. Met het Commissievoorstel wordt beoogd om consumenten van digitale inhoud overal in de EU
een pakket uniforme rechten te geven. Deze aanpak, de zgn. 'maximale harmonisatie', betekent echter dat
afzonderlijke lidstaten niet de mogelijkheid hebben om in het onder de richtlijn vallende gebied voor een
hoger niveau van consumentenbescherming te zorgen. Anderzijds is maximale harmonisatie wel gunstig
voor handelaars, die hierdoor met een grotere zekerheid zullen kunnen voorspellen welke wettelijke
voorschriften van toepassing zullen zijn in andere lidstaten dan hun eigen land. Onder het
toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn vallen niet alleen overeenkomsten waarbij consumenten
concreet met geld betalen voor digitale inhoud, maar ook overeenkomsten waarbij ze digitale inhoud
geleverd krijgen in ruil voor het verlenen van toegang tot persoons- of andere gegevens. Bij dit concept,
dat inhoudt dat er wordt betaald met gegevens, worden echter vraagtekens geplaatst door de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). De Raad heeft in juni 2017 zijn algemene oriëntatie
aangenomen, waarin werd gewezen op de voorrang van de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming ten aanzien van de richtlijn, waarbij het recht op schadevergoeding en goederen
met ingebedde digitale inhoud (bijvoorbeeld software) volledig worden uitgesloten van de werkingssfeer
van de richtlijn.

Europees Parlement
Binnen het Europees Parlement werd het voorstel gezamenlijk bestudeerd door twee commissies, nl. de
Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie juridische zaken. In november
2017 hebben de twee commissies hun gezamenlijk verslag aangenomen en hebben zij gestemd om
trialoogonderhandelingen met de Raad te openen, een besluit dat werd bevestigd tijdens de plenaire
vergadering van november II. In tegenstelling tot de Raad zouden de commissies van het Parlement de
richtlijn ook van toepassing zien op ingebedde digitale inhoud (hoewel het "niet-digitale" deel van de
goederen onderworpen zou blijven aan regels betreffende consumentenverkopen). De mogelijkheid voor
consumenten om gegevens te verstrekken in ruil voor digitale inhoud of diensten zou worden
gehandhaafd, maar de term "tegenprestatie", bekritiseerd door de EDPS, zou worden geschrapt en
vervangen door het begrip "voorwaarde". Hoewel de richtlijn een instrument voor maximale harmonisatie
zou blijven, zouden de lidstaten meer ruimte krijgen om meer consumentvriendelijke regels in te voeren in
het geval van "verborgen gebreken". Het niveau van consumentenbescherming met betrekking tot de
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aansprakelijkheid van de handelaar voor non-conformiteit zou aanzienlijk hoger zijn in vergelijking met de
oorspronkelijke tekst - objectieve conformiteitscriteria (d.w.z. wat normaal wordt verwacht van digitale
inhoud of diensten) zouden in principe prevaleren boven 'subjectieve criteria' (d.w.z. wat in het contract is
geschreven, maar in de praktijk zelden door consumenten wordt gelezen). Het recht van consumenten op
schadevergoeding zou worden uitgebreid tot niet alleen schade aan de digitale omgeving van de
consument, maar ook elke vorm van nadeel die wordt veroorzaakt door de gebrekkige uitvoering van de
overeenkomst door de handelaar.
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Onthoud goed, u hebt het recht om te worden
vergeten

Het toenemende gebruik van digitale technologieën in bijna alle dagelijkse bezigheden en de bijbehorende
stroom van gegevens hebben de toegang tot en de beschikbaarheid van persoonsgegevens voor bedrijven,
regeringen en burgers gemakkelijker gemaakt. Met name online is het vinden van informatie over een feit of
persoon ongekend eenvoudig geworden.

Gegevensbescherming als grondrecht
Alle vormen van informatie met betrekking tot een (zelfs indirect) geïdentificeerd of identificeerbaar
persoon zijn persoonsgegevens. De meeste Europeanen gebruiken internet om het nieuws te lezen, zich
aan te sluiten bij sociale netwerken en te winkelen, waarbij ze en passant gegevens delen. Het baart de
meeste mensen echter zorgen dat gegevens zonder hun medeweten worden verzameld of gebruikt. De
controle verliezen over onze gegevens is een van de drie belangrijkste uitdagingen van het web, aldus de
uitvinder ervan, Tim Berners-Lee. De controle houden over onze gegevens houdt in dat we de controle
houden over ons leven. In de EU is gegevensbescherming vastgelegd in het Handvest van de grondrechten,
samen met het recht op privacy. Bijgevolg is in de EU-wetgeving de gegevensverwerking geregeld, waarbij
wordt gezorgd voor een evenwicht tussen gegevensbescherming en andere rechten of belangen
(bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en openbare veiligheid) en wordt voorzien in strenge
voorwaarden waaronder gegevens mogen worden verwerkt.

Het "recht om te worden vergeten"
Gegevensbescherming moet doeltreffend zijn, zoals wordt benadrukt in arresten van het Hof van Justitie
van de EU. In de richtinggevende zaak Google Spain werden gerechtvaardigde redenen in verband met een
bijzondere individuele situatie erkend als gerechtvaardigd verzet tegen gegevensverwerking. In deze zaak
verwierf een Spaanse burger, Mario Costeja, het recht om persoonsgegevens uit zoekmachines te laten
verwijderen naar aanleiding van een klacht dat een oud (opgelost) schuldenprobleem zijn reputatie bleef
aantasten omdat het nog steeds online in koppelingen naar nieuwspagina's uit 1998 verscheen. Het Hof
bevestigde dat zoekmachineactiviteiten neerkomen op gegevensverwerking en dus onder de richtlijn
gegevensbescherming van 1995 vallen en dat een zoekmachine een "voor de verwerking
verantwoordelijke" is met de verplichting bescherming te waarborgen.
Het Hof benadrukt dat de betrokkene "op een gegeven moment" het recht had te verlangen dat de
betrokken informatie niet meer ter beschikking werd gesteld, waardoor het recht niet alleen voorrang
kreeg op het economische belang van een zoekmachine, maar ook op het belang van het grote publiek om
toegang te hebben tot deze informatie. Google zou nu dus verplicht zijn koppelingen naar webpagina's
van derden met betrekking tot een persoon uit de lijst van zoekresultaten te verwijderen, ook als de
publicatie op die webpagina's rechtmatig is. Het Hof maakte echter duidelijk dat in andere omstandigheden
het belang van het grote publiek om toegang te hebben tot informatie doorslaggevend kan zijn. Het Hof
droeg dus bij tot het vaststellen van rechten die nu in de algemene verordening gegevensbescherming van
de EU zijn opgenomen en die vanaf mei 2018 volledig van toepassing zijn. Dit versterkt de rechten van
burgers aan de hand van bijvoorbeeld een vereiste voor duidelijke en uitdrukkelijke toestemming en
verplichtingen voor grotere transparantie van de wijze waarop gegevens worden gebruikt. Voortbouwend
op de bestaande doctrine wat betreft le droit à l'oubli en het recht om inhoud te verwijderen, houdt dit
onder meer het "recht om te worden vergeten" in, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn om gegevens
te bewaren, bijvoorbeeld persvrijheid of voor archiveringsdoeleinden, mogen individuen hun gegevens
laten verwijderen.
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Het recht van een individu om te worden vergeten is echter niet absoluut, zoals bevestigd door het Hof in een
recente uitspraak (zaak-Manni) waarin werd gestreefd naar een goed evenwicht tussen het recht van deze
persoon en andere personen om toegang te hebben tot gegevens in een openbaar register (namelijk een
vennootschapsregister). Dit recht van derden op toegang tot gegevens in openbare registers kan alleen worden
beperkt indien, van geval tot geval, sprake is van gerechtvaardigde en dwingende redenen om
persoonsgegevens te verbergen of te verwijderen.

Er kunnen zich vraagstukken voordoen ten aanzien van het belang van derden bij de bewaring van en
toegang tot informatie (bijvoorbeeld voor historische doeleinden) en de vrijheid van meningsuiting. In de
benadering van de EU worden deze rechten echter niet noodzakelijkerwijs beschouwd als rechten die
elkaar uitsluiten; gegevensbescherming en privacy zijn juist essentieel voor andere rechten. Zoals de
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming regelmatig bevestigt, zijn gegevensbescherming,
en privacy en andere rechten en vrijheden volgens het EU-recht van elkaar afhankelijk. De speciale VN-
rapporteur voor privacy, Joseph Cannataci, beschouwt privacy als een bevorderlijk recht, of een grondslag,
ter ondersteuning van andere rechten. De vaststelling van een nieuw Europees e-privacy
regelgevingskader wordt momenteel voorbereid.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6d701eca6ee4a4ed1bd9eb2760bb7f8ff.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahqNe0?text=&docid=188750&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=502285
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/10/03/le-droit-a-l-oubli-numerique-inquiete-les-historiens_3489513_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/10/03/le-droit-a-l-oubli-numerique-inquiete-les-historiens_3489513_651865.html
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/edps-and-fra-strengthen-ties-improve-data-protection-cooperation_en
http://www.governancenow.com/views/interview/privacy-the-foundation-what-makes-life-worth-living-joseph-cannataci-united-nations-hacking-aadhaar-biometric
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/


KORT OVERZICHT
Open dagen EU 2018

EPRS | Onderzoeksdienst van het Europees Parlement
Auteur: Mar Negreiro, Onderzoeksdienst voor de leden

PE 599.413 – mei 2018
Dit document met achtergrondinformatie is opgesteld voor, en gericht aan, de leden en de ambtenaren van het Europees Parlement ter
ondersteuning van hun parlementaire werkzaamheden. De inhoud van dit document valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de
auteur(s) en de hierin geuite meningen geven niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het Europees Parlement weer. Nadruk en
vertaling met bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits het Europees Parlement daarvan vooraf op de hoogte wordt
gesteld en een exemplaar krijgt toegestuurd. © Europese Unie, 2018.
eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

NL

Roaming tegen thuistarief sinds de zomer van 2017
Sinds 15 juni 2017 kost het gebruik van je mobiele telefoon in de hele EU net zoveel als thuis. In 2015 kwamen
de Raad van de EU en het Europees Parlement eindelijk overeen om de roamingkosten binnen de EU af te
schaffen. Het Parlement heeft een cruciale rol gespeeld bij het halen van de streefdatum. Ook de tariefplafonds
voor wholesaledataprijzen zijn verlaagd (de prijzen die telecomproviders elkaar mogen aanrekenen voor het
gebruik van hun netwerken door buitenlandse klanten), waardoor je toegang hebt tot grotere hoeveelheden
mobiele data wanneer je reist binnen de EU.

Een klinkende overwinning voor de digitale eengemaakte markt
Afschaffing van roamingkosten is een belangrijke prioriteit geweest voor de totstandbrenging van de
digitale eengemaakte markt. Sinds 2007 zijn de tarieven die de consument betaalt voor bellen, sms’en en
internetten in het buitenland dankzij een reeks EU-verordeningen met meer dan 90% gedaald. In 2015
gingen de Raad en het Parlement akkoord met de algehele afschaffing van roamingkosten per 15 juni 2017.
Sinds deze datum kunnen alle Europese burgers overal in de EU ‘roamen tegen thuistarief’ (‘roam like at
home’). Consumenten hoeven hiervoor niets te doen: ‘roamen tegen thuistarief’ is automatisch van
toepassing op alle mobiele contracten waarin roamingdiensten zijn opgenomen. Hiermee kwam een eind
aan een tijdperk van onvoorspelbare en soms buitensporig hoge rekeningen, die tot gevolg hadden dat
Europeanen hun mobiele telefoon in het buitenland vaak uitzetten en gebruikmaakten van wifi of andere
betaalbare oplossingen. Het aantal mensen dat gebruik maakt van hun mobiele telefoon, wanneer zij naar
een andere lidstaat reizen, is stijgende, en dat heeft voordelen voor zowel burgers als bedrijven.
Concreet betekent dit dat consumenten sinds juni vorig jaar overal in de EU tegen dezelfde prijs als in hun
eigen land kunnen bellen, sms'en of internetten. Wel kunnen er beperkingen worden opgelegd aan de
hoeveelheid data die zij in vergelijking met thuis kunnen afnemen vanwege de regels voor ‘redelijk gebruik’
(‘fair use’). Zo kunnen providers voorkomen dat er misbruik of afwijkend gebruik wordt gemaakt van
roaming tegen thuistarief, bijvoorbeeld door ‘permanente roamers’ (mensen die een SIM-kaart gebruiken
van een lidstaat met goedkopere thuistarieven, terwijl ze nooit of zelden in dat land verblijven) te
ontmoedigen en forse prijsstijgingen op binnenlandse markten te voorkomen. Niet alleen mensen die
reizen, maar ook iedereen die een duurzame band heeft met de lidstaat van de provider, zoals
grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en Erasmus-studenten, kan zijn mobiele apparaat voortaan in
een andere lidstaat tegen dezelfde tarieven gebruiken als thuis. Providers mogen hun klanten om een
bewijs van verblijf of van het bestaan van een andere duurzame band met de lidstaat in kwestie vragen.

De rol van het Europees Parlement
Het Europees Parlement is een belangrijke gangmaker geweest in dit proces. Ten eerste heeft het in 2013
gestemd voor de afschaffing van roamingtarieven voor mobiele telefonie. Vervolgens heeft het een
akkoord bereikt met de Raad om dit per 15 juni 2017 te doen. Ten tweede heeft het zich voortdurend sterk
gemaakt voor een aanzienlijke verlaging van de tariefplafonds voor wholesaledataprijzen, als voorwaarde
voor de invoering van roaming tegen thuistarief in juni 2017. Resultaat hiervan is dat consumenten gebruik
kunnen maken van grotere hoeveelheden mobiele data wanneer zij in de EU reizen. Ten derde heeft het
ook een rol gespeeld in de aanpassing van de door de Europese Commissie voorgestelde regels voor
‘redelijk gebruik’, op basis waarvan roaming tegen thuistarief zou worden beperkt tot 90 dagen per burger
per jaar. Na kritiek van consumenten en EP-leden werd deze beperking ingetrokken en vervangen door
roamen tegen thuistarief zonder tijdsbeperking, zoals aangekondigd door Commissievoorzitter Juncker in
zijn rede over de toestand van de Europese Unie in 2016 voor het Parlement.
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Europa's alarmnummer: 112
Het EU-burgerschap heeft het veel gemakkelijker gemaakt om overal in de Europese Unie te leven, te werken en
te reizen. Vanwege deze grotere mobiliteit heeft de EU als vangnet een gemeenschappelijk alarmnummer
ingevoerd, waarmee politie, ambulance en brandweer kosteloos kunnen worden bereikt, ongeacht waar je je in
de EU bevindt. Van de 300 miljoen noodoproepen vorig jaar in de EU, zijn er slechts 48% naar het noodnummer
112 gedaan, wat aantoont dat de naambekendheid nog vergroot kan worden.

Achtergrond
De bedoeling van de invoering van een enkel Europees alarmnummer was het toegankelijk maken van
noodhulp voor eenieder, ongeacht waar men zich in Europa bevindt. Voorheen waren reizigers gewend
om op een nieuwe locatie telkens een nieuw nummer te moeten kennen, nu hoeven reizigers slechts een
nummer te onthouden: 112. Voorts onderscheidt 112 zich daarin dat de medewerkers van de
alarmcentrales meerdere talen beheersen, de landstaal, de talen van de buurlanden, het Engels, en in de
meeste gevallen Frans en Duits. Er resteren nog aanzienlijke uitdagingen, met name met betrekking tot het
gebrek aan bekendheid van het noodnummer en de nauwkeurigheid van de locatie, gegeven het feit dat
elk jaar ongeveer 300 000 bellers niet in staat zijn hun locatie vast te stellen. Bij oproepen via een vaste
telefoonverbinding wordt het adres van de verbinding automatisch meegedeeld aan de alarmcentrale; bij
mobiele oproepen wordt uitsluitend de locatie van de dichtstbijzijnde gsm-mast medegedeeld. De dekking
daarvan is voornamelijk afhankelijk van de dichtbevolktheid van het gebied, waardoor het soms moeilijk is
om het slachtoffer op te sporen.

Uitvoering van het unieke Europese alarmnummer
In 1972 is het 112-nummer gestandaardiseerd met een aanbeveling van de Europese Conferentie van post-
en telecommunicatieadministraties (CEPT), en vervolgens in de EU na de vaststelling van een Raadsbesluit
waarbij het nummer in 1991 is ingevoerd. Sindsdien is het 112-nummer in de plaats gekomen van de
nationale alarmnummers (in acht EU-lidstaten: Denemarken, Estland, Finland, Malta, Nederland, Portugal,
Roemenië en Zweden) of wordt het naast de nationale alarmnummers gebruikt. De
Universeledienstrichtlijn van 2002 voorziet in uitgebreide voorschriften voor lidstaten ten aanzien van de
invoering van het alarmnummer: alle lidstaten zijn verplicht om ervoor te zorgen dat zowel vaste als
mobiele telefoongebruikers 112 kosteloos kunnen bereiken; de oproepen moeten in behandeling worden
genomen, ongeacht of er andere alarmnummers in het land bestaan; alarmcentrales moeten de locatie van
bellers kunnen vaststellen en er moeten voorlichtingsactiviteiten worden georganiseerd – zoals de viering
van 112-dag op 11 februari van elk jaar. Sinds de vaststelling van de richtlijn betreffende roaming in 2009
zijn netwerkexploitanten verplicht een tekstbericht te sturen om reizigers, zodra zij in een ander land
aankomen, te wijzen op het 112-nummer. Ondanks nieuwe ontwikkelingen blijft het opsporen van
slachtoffers problematisch. De Universeledienstrichtlijn is in 2009 bijgewerkt om het gebruik aan te
moedigen van nieuwe technologieën die de opsporing verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de vaststelling
van de e-Call-verordening, waarin de verplichting is opgenomen dat vanaf april 2018 alle nieuwe
voertuigen van e-Call-technologie zijn voorzien. E-Call zorgt voor een automatische oproep van 112 en stelt
de locatie vast wanneer de beller buiten bewustzijn is. Dit zal naar verwachting de responstijden voor
noodhulp in zowel plattelandsgebieden als stedelijke gebieden aanzienlijk verkorten. De steun voor
advanced mobile location (AML), een technologie dat op mobiele telefoons is geïnstalleerd en
alarmcentrales de mogelijkheid geeft de locatie van de beller te achterhalen, neemt ook toe. Om de
acceptatie van deze technologie te stimuleren, heeft de Commissie in september 2017 een project
gelanceerd dat AML in de komende twee jaar in zeven extra landen wil inzetten. De Commissie ziet toe op
de correcte tenuitvoerlegging van het EU-recht inzake 112, en kan, in voorkomend geval, gerechtelijke
stappen ondernemen.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/112-day-new-technology-improves-location-emergency-calls-and-helps-eu-citizens-distress
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/112-112-day-locating-emergency-calls-aml-technology-rise
http://www.cept.org/files/1051/Topics/Numbering/Recommendation T-SF 1 - Long Term Standardisation of National Numbering Plans.pdf
http://www.cept.org/cept/
http://www.cept.org/cept/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:31991D0396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NLN/ALL/?uri=CELEX:32002L0022
http://www.eena.org/press-releases/the-tale-of-location
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1490693885614&uri=CELEX:32012R0531
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32009L0136
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1491484793155&uri=CELEX:32015R0758
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ecall-time-saved-lives-saved
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_en.htm
http://www.eena.org/download.asp?item_id=209
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-6/cocom18-03_112_kpi_report_5C2ABC51-F366-55CA-4631C9AEC330225F_49697.pdf
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Wat te doen in een noodgeval
Wanneer de alarmcentrale voor noodhulp wordt gebeld moet men terstond informatie verstrekken over
het gebeurde, de plaats waar men zich bevindt, en over het soort hulp dat nodig is – de politie, de
brandweer of een ambulance. Men moet nooit ophangen voordat de alarmcentrale zegt dat je dat mag
doen. Ook mag het 112-nummer niet gebruikt worden voor niet-dringende zaken, zoals bijvoorbeeld het
vragen naar de weg, of informatie over de omstandigheden op de wegen.

http://www.sos112.be/nl/hoe-bellen-naar-noodnummers.html
mailto:eprs@ep.europa.eu
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Veilig rijden in Europa
De Europese wegen zijn de veiligste in de wereld en de invoering van het nieuwe, geharmoniseerde Europese
rijbewijs draagt eraan bij dit ook zo te houden. De nieuwe rijbewijzen zorgen er niet alleen voor dat de
300 miljoen chauffeurs in de EU zich vrijelijk kunnen bewegen (vanwege het feit dat de rijbewijzen in kwestie
overal in Europa worden erkend), maar vergroten ook hun zekerheid en veiligheid. De invoering van
minimumvereisten voor het verkrijgen en behouden van een rijbewijs helpt erbij onveilige chauffeurs van de
weg te houden. En dankzij het gestandaardiseerde kredietkaartachtige format is het risico op vervalsing flink
kleiner.

Standaardisatie van Europese rijbewijzen
In januari 2013 werd op basis van de EU-richtlijn inzake rijbewijzen (2006/126/EG) en middels de omzetting
ervan in nationaal recht door de lidstaten in 2011 het nieuwe Europese rijbewijs ingevoerd. De
170 verschillende formats die daarvóór bestonden, worden geleidelijk vervangen door de
geharmoniseerde versie. Omdat een rijbewijs soms ook als identiteitsbewijs kan worden gebruikt, is het
mogelijk dat het nieuwe, kredietkaartachtige rijbewijs een met antifraudetechnologie uitgeruste microchip
zal hebben. De communicatie tussen de nationale autoriteiten is verbeterd middels regelmatig overleg in
het RESPER-netwerk, in het kader waarvan zij informatie kunnen uitwisselen en gemakkelijker kunnen zien
van welke personen het rijbewijs definitief of tijdelijk ingetrokken is, en aan wie voorwaarden voor het
gebruik ervan zijn opgelegd. Daarnaast kunnen de autoriteiten vervalsingen van kaarten gemakkelijker
opsporen. Richtlijn 2015/413 maakt ook de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over
overtredingen van de verkeersveiligheidsregels eenvoudiger.

Op weg naar grotere verkeersveiligheid
In combinatie met hieraan gerelateerde maatregelen zal de rijbewijsstandaardisatie de verkeersveiligheid
ten goede komen. Hoewel het aantal verkeersdoden in Europa enorm gedaald is – met 43% tussen 2001 en
2010, en met nog eens 20% sinds 2010 – waren er in 2017 altijd nog 25 300 verkeersdoden te betreuren en
raakten 135 000 mensen gewond. In een witboek over verkeer van de Commissie van 2011 noemt zij als
doelstelling het tot nul terugbrengen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen 2050, en het
halveren van het aantal doden tegen 2020. De nieuwe rijbewijsregels vergroten de veiligheid van
chauffeurs, aangezien zij kwetsbare gebruikers meer bescherming bieden. Dit geldt met name voor jonge
motorrijders, wier toegang tot motorfietsen en gemotoriseerde tweewielers zal afhangen van hun ervaring
met minder krachtige machines, zoals brommers. Daarnaast geldt dat, tenzij iemand zijn rijbewijs vóór 2013
heeft behaald, zowel motorrijders, als automobilisten hun rijbewijs elke tien of 15 jaar (afhankelijk van de
lidstaat die het rijbewijs heeft afgegeven) moeten verlengen. De EU staat op het punt nieuwe regelgeving
uit te werken om bij de opleiding van bestuurders van bussen en vrachtwagens meer nadruk te leggen op
verkeersveiligheid. Bovendien voorziet de nieuwe eCall-verordening dat vanaf april 2018 alle nieuwe
wagens moeten zijn uitgerust met een eCall-boordsysteem, dat automatisch de 112-dienst belt en de
wagen lokaliseert wanneer de bestuurder het bewustzijn verliest.

EU-maatregelen voor de verkeersveiligheid
De EU heeft daar waar het gaat om het vergroten van de verkeersveiligheid te maken met grote
uitdagingen, uiteenlopend van de vergrijzing tot een toename in het gebruik van elektronische apparatuur
in het verkeer die de aandacht mogelijkerwijs afleidt, maar er zijn ook mogelijkheden, denk bijvoorbeeld
aan nieuwe technologieën als zelfrijdende systemen. Voor het in kaart brengen van de geboekte
vooruitgang werd het Europees Observatorium voor de verkeersveiligheid (ERSO) opgericht, dat zich
bezighoudt met het coördineren van alle EU-activiteiten op het gebied van het bijeenbrengen van
gegevens over verkeersongevallen en slachtoffers/gewonden. In de EU is verkeersveiligheid een gedeelde
bevoegdheid, hetgeen inhoudt dat de handhaving van de verkeersregels en voorlichting aan

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0126&from=EN
https://circabc.europa.eu/sd/a/13f8d59f-9934-4bd3-9b97-eedaac36eb36/driving-licence_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=uriserv:l24141
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3989/5926.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32015L0413
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-675_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593542/EPRS_BRI(2016)593542_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/eu-driving_licence_nl
http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-renewal-exchange/index_nl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0758
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ecall-time-saved-lives-saved
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573902/EPRS_BRI(2016)573902_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/erso_en
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weggebruikers hoofdzakelijk door de lidstaten gebeurt. Het optreden van de EU richt zich voornamelijk op
de veiligheid van het wegennet, de opleiding van beroepschauffeurs, de technische staat van voertuigen,
het vervoer van gevaarlijke stoffen, en de harmonisatie van voertuigen op gebieden als het gebruik van
veiligheidsgordels en snelheidsbegrenzers. Om de doelstelling van nul verkeersdoden tegen 2050 te
verwezenlijken, moet evenwel nog meer worden gedaan, in concreto via een combinatie van maatregelen
op plaatselijk, nationaal en EU-niveau.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.5.html
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Nieuwe wetten nodig voor robots
Het Europees Parlement heeft de Commissie onlangs verzocht een wetgevingsvoorstel in te dienen waarin een
reeks civielrechtelijke bepalingen over robotica en kunstmatige intelligentie worden vastgelegd. Deze zouden
betrekking moeten hebben op kwesties zoals aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een robot alsook
op de oprichting van een Europees agentschap voor robotica en kunstmatige intelligentie.

Groeiend aantal robots
Tussen 2010 en 2014 bedroeg de gemiddelde toename van de verkoop van robots 17 % per jaar en in 2014
nam de verkoop toe met 29 %. De belangrijkste motoren van de groei zijn leveranciers van auto-onderdelen
alsook de elektrische en elektronische industrie. In januari 2015 zette de Commissie juridische zaken van
het Europees Parlement een werkgroep op voor juridische vraagstukken ten aanzien van de ontwikkeling
van robotica en kunstmatige intelligentie in de EU, waarbij de nadruk lag op civielrechtelijke aspecten. De
groep hield tien vergaderingen tussen mei 2015 en september 2016 en ontving advies van een aantal
belanghebbenden, wetenschappers en advocaten. In juni 2016 publiceerde de afdeling Wetenschappelijke
Toekomstverkenningen van de EPRS een deskundigenonderzoek naar de ethische aspecten van
cyberfysieke systemen (CPS). CPS zijn intelligente robotsystemen, die zijn gekoppeld via het internet der
dingen, of technische systemen van op een netwerk aangesloten computers, robots en kunstmatige
intelligentie die interactie hebben met de fysieke wereld. Voorbeelden zijn geautomatiseerde auto's en
drones, alsook robots die worden gebruikt in de gezondheidszorg, als hulpmiddelen voor gehandicapten
en in de landbouw. Het onderzoek vestigde de aandacht op mogelijke risico's die gepaard gaan met de
ontwikkeling van robotica, waaronder aspecten zoals werkgelegenheid, bescherming van de privacy,
veiligheid en burgerlijke aansprakelijkheid.

Resolutie van het Europees Parlement
Op 16 februari 2017 nam het Parlement een resolutie aan waarin de Commissie formeel werd verzocht te
komen met een wetgevingsvoorstel waarin civielrechtelijke bepalingen over robotica en kunstmatige
intelligentie worden vastgelegd en waarin met name vraagstukken over aansprakelijkheid en ethiek van
robotica worden geregeld.

Registratie van slimme robots
In de resolutie wordt voorgesteld een registratiesysteem in te voeren voor "slimme robots", namelijk robots
die autonomie verwerven via sensoren en/of het uitwisselen van gegevens met de omgeving, ten minste
een kleine fysieke drager hebben, hun gedrag en handelen aan de omgeving aanpassen en geen leven
hebben in biologische zin. Het systeem voor de registratie van geavanceerde robots zou worden beheerd
door een EU-agentschap voor robotica en kunstmatige intelligentie. Dit agentschap zou ook voorzien in
technische, ethische en regelgevende expertise met betrekking tot robotica.

Aansprakelijkheid voor door robots veroorzaakte schade
Ten aanzien van aansprakelijkheid voor door robots veroorzaakte schade wordt in de resolutie
voorgesteld dat aansprakelijkheid zou kunnen worden gebaseerd op hetzij strikte aansprakelijkheid (geen
schuldig handelen of verzuim vereist) hetzij een benadering van risicobeheersing (aansprakelijkheid van
een persoon die in staat was risico's tot een minimum te beperken). De aansprakelijkheid zou evenredig
moeten zijn met het concrete niveau van de aan de robot gegeven instructies en de mate van autonomie
van de robot. De voorschriften ten aanzien van aansprakelijkheid zouden kunnen worden aangevuld met
een verplichte verzekering voor robotgebruikers en een fonds voor schadevergoedingen die worden
uitgekeerd als er geen verzekeringsdekking is.

Gedragscodes
In de resolutie worden, in de bijlage, twee ontwerpgedragscodes – een ethische code voor robotica-
ingenieurs en een code voor commissies voor onderzoeksethiek – voorgesteld. In de eerste gedragscode

http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/juri/subject-files.html?id=20150504CDT00301
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563501/EPRS_STU(2016)563501_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557012/EPRS_BRI%282015%29557012_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557012/EPRS_BRI%282015%29557012_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//NL
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worden vier ethische beginselen voor robotica-onderzoek uiteengezet: 1) plicht tot weldoen (robots
moeten het belang van de mens dienen); 2) geen schade berokkenen (robots mogen mensen geen schade
toebrengen); 3) autonomie (menselijke interactie met robots moet vrijwillig zijn); 4) rechtvaardigheid (de
voordelen van robotica moeten eerlijk worden verdeeld).
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Voortrekkersrol Europa bij mondiale
klimaatmaatregelen

Het klimaat- en het energiebeleid van de EU zijn succesvol: de CO2-emissies zijn flink gedaald, terwijl de
economie is blijven groeien. Europa ligt op koers om haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 te halen
en misschien zelfs te overtreffen. De EU en haar lidstaten, die een leidende rol hebben gespeeld bij het sluiten
van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering van 2015, ondernemen stappen om invulling te
geven aan hun toezeggingen in het kader van de Overeenkomst en om op weg te gaan naar een koolstofarme
economie.

EU-klimaatbeleid: ambities en successen
De EU voert al sinds de jaren 90 klimaatbeleid, beginnend met labels en normen voor energie-efficiëntie.
Dit beleid werd versterkt na de goedkeuring van het Kyoto-protocol, in het kader waarvan industrielanden
toezegden hun CO2-emissies te reduceren. In 2005 introduceerde de EU het systeem voor de handel in
emissies, de eerste en grootste markt voor koolstof in de wereld. Daarnaast stelde de EU tastbare
doelstellingen vast voor 2020: een reductie van de CO2-emissies met 20 % ten opzichte van het niveau van
1990, 20 % energie-opwekking uit hernieuwbare energiebronnen en een 20 % grotere energie-efficiëntie.
Om deze doelstellingen te halen, keurde de EU wetgeving goed op een groot aantal gebieden, zoals handel
in emissies, hernieuwbare energiebronnen, doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie, en
energielabels en -normen, en bepaalde zij dat ten minste 20 % van haar begroting aan klimaatactie moet
worden besteed. Dankzij deze maatregelen is de EU erin geslaagd haar CO2-emissies met 23 % te verlagen
sinds 1990, terwijl haar economie met 53 % is gegroeid.
Terwijl de EU op schema ligt voor het halen of zelfs overtreffen van haar doelstellingen voor 2020, zijn
andere regio's minder doeltreffend geweest. Sommige ontwikkelde landen, waaronder de Verenigde
Staten, volgen een minder ambitieus klimaatbeleid. Tegelijkertijd blijven de emissies in veel
ontwikkelingslanden sterk groeien door de significante economische groei. Als gevolg hiervan groeide de
wereldwijde CO2-uitstoot door energieverbruik met 1,4% in 2017, na drie jaar stabiel te zijn gebleven.

Overeenkomst van Parijs: een mondiaal kader voor klimaatactie
De Overeenkomst van Parijs, het in 2015 gesloten akkoord over de klimaatverandering, heeft tot doel de
wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 ° C en spant zich in om onder de 1,5 ° C
te blijven. Het is het eerste klimaatakkoord, waarvan alle landen, met inbegrip van de ontwikkelingslanden,
toezeggingen hebben gedaan. Samen met de uit 35 landen bestaande 'coalitie met een hoge ambitie'
speelde de EU een voortrekkersrol bij het aanscherpen van de doelstellingen in de overeenkomst. De EU
zegde toe haar CO2-emissies tegen 2030 met 40 % te reduceren in vergelijking met het niveau van 1990.

Omzetting van de Overeenkomst van Parijs
De EU is haar hele klimaat- en energiebeleid aan het herzien om de weg vrij te maken voor de overgang
naar een koolstofarme economie en haar doelstelling onder de Overeenkomst van Parijs van een reductie
van 40 % van de CO2-emissies, alsook de doelstellingen om in 2030 27 % van de energie-opwekking te
verwezenlijken op basis van hernieuwbare energiebronnen en de energie-efficiëntie met ten minste 27 %
te verbeteren, te halen. Het Parlement en de Raad hebben een hervorming van het EU-
emissiehandelssysteem aangenomen en een overeenstemming bereikt over nieuwe wetgeving inzake het
delen van de inspanningen, landgebruik en bosbouw, en energie-efficiënte gebouwen. De Commissie
heeft een aantal wetgevingsvoorstellen gepresenteerd op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare
energie, de elektriciteitsmarkt en CO2-normen voor auto's en bestelwagens, die in behandeling zijn en
worden geamendeerd door het Europees Parlement en de lidstaten.
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De noodzaak van het optrekken van het ambitieniveau
Uit het meest recente emissions gap report van het milieuprogramma van de VN blijkt dat de huidige
toezeggingen niet volstaan om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot de overeengekomen
2 graden Celsius, laat staan tot 1,5 graden Celsius. De Overeenkomst van Parijs bevat een mechanisme voor
het om de vijf jaar (en voor het eerst in 2018) herzien van de toezeggingen. Het Europees Parlement heeft
bij herhaling aangedrongen op meer ambitie, zoals een verbetering van de energie-efficiëntie met 35 %
tegen 2030. Het Europees Parlement heeft aangedrongen op het bijstellen van het ambitieniveau
overeenkomstig de herzieningscyclus van vijf jaar zoals bedoeld in de Overeenkomst van Parijs en drong
er bij de Commissie op aan om een mid-eeuw nulemissiestrategie te ontwikkelen tegen het einde van 2018.

http://web.unep.org/emissionsgap/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
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Energie-efficiëntie en terugdringen van het
energieverbruik

Het verbeteren van energie-efficiëntie kan de verwarmings- en elektriciteitsrekeningen voor consumenten
verlagen. Het draagt ook bij aan de bestrijding van de klimaatverandering omdat een lager energieverbruik in
het algemeen resulteert in een geringere uitstoot van broeikasgassen en het verbetert de
energiebevoorradingszekerheid van de EU doordat het de noodzaak van energie-importen vanuit derde landen
verkleind.

Energie-efficiëntie in de EU
De EU en haar lidstaten hebben zich erop vastgelegd de energie-efficiëntie tegen 2020 met ten minste 20%
te verbeteren. In de richtlijn energie-efficiëntie (van 2012) is een algemene limiet voor energieverbruik in
de EU tegen 2020 vastgesteld (1 086 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe) in eindenergie; 1 483 Mtoe in
primaire energie), alsook nationale streefcijfers. De EU ligt op schema voor het verwezenlijken van de
doelstelling; in 2015 lag het eindenergieverbruik net onder de limiet voor 2020. De Europese Commissie
heeft een voorstel gepresenteerd om de energie-efficiëntie tegen 2030 bindend met 30% te verbeteren
terwijl het Europees Parlement ertoe heeft opgeroepen voor een nog ambitieuzere, bindende doelstelling
van een verbetering met 35%, waarover momenteel wordt onderhandeld met de Europese Raad (de
lidstaten).

Ecologisch ontwerp en energie-etikettering
Een manier waarop de EU de energie-efficiëntie verbetert, is te bevorderen dat steeds efficiëntere
huishoudelijke apparaten worden vervaardigd en gekocht. Strenge vereisten op het gebied van ecologisch
ontwerp garanderen dat alleen de meest efficiënte apparaten op de EU-markt kunnen worden verkocht,
terwijl verplichte energie-etikettering erbij helpt consumenten te informeren over het energieverbruik van
de producten die ze aanschaffen. Het werkplan ecologisch ontwerp 2016-2019 van de Commissie bevat
een lijst van nieuwe productgroepen waarvoor EU-wetgeving moet worden ontwikkeld. In 2017 nam de EU
een nieuwe wetgeving voor energie-etikettering aan dat een nieuw, geijkte A-G energieklasse introduceert
dat erop gericht is het energiebewustzijn van de consument te vergroten, verbetert het toezicht op de
markt en moedigt de aankoop van meer energie efficiënte producten.

Energieprestaties van gebouwen
De energie efficiëntie van gebouwen verbeteren kan het energieverbruik enorm verlagen en helpen
energie-armoede te bestrijden, een maatschappelijk probleem, dat door gebouwen van slechte kwaliteit
wordt verergerd. Gebouwen absorberen 40% van het eindenergieverbruik in de EU, maar 75% van de
bestaande gebouwen is energie-inefficiënt, en minder dan 1% van alle gebouwen per jaar wordt
gerenoveerd. De richtlijn energieprestatie van gebouwen (van 2010) verplicht de lidstaten ervoor te zorgen
dat alle nieuwe en grondig gerenoveerde gebouwen bijna-energieneutrale gebouwen zijn. Als onderdeel
van het pakket schone energie heeft de Commissie voorstellen gedaan voor meerdere verbeteringen aan
de richtlijn energieprestaties van gebouwen, met name om elektrische mobiliteit aan te moedigen (in het
bijzonder oplaadpunten voor elektrische voertuigen) en het tempo van renovaties van gebouwen te
verhogen door middel van meer geconcentreerde financiële steun. De definitieve tekst van de nieuwe
richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen werd goedgekeurd door het Europees Parlement
en de Europese Raad en zal volledig in werking treden begin 2020.

Slimme meters
Consumenten zijn sneller geneigd om hun energieconsumptie te verlagen of hun energie efficiëntie te
verbeteren als ze zich bewust zijn van hoeveel energie wordt verbruikt (of verloren) in huis en wat het hen

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1369
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583767/EPRS_BRI(2016)583767_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599299/EPRS_BRI(2017)599299_EN.pdf
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kost. Europese wetgeving moedigt daarom lidstaten sterk aan om in te zetten op slimme meters voor gas
en elektriciteit die nauwkeurige en (bijna) real-time data geven van het energieverbruik bij ieder thuis. Dit
helpt niet enkel het terugdringen van het energiegebruik en het verbeteren van energie efficiëntie, het kan
ook gecombineerd worden met een variabele prijszetting door energieaanbieders om het energieverbruik
te stimuleren wanneer er een overaanbod of een beperkte vraag naar energie is. Het afvlakken van
vraagpieken helpt in het verlagen van de kosten om het energienet te beheren en zou moeten leiden tot
lagere rekeningen voor consumenten.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568318/EPRS_BRI(2015)568318_EN.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
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Het creëren van gezonde leefomstandigheden
Europa voert sinds begin jaren zeventig een milieubeleid. Onze natuurlijke omgeving is sinds die tijd meetbaar
verbeterd. Deze verbetering is het gevolg van de omvattende EU-milieuwetgeving die geldt in alle lidstaten. Het
EU-milieubeleid richt zich op de bescherming van natuurlijke bronnen die van belang zijn voor de
volksgezondheid en het welzijn van mensen en op de bescherming van de natuur in al haar aspecten.

Gezonde natuurlijke hulpbronnen
Elk levend wezen heeft schoon water nodig om te kunnen overleven. Europeanen gebruiken gemiddeld
100 tot 200 liter kraanwater per dag. Om ervoor te zorgen dat mensen overal in de EU veilig water kunnen
drinken, zijn in de drinkwaterrichtlijn een aantal kwaliteitsnormen opgenomen die grenswaarden bevatten
voor stoffen of micro-organismen die de gezondheid van mensen in gevaar kunnen brengen. Meer dan
98,5 % van het drinkwater in de EU voldoet aan deze normen (dit blijkt uit testen uitgevoerd tussen 2011
en 2013). In 2018 zullen de bestaande veiligheidsnormen voor drinkwater verder worden bijgewerkt. Ook
zwemwater in meren en zeeën kan gevaren opleveren, bijvoorbeeld als het vervuild is door bacteriën. Om
die reden moet zwemwater voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn vastgesteld in de zwemwaterrichtlijn.
In 2016 voldeed meer dan 96 % van alle zwemlocaties in Europa aan de minimumeisen en viel meer dan
85 % van de zwemlocaties in de klasse "uitstekend". Voor stranden is er de internationale Blauwe Vlag en
daarnaast wordt er in de hele EU gebruik gemaakt van speciale borden om de kwaliteit van het zwemwater
aan te geven.

Rivieren en meren in verstedelijkte gebieden in Europa hadden op grote schaal te maken met vervuiling en
verlegging van de waterloop, maar zijn er tegenwoordig weer veel beter aan toe. Zo is het aantal vissoorten in
de Rijn en in de wateren van Parijs, Londen, Dublin en Stockholm weer toegenomen. In sommige steden, zoals
Kopenhagen en München, is het weer mogelijk om te zwemmen in dicht bij het stadscentrum gelegen water.

Dankzij de EU-wetgeving op het gebied van waterbescherming zijn zoetwaterlichamen tegenwoordig veel
schoner dan 25 jaar geleden. Op grond van de kaderrichtlijn water, de kern van het EU-
waterbeschermingsbeleid, zijn de lidstaten verplicht te zorgen voor een goede oppervlaktewater- en
grondwatertoestand. Dit houdt in dat water zo veel mogelijk in zijn natuurlijke, onverstoorde staat moet
blijven en daar slechts in zeer geringe mate van mag afwijken. Om dit te bereiken moeten de lidstaten zich
blijven inzetten tegen vervuiling en overmatige wateronttrekking.

Beschermde gebieden ten behoeve van de natuur en de mens
Veel gebieden in de EU maken deel uit van een netwerk voor natuurbescherming, ook wel bekend als
Natura 2000. Natura 2000 omvat ongeveer 18 % van het grondgebied en 6 % van de zeeën van de EU.
Daarmee is dit netwerk het grootste gecoördineerde natuurbeschermingsnetwerk in de wereld. Het heeft
ten doel de meest waardevolle en bedreigde dier- en plantensoorten en habitats te beschermen en vormt
een zeer belangrijk onderdeel van het EU-natuurbeschermingsbeleid. In 2017 heeft het Europees
Parlement nogmaals zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat er nog altijd veel wilde soorten
uitsterven, en er bij de Europese Commissie op aangedrongen natuurbescherming een hogere prioriteit
toe te kennen. Natuurbescherming is niet alleen een doel op zich. Planten, dieren en micro-organismen en
hun niet-levende omgeving zijn namelijk van groot belang voor de productie van voedsel en medicijnen,
bestuiving, klimaatregulering, bescherming tegen overstromingen en de vruchtbaarheid van de bodem,
en daarmee dus ook van groot belang voor mens en samenleving.

http://www.eea.europa.eu/highlights/quality-of-europes-water-for
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm
http://www.eea.europa.eu/highlights/restoring-european-rivers-and-lakes
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/freshwater
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/search.html?word=biodiversity
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0441
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0441
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
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"Rookvrij" voor een betere volksgezondheid
Roken is de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak in Europa. De afgelopen tien jaar heeft de EU via wetgeving
inzake tabaksadditieven, reclame en verpakkingen de inspanningen opgevoerd om mensen, in het bijzonder
jongeren, ervan te weerhouden te beginnen met roken. De campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen" heeft veel
mensen van het roken afgeholpen. Nadat Ierland in 2004 het voortouw nam met een rookverbod op de
werkplek, zijn er tal van acties ondernomen om Europese burgers te beschermen tegen het inademen van
schadelijke omgevingstabaksrook ("passief roken") in openbare ruimten.

Gezondheidsrisico's van actief en passief roken
Gegevens van Eurostat (2014) laten zien dat in de EU één op de vier personen van 15 jaar of ouder rookt,
en dat één op vijf is blootgesteld aan omgevingstabaksrook afkomstig van brandende sigaretten of
uitgeademd door rokers. Roken is verantwoordelijk voor ongeveer 90 % van de gevallen van longkanker.
Het veroorzaakt ook andere vormen van kanker, zoals aan de mond, lippen, keel, het strottenhoofd, de
slokdarm, urineblaas, nieren, lever en alvleesklier. Het brengt schade toe aan het hart en de bloedsomloop,
verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, en kan leiden tot longziekten, zoals chronisch obstructieve
longziekte (COPD) en longontsteking. Passief roken vergroot het risico dat niet-rokers dezelfde
gezondheidsproblemen ontwikkelen als rokers. Baby's en kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor de
gevolgen daarvan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er geen veilig niveau van
blootstelling aan secundaire rook of omgevingstabaksrook, die zij heeft geclassificeerd als
"kankerverwekkend voor de mens". Niet-rokers die omgevingstabaksrook inademen op de werkplek
hebben 16-19 % meer kans om longkanker te ontwikkelen. Het risico op acuut coronair syndroom is 25-35 %
hoger bij passieve rokers, en zij hebben ook vaker te lijden onder chronische aandoeningen van de
luchtwegen, zoals astma.

Acties van de EU ter bevordering van rookvrije ruimten
Het tabaksbeleid van de EU is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van mensen tegen de schadelijke
gevolgen van actief en passief roken. De maatregelen gaan van wetgeving tot bewustmaking, en omvatten
onder meer:

 de regulering van tabaksproducten, bijvoorbeeld wat betreft de verpakking, etikettering en
ingrediënten, door middel van de tabaksproductenrichtlijn, die in mei 2016 in werking is getreden;

 restricties ten aanzien van tabaksreclame, bijvoorbeeld in de tabaksreclamerichtlijn;
 belastingmaatregelen en activiteiten tegen illegale handel, zoals de richtlijn betreffende accijnzen op

tabak. Ook heeft de EU in 2016 het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in
tabaksproducten geratificeerd, dat hoort bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie
voor de bestrijding van tabaksgebruik (WHO FCTC), een wettelijk bindend internationaal verdrag dat
gericht is op het terugdringen van de schadelijke gezondheids- en economische gevolgen van
tabaksgebruik;

 antitabakscampagnes, zoals de campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen" (2011-2016). De campagne
was gericht tot rokers in de EU tussen de 25 en 34 jaar (bijna 28 miljoen mensen). Meer dan 480 000
mensen hebben gebruik gemaakt van het iCoach-programma;

 beperkingen op plaatsen waar roken is toegestaan. Deze zijn er gekomen na de aanbeveling van de
Raad van 2009 betreffende rookvrije ruimten, waarin de lidstaten werden opgeroepen om hun burgers
te beschermen tegen de blootstelling aan tabaksrook in afgesloten werk- en openbare ruimten, in het
openbaar vervoer en andere openbare ruimten. Wetgeving betreffende rookvrije ruimten is de
verantwoordelijkheid van de lidstaten, zodat de rol van de EU zich beperkt tot het bevorderen van
samenwerking. In een verslag uit 2013 over de wijze waarop de aanbeveling ten uitvoer werd gelegd
stond te lezen dat alle lidstaten maatregelen hebben goedgekeurd, zij het in uiteenlopende mate, maar

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7762296/3-07122016-AP-NL.pdf/e6cf7fd2-06a5-45ba-8385-991bccef54fd
http://www.nhs.uk/chq/Pages/2344.aspx?CategoryID=53
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol83/mono83.pdf
http://www.who.int/tobacco/research/secondhand_smoke/faq/en/
https://patient.info/health/heart-attack-myocardial-infarction-leaflet/acute-coronary-syndrome
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products_nl
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32014L0040:NL:NOT
http://ec.europa.eu/health/tobacco/advertising_nl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32003L0033
http://ec.europa.eu/health/tobacco/other/index_nl.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
http://www.who.int/fctc/protocol/en/
http://www.who.int/fctc/protocol/en/
http://www.who.int/fctc/en/
http://www.who.int/fctc/en/
http://www.who.int/fctc/about/en/
http://ec.europa.eu/health/tobacco/ex_smokers_are_unstoppable_nl
http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments_nl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32009H1205(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32009H1205(01)
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/smoke-free_implementation_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/smoke-free_legislation_overview_en.pdf
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dat de handhaving een probleem is. Wel liet het verslag zien dat de werkelijke blootstellingspercentages
in de EU zijn gedaald en dat de positieve effecten op de gezondheid van de "rookvrij"-wetgeving
onmiddellijk merkbaar waren.

Uit een Eurobarometer-enquête uit 2014 blijkt dat de blootstelling aan secundaire tabaksrook verder is
afgenomen. In de afgelopen zes maanden waren slechts 12 % van de geënquêteerden blootgesteld aan
rook in restaurants, en 25 % in bars. Maar liefst 73 % van de werknemers in Europa was nauwelijks of niet
blootgesteld aan tabaksrook op het werk.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_sum_en.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
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Van vrede in Europa naar vrede in de wereld
In zijn verklaring van 9 mei 1950 windt Schuman er geen doekjes om: “Europa is niet tot stand gebracht, er heeft
hier een oorlog gewoed.” Hoewel vanaf de jaren twintig werd gepoogd om Europa te verenigen, was er in 1929
een economische crisis uitgebroken en had het nationalisme her en der om zich heen gegrepen, wat leidde tot
een tweede wereldoorlog. Na 1945 heeft West-Europa zich verenigd rond een aantal organisaties die borg
stonden voor stabiliteit en samenwerking en aldus zorgden voor vrede en welvaart. Dat mondde uit in een
Europese Unie die zich vandaag de dag beijvert om waarden als vrede en haar institutionele oplossingen op
andere continenten ingang te doen vinden.

Van de Volkenbond tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Na de Eerste Wereldoorlog werd er met de eerste pogingen om de Europeanen te verenigen, zoals
Paneuropa van de Hongaars-Japanse intellectueel Richard Coudenhove-Kalergi, een beroep gedaan op het
Europese maatschappelijk middenveld. De in Zwitserland gevestigde Volkenbond verenigt op zijn beurt
vooral Europese landen om de vrede op het continent veilig te stellen. Jean Monnet werkt er aan het
oplossen van conflicten na de onafhankelijkheid van Polen met behulp van internationale gerechtshoven
en ontdekt zo een functionalistisch model dat voortaan een inspiratiebron voor hem zal zijn. Maar doordat
de samenwerking en het toezicht binnen de Volkenbond veel te losjes geregeld waren, slaagde de
organisatie er niet in om een nieuwe oorlog op het continent te voorkomen.
Na afloop van de oorlog richten de Europese federalisten rondom Winston Churchill de Raad van Europa
op die een vlag en een hymne aanneemt, die later worden overgenomen door de Europese Unie. Jean
Monnet, Robert Schuman en de andere grondleggers kozen in 1950 voor een functionelere aanpak: zij
brachten de productie van kolen en staal, die onontbeerlijk zijn voor oorlogsvoering, onder
gemeenschappelijk beheer.

Meerdere Europese samenwerkingsverbanden
Dankzij een veelheid aan organisaties en juridische regelingen voor het beslechten van geschillen kwam
het tot duurzame vrede tussen de lidstaten: zij werkten samen op het gebied van mensenrechten en cultuur
(Raad van Europa), zij stelden zich met een militair bondgenootschap te weer tegen het gevaar van de
Sovjet-Unie (NAVO) en met hun economische samenwerking bewogen zij zich stap voor stap in de richting
van economische integratie (Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA)). Door al deze vormen van samenwerking én door het Marshall-plan kregen de
Europeanen hun welvaart terug en konden zij na de oorlog hun democratische stelsels vervolmaken. Dat
leidde tot wat historici een “democratische vrede “noemen, aangezien democratieën in de regel niet de
wapens tegen elkaar opnemen. Louter door haar bestaan heeft de Europese integratie het leven gered van
tal van Europeanen die de langste periode van vrede in de geschiedenis van ons werelddeel hebben
gekend. Dat staat in schril contrast tot de generaties die de oorlog met zijn miljoenen doden hadden
meegemaakt en de aanzet tot dit grootse project hebben gegeven.

Uitbreidingen op wereldschaal
Met haar economische project heeft de EEG zich langzaam maar zeker uitgebreid naar het westen en
noorden van Europa en daarna naar de nieuwe democratieën in het zuiden en – na het einde van de Koude
Oorlog – het oosten. In de hele geschiedenis hadden nog nooit zoveel Europese landen deel uitgemaakt
van eenzelfde politieke eenheid, en het was ook de eerste keer dat zij daarvoor kozen. Het institutionele en
economische model dat dankzij de Europese Unie gestalte heeft gekregen, kan wegens zijn betekenis voor
de vrede op belangstelling rekenen van landen in Afrika (Afrikaanse Unie), Latijns-Amerika (Mercosur) en
Eurazië. Bovendien maakt de Europese Unie zich sterk voor vrede in de wereld; wereldwijd is zij de grootste
donor van ontwikkelingshulp, en daarnaast is zij zeer actief in vredesmissies die onder de vlag van de VN

http://www.cvce.eu/obj/interview_de_richard_coudenhove_kalergi_la_fondation_du_mouvement_paneuropeen_vienne_19_novembre_1971-fr-22c45c20-62aa-4f0f-9905-cd117589f4f8.html
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http://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/df06517b-babc-451d-baf6-a2d4b19c1c88/2b4e569f-9aa3-48dd-b877-13d0d5f1d177/Resources
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http://www.ina.fr/video/I10120535
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plaatsvinden. Sinds 2003 heeft zij ruim 30 civiele missies en militaire operaties uitgevoerd ter bestrijding
van piraterij of ter bescherming van de vrede.
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