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Samenvatting 
De debatten over de toekomst van Europa die in het Europees Parlement zijn gehouden, boden 
staatshoofden en regeringsleiders een unieke kans om hun visie op de koers die de EU-27 zou 
moeten kiezen, uiteen te zetten. Enerzijds bleek hieruit dat de vraag welke beleidsterreinen van 
cruciaal belang zijn, van spreker tot spreker verschilt, maar anderzijds dat zij op veel gebieden 
dezelfde mening toegedaan zijn. Een punt waarover alle sprekers het eens waren is de 
meerwaarde van het lidmaatschap van de EU, die niet alleen te danken is aan de economische 
voordelen die hiermee gepaard gaan, maar ook aan de grotere veiligheid die eruit voortvloeit. 
Alle sprekers waren van mening dat de uitdagingen van de 21ste eeuw niet kunnen worden 
aangepakt als lidstaten afzonderlijk optreden, ongeacht hun grootte of mate van economische 
welvaart. In deze zin onderstreepten alle sprekers de noodzaak van eenheid van de EU, waarbij 
ze tevens verwezen naar de EU-waarden die moeten worden behouden, ook al wordt de 
oorsprong van deze waarden aan uiteenlopende bronnen toegeschreven.  

Het streven om de meerwaarde van de EU te erkennen bracht sommige sprekers ertoe te 
onderstrepen dat de relatie tussen het EU-apparaat en de Europese burger moet worden 
versterkt. Sommige sprekers wensen dat de burger nauwer wordt betrokken bij het 
besluitvormingsproces van de EU, terwijl anderen willen dat burgers beter geïnformeerd worden 
over de resultaten die de EU weet te boeken. Uit de debatten bleek verder dat er weinig animo is 
voor hervormingen van de Verdragen, en dat verbeteringen dus moeten worden gebaseerd op 
de huidige juridische structuur. Waar het gaat om het identificeren van behoeften op 
beleidsgebied noemden de sprekers het vaakst migratie, klimaatverandering en veiligheid als de 
drie belangrijkste prioriteiten. Op dit punt, net als op andere beleidsterreinen, verschilden de 
sprekers evenwel van mening over de vraag tot op welke hoogte de EU zich in de discussie moet 
mengen. Een andere omstreden kwestie is nog steeds of het unanimiteitsbeginsel moet worden 
losgelaten en zo ja, op welke gebieden. Voorts laat de analyse zien dat de keuze van de 
onderwerpen (bijvoorbeeld werkloosheid) niet alleen verband hield met de specifieke politieke 
voorkeur van de spreker, maar ook met algemene internationale gebeurtenissen (zoals het 
handelsgeschil met de VS) of het feit dat het onderwerp op EU-niveau op de agenda stond (zoals 
de Spitzenkandidaten). De debatten boden de staatshoofden en regeringsleiders ook een 
platform om hun eigen voorstellen op tafel te leggen. Zo werden er nieuwe – zij het potentieel 
tegenstrijdige – ideeën door sprekers geopperd over beleidsgerelateerde terreinen, evenals over 
bredere institutionele aangelegenheden.  

Wat de belangrijkste beleidsterreinen betreft die in dit document aan de orde komen is er op het 
gebied van de EMU nog steeds een verschil tussen benaderingen waarmee risico's worden 
verminderd (bijvoorbeeld evenwichtige begrotingen en een gezond bankensysteem) en 
standpunten die de nadruk leggen op de noodzaak van solidariteit tussen de lidstaten. Migratie 
wordt unaniem bestempeld als het terrein waarvoor een gemeenschappelijke EU-strategie nodig 
is, zij het dat de meningen blijven verschillen waar het om de hervorming van het 
gemeenschappelijk Europees asielsysteem (CEAS) gaat, en dat de standpunten uiteenlopen wat 
betreft de voorkeur voor solidariteit dan wel flexibiliteit. Wat de sociale aspecten betreft spraken 
de meeste sprekers die dit onderwerp aankaartten, hun steun uit voor de Europese pijler van 
sociale rechten. Het merendeel van hen stelde dat het sociale en welzijnsbeleid op EU-niveau 
voorrang zou moeten krijgen, en sommigen opperden om een Europees minimumloon of een 
Europese werkloosheidsuitkering in te voeren. Op het gebied van de handel sprak de 
meerderheid van de sprekers die op dit thema ingingen, over de noodzaak om protectionisme 
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en nationalistische benaderingen af te wenden, de strategische belangen van de EU beter te 
beschermen en de sociale en milieunormen te bewaren. Aangaande het meerjarig financieel 
kader (MFK) waren ongeveer evenveel sprekers voorstander van inkrimping van de EU-
begroting, verruiming ervan dan wel aanpassing ervan aan de EU-behoeften. Ook op dit punt 
waren de meningen verdeeld waar het ging om de vraag of de uitgaven voor het structuur- en 
cohesiebeleid ongewijzigd moeten blijven. Veiligheid en defensie bleek een terrein waarop de 
sprekers het grotendeels eens waren over de behoefte aan veiligheid en defensie, gezien de 
externe bedreigingen waarmee de EU geconfronteerd wordt. Terwijl de trans-Atlantische 
banden en multilateralisme belangrijke factoren blijven, wezen de meeste leiders ook op het 
belang van een permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en het Europees 
Defensiefonds (EDF). De institutionele aspecten van veiligheid en defensie blijven evenwel een 
omstreden punt vormen. Ten aanzien van klimaatverandering en energie bleek uit de 
standpunten van de sprekers dat deze vraagstukken als uitdagingen van supranationale aard 
worden gezien. Over de vermindering van koolstofemissies en het streven naar een 
koolstofneutrale economie tegen 2050 werd gesproken in combinatie met de noodzaak om 
hernieuwbare energie te promoten, de energiebronnen te diversifiëren en de energie-efficiëntie 
te vergroten. Wat betreft de institutionele aspecten drongen de sprekers erop aan de burger in 
grotere mate bij het beleid te betrekken. De standpunten ten aanzien van de noodzaak van 
"meer" of "minder" Europa waren gemengd. 
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1. Inleiding 
Na het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich terug te trekken uit de EU kondigde de Voorzitter 
van het Europees Parlement, Antonio Tajani, aan in de anderhalf jaar tot de Europese verkiezingen 
in mei 2019 tijdens plenaire vergaderingen een reeks debatten over de toekomst van Europa te 
willen organiseren. Hiervoor zouden vanaf begin 2018 staatshoofden en regeringsleiders evenals 
andere leidende Europese persoonlijkheden worden uitgenodigd om in een democratisch en open 
forum hun visie te komen geven. Dit proces was een novum in het institutionele bestaan van het 
Parlement, en kwam op een moment waarop alle bijdragen en ideeën welkom waren om de 
stabiliteit en duidelijkheid omtrent het Europese project te herstellen. 

Aan de debatten over de toekomst van Europa namen de meeste staatshoofden en regeringsleiders 
van de EU-lidstaten deel. Niet minder dan 20 staatshoofden en regeringsleiders gingen op de 
uitnodiging in (zie figuur 1) en zetten tijdens de plenaire vergaderingen van het Parlement hun 
standpunten uiteen in toespraken (zie figuur 2), gevolgd door een debat met de EP-leden. 
Oorspronkelijk zouden de debatten in de loop van 2018 plaatsvinden, maar uiteindelijk werden ze 
voortgezet tot de laatste plenaire vergadering in april 2019. De debatten boden een belangrijke 
gelegenheid om na te denken over de toekomst van de EU en onder zowel burgers als politici 
bewustwording te kweken met het oog op de top van 9 mei 2019 in Sibiu, Roemenië en, in dezelfde 
maand, de Europese verkiezingen. 

Figuur 1 – Deelnemers aan de debatten over de toekomst van Europa in het Europees 
Parlement (2018-2019) 

 
Bron: EPRS. 
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Figuur 2 – Lidstaten waarvan de leiders hebben deelgenomen aan debatten over de 
toekomst van Europa in het Europees Parlement (2018-2019) 

 
Bron: EPRS. 
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2. Trends, overeenkomsten en verschillen in de debatten 
over de toekomst van Europa 

In de debatten over de toekomst van Europa die in het Europees Parlement werden gehouden, 
kwamen talrijke onderwerpen aan bod en werden veel verschillende visies gepresenteerd. Alle 
sprekers kozen voor hun toespraak een specifieke invalshoek, die hun nationale belangen, mate van 
welvaart of politieke voorkeur weerspiegelde. Onderhavige analyse laat de belangrijkste 
overeenkomsten en verschillen tussen de toespraken zien en toont aan in welke kernuitspraken alle 
sprekers zich konden vinden. 

Een nadere blik op de toespraken van alle 20 staatshoofden en regeringsleiders die in de debatten 
over de toekomst van Europa het woord namen1 laat een aantal overeenkomsten, trends en 
verschillen zien. In onderstaand overzicht wordt eerst ingegaan op de boodschappen waarover alle 
sprekers het eens waren, en wordt vervolgens geanalyseerd hoe hun standpunten over de 
belangrijkste uitdagingen van de EU luidden. Ook wordt nagegaan hoeveel nadruk de verschillende 
beleidsvraagstukken kregen, door het aantal verwijzingen naar specifieke kwesties te onderzoeken, 
evenals de mate van aandacht voor elk beleidsvraagstuk. Aan de hand van voorbeelden wordt 
geïllustreerd waarom bepaalde onderwerpen door sommige sprekers vaker werden genoemd dan 
door anderen. Het hoofdstuk eindigt met een lijst van alle nieuwe voorstellen die door de 
staatshoofden en regeringsleiders in de debatten over de toekomst van Europa zijn geopperd.  

2.1. Gemeenschappelijke boodschappen 
Hoewel de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten in hun toespraken vaak de nadruk 
legden op uiteenlopende elementen of zich op verschillende beleidsterreinen concentreerden, laat 
de volgende analyse zien over welke belangrijke boodschappen alle sprekers het in essentie eens 
waren. 

Het EU-lidmaatschap is van belang 
Alle sprekers benadrukten welke voordelen hun land van het lidmaatschap van de Europese Unie 
ondervindt. Velen van hen noemden dit punt als zij de verbeterde economische situatie in hun 
eigen land beschreven. De meesten onderstreepten ook welke meerwaarde de EU biedt als het gaat 
om veiligheid, vrijheid, democratie of de rechtsstaat. De Nederlandse premier Mark Rutte verklaarde 
dat "alle lidstaten profiteren van de interne markt, de monetaire unie en het vrije verkeer van 
personen." Maar hij achtte het "net zo belangrijk dat de EU zorgt voor zekerheid, stabiliteit en de 
rechtsstaat." Een ander voordeel van het EU-lidmaatschap dat door veel staatshoofden en 
regeringsleiders werd genoemd, is het belang van de Unie als hoedster van de vrede. Terwijl velen 
deze rol in historisch perspectief beschouwden, benadrukte de Kroatische premier, Andrej 
Plenković, dat dit ook vandaag de dag nog steeds relevant is. 

De Luxemburgse premier Xavier Bettel merkte op dat "deze voordelen, die voortvloeien uit het 
lidmaatschap van de Unie, inmiddels als normaal worden beschouwd". Sommige leiders, zoals de 
premier van Estland, Jüri Ratas, namen een deel van de verantwoordelijkheid op zich en erkenden 

                                                             

1 De Sloveense premier, Marjan Sarec, ging aanvankelijk in op de uitnodiging van het Europees Parlement, maar besloot 
uiteindelijk om niet deel te nemen aan het debat. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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dat "we over de voordelen van de interne markt en de euro moeten praten met onze bedrijven, over 
het vrije verkeer van personen met onze burgers, en over ERASMUS met onze studenten". 

Uitdagingen gezamenlijk aangaan  
De staatshoofden en regeringsleiders waren het er ook over eens dat geen enkele lidstaat, ongeacht 
zijn omvang, groot genoeg is om afzonderlijk het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de 21ste 
eeuw. De premier van Portugal, António Costa, riep eenieder op om "zich te realiseren dat geen 
enkele van de grote uitdagingen van deze tijd beter buiten de EU om door elke lidstaat afzonderlijk, 
hoe rijk of dichtbevolkt ook, kan worden opgelost". 

Behoud van de eenheid in de EU 
Elke spreker noemde de noodzaak van eenheid, waarbij sommigen, zoals de president van 
Roemenië, Klaus Iohannis, hiervan zelfs het kernpunt van hun toespraak maakten. De premier van 
Nederland, Mark Rutte, vatte deze gedachte beknopt samen in zijn uitspraak dat "eenheid … de 
toekomst van Europa" is. Eenheid werd ook vaak samen genoemd met het tonen van solidariteit. 

De Europese waarden verdedigen 
Een ander terugkerend thema was het belang van Europese waarden en de noodzaak om deze te 
verdedigen, zowel in de EU als daarbuiten. De premier van Spanje, Pedro Sánchez, benadrukte dat 
"het nu tijd is om de waarden te beschermen en te verdedigen die ons project zo uniek maken en 
waarom andere landen ons benijden". Vaak werden de Europese waarden in één adem genoemd 
met de Europese identiteit. Maar terwijl de Poolse premier Mateusz Morawiecki de Europese 
identiteit geworteld zag in het christendom, benadrukten de meeste anderen, zoals de Roemeense 
president Klaus Iohannis, dat deze identiteit "berust op beginselen, waarden en 
gemeenschappelijke belangen". 

Een belangrijke rol voor de Europese burger 
Alle staatshoofden en regeringsleiders van lidstaten die het Europees Parlement toespraken, 
onderstreepten de belangrijke rol van de Europese burgers. Betere communicatie met de burger 
beschouwden de meeste sprekers als essentieel antwoord op sommige van de uitdagingen 
waarvoor de EU zich momenteel gesteld ziet (zie hoofdstuk 2.2), met name het toenemende 
euroscepticisme en populisme. In dit opzicht was er sprake van twee verschillende maar elkaar 
aanvullende visies: sommige sprekers legden het accent op de noodzaak om de burger actiever te 
betrekken bij het EU-proces en de besluitvorming via een dialoog met de burger en andere vormen 
van rechtstreekse democratie, terwijl anderen benadrukten dat de voordelen van de EU duidelijker 
aan de burgers moeten worden uitgelegd en dat meer moet worden ingegaan op hun prioriteiten. 
De premier van Zweden, Stefan Löfven, vatte dit punt samen door te zeggen dat de Unie 
"voortdurend moet bewijzen wat haar betekenis is voor het dagelijks leven van mensen – en voor 
hun toekomstdromen". De Ierse Taoiseach, Leo Varadkar, toonde het complementaire karakter van 
deze twee visies met zijn uitspraak dat "de burgers de voordelen van Europa moeten voelen, 
moeten openstaan voor Europa en actief moeten deelnemen aan de verdere ontwikkeling ervan". 

De EU hervormen binnen het huidige kader van de Verdragen 
Een laatste gemeenschappelijke boodschap was dat het nodig is om de EU te hervormen. Terwijl 
een aantal sprekers kritiek oefenden op de prestaties van de EU, zagen anderen de noodzaak van 
hervormingen om in te spelen op de uitdagingen waarmee de EU geconfronteerd wordt. In beide 
gevallen ging de voorkeur van de staatshoofden en regeringsleiders uit naar een hervorming 
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binnen het huidige kader van de Verdragen, daar dit als flexibel genoeg beschouwd wordt om veel 
van de nodige wijzigingen aan te brengen. Velen, zoals de Belgische premier Charles Michel, waren 
van mening dat een wijziging van de Verdragen op dit moment "zelfs contraproductief zou zijn". 
Tegen deze achtergrond wezen sommige sprekers op de mogelijkheid om gebruik te maken van 
nauwere samenwerking, terwijl andere zich juist uitspraken tegen een Europa van verschillende 
snelheden. 
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Tabel 1 – Overzicht van door elk staatshoofd/elke regeringsleider aangekaarte 
onderwerpen 
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2.2. De belangrijkste uitdagingen voor Europa 
De sprekers herinnerden aan de talrijke uitdagingen waarmee de EU de afgelopen tijd 
geconfronteerd is, met name de economische en financiële crisis, de migratie- en 
vluchtelingencrisis, en de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit). Zij schetsten 
verder de belangrijkste uitdagingen van het moment en voor de komende jaren (zie figuur 3). 

Figuur 3 – Belangrijkste door de sprekers genoemde uitdagingen 

 

Bron: EPRS. 

De uitdagingen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: i) beleidsmatige uitdagingen, ii) 
politieke uitdagingen en iii) internationale uitdagingen. 

Wat de beleidsmatige uitdagingen betreft waren de onderwerpen die het vaakst werden genoemd 
migratie, klimaatverandering en veiligheid. Dit waren ook de drie uitdagingen die van alle drie 
categorieën (zie i), ii) en iii)) het vaakst werden vermeld. Als andere belangrijke beleidsmatige 
uitdagingen werden de digitalisering en de economische ontwikkeling gezien. Ten aanzien van de 
politieke uitdagingen spraken de meeste de sprekers hun bezorgdheid uit over de groeiende kloof 
tussen de instellingen en de burgers, en waren ze van oordeel dat de politieke en institutionele 
prestaties van de EU moeten worden bijgestuurd. De Belgische premier Charles Michel sprak van 
een "fundamentele geloofscrisis" ten aanzien van overheidsinstellingen, waaronder de Europese 
instellingen, en van de traditionele media. Veel sprekers zagen een verband met de toename van 
het populisme. Terwijl veel van hen die toename als een ernstige bedreiging opvatten, die dringend 
aangepakt moet worden, beschouwde de Italiaanse premier Giuseppe Conte het als een kans "om 
de toenemende kloof tussen de groep die regeert en de groep die geregeerd wordt, weer te 
dichten". Daarentegen argumenteerde de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, dat "de EU geen 
vaag en verafgelegen Brussel is. Wijzelf zijn de Europese Unie".  

Hoewel alle staatshoofden en regeringsleiders het erover eens waren dat de lidstaten de 
uitdagingen gezamenlijk moeten aangaan, verschilden de standpunten wat betreft de vraag welke 
vorm deze samenwerking precies zou moeten hebben. Sommigen stelden dat bepaalde 
bevoegdheden moeten worden teruggegeven aan de natiestaten, en de Poolse premier Mateusz 
Morawiecki drong zelfs aan op een "Unie van naties 2.0". Veel andere drongen aan op meer Europa, 
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maar alleen op specifieke terreinen. De Franse president Emmanuel Macron drong aan op meer 
"Europese soevereiniteit" en opwaardering van het Europees niveau.  

Wat het onderwerp besluitvorming betreft waren er ook oproepen om het unanimiteitsbeginsel af 
te schaffen, onder meer van de Spaanse premier Pedro Sánchez; terwijl anderen, zoals de president 
van Cyprus, Nikos Anastasiades, benadrukten dat het systeem van besluitvorming bij consensus 
behouden moet blijven. 

Wat de internationale uitdagingen betreft waren de onderwerpen die het vaakst werden genoemd 
instabiliteit in de regio, gedefinieerd als geopolitieke instabiliteit en/of conflicten in de nabijheid 
van de EU-grenzen, en de uitdagingen voor de multilaterale orde, meestal omschreven als 
verslechtering van de trans-Atlantische betrekkingen en Russische agressie. Daarnaast werden de 
actievere en zelfbewuste rol van China, en in geringere mate van andere actoren zoals India, op het 
wereldtoneel eveneens genoemd in de context van de veranderende multilaterale orde. Tot slot 
werd de globalisering aangekaart, hetzij als uitdaging op zich, hetzij vanwege de multidimensionele 
impact ervan, zoals verlies van Europees concurrentievermogen of toename van sociale 
ongelijkheid. 

2.3. Belangrijkste onderwerpen en prioriteiten 
Kijkend naar de beleidsterreinen die door de staatshoofden en regeringsleiders werden aangekaart 
valt een onderscheid te maken tussen het totale aantal beleidskwesties dat werd genoemd en de 
aandacht die aan elk van deze specifieke onderwerpen werd besteed. 

Aantal en omvang van de onderwerpen per spreker 
Gemiddeld bespraken de staatshoofden en regeringsleiders 15 van de 27 in tabel 1 genoemde 
onderwerpen in hun toespraken tot het Europees Parlement. Een trend die kan worden vastgesteld 
is dat het aantal onderwerpen gemiddeld afnam tussen de eerste toespraak in januari 2018 en de 
meer recente toespraken. 

Figuur 4 – Aantal onderwerpen per spreker 

 

Bron: EPRS. 
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De regeringsleider die de meeste onderwerpen aankaartte was de premier van Luxemburg, Xavier 
Bettel, met 21 onderwerpen, terwijl de premier van Denemarken, Lars Løkke Rasmussen, het 
geringste aantal onderwerpen besprak, namelijk acht. Maar een beschouwing van het aantal 
onderwerpen op zich geeft geen volledig beeld.  

Figuur 5 – Spreektijd per onderwerp 

 

Bron: EPRS. 

Naast het aantal aangekaarte onderwerpen moet ook worden gekeken naar de tijd die de sprekers 
in hun respectieve toespraken aan elk onderwerp besteedden. Uit een onderverdeling in drie 
categorieën (weinig, middelmatige en veel tijd per onderwerp) blijkt dat er steeds minder aandacht 
naar elk individueel onderwerp is uitgegaan naarmate het om latere sprekers gaat. Dit betekent dat 
latere sprekers niet alleen minder onderwerpen bespraken, maar ook minder beleidsaandacht aan 
deze onderwerpen besteedden. Kijkend naar individuele sprekers valt er een verschil te zien tussen 
het aantal genoemde onderwerpen en de nadruk die elk onderwerp kreeg. Zo bespraken zowel Lars 
Løkke Rasmussen als Mark Rutte gemiddeld minder onderwerpen, maar gingen zij langer in op elk 
afzonderlijk onderwerp. Daarentegen was de Estse premier Jüri Ratas een van de sprekers die de 
meeste onderwerpen aankaartten, maar relatief weinig tijd aan elk onderwerp wijdden. Anderen, 
zoals de premiers van Luxemburg en Polen, combineerden een groot aantal onderwerpen met veel 
beleidsaandacht voor elk van de besproken onderwerpen (zie figuur 4 en 5).  

Totale frequentie en aandacht per onderwerp 
Uit een vergelijking van de beleidsaandacht per onderwerp blijkt dat er een correlatie is tussen de 
frequentie waarmee elk onderwerp aan de orde kwam en de aandacht die hieraan werd besteed. 
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Figuur 6 – Frequentie van genoemde onderwerpen 

 

Bron: EPRS. 

Van de aangekaarte beleidsterreinen was migratie het enige onderwerp dat door alle sprekers werd 
genoemd. Andere prominente beleidsterreinen waren het klimaat (90 % van alle staatshoofden en 
regeringsleiders), het MFK (85 %) en defensie (85 %). Ter vergelijking: beleidsterreinen die minder 
vaak aan de orde kwamen waren ontwikkelingsbeleid (20 %), vervoer (20 %) en voedsel en 
gezondheid (5 %). Wat de gemiddelde aandacht per besproken onderwerp betreft laat figuur 7 zien 
dat migratie, sociaal beleid, het MFK en defensie de onderwerpen waren waaraan gemiddeld de 
meeste aandacht werd besteed. Vervoer, de Europese verkiezingen, energie alsmede onderwijs en 
cultuur kregen gemiddeld de minste aandacht van de sprekers. 

Figuur 7 – Tijd per onderwerp 

 

Bron: EPRS. 
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Als deze twee aspecten worden vergeleken, blijkt dat in veel gevallen de onderwerpen die door veel 
sprekers werden aangekaart, gemiddeld ook veel aandacht kregen bij de bespreking ervan. 
Onderwerpen als migratie, het MFK en defensie scoorden hoog terwijl andere thema's, zoals 
ontwikkelingsbeleid en vervoer, in beide opzichten lager scoorden. Voor andere onderwerpen, 
zoals het sociaal beleid, is er een verschil tussen frequentie en nadruk. Terwijl zes sprekers het sociaal 
beleid in het geheel niet vermeldden, legden de overigen na migratie de meeste nadruk op dit 
onderwerp. Daarentegen werd het klimaat na migratie weliswaar het meest frequent genoemd, 
maar kreeg dit onderwerp minder nadruk dan acht andere onderwerpen.  

Figuur 8 – Frequentie en gewicht per genoemd onderwerp 

 

Bron: EPRS. 

2.4. Mogelijke verklaringen waarom de tijd die aan de diverse 
onderwerpen werd besteed, per spreker verschilt. 

Er zijn uiteraard talloze redenen waarom sommige sprekers uitgebreid op een bepaald onderwerp 
ingingen en anderen dit niet of nauwelijks aanstipten. Uiteenlopende nationale prioriteiten en 
partijpolitieke voorkeuren zijn een verklaring voor sommige van de variaties. Zo wijdden alle 
sprekers die tot de linkse kant van het politieke spectrum behoren een groot deel van hun toespraak 
aan het sociaal beleid. 

De meeste sprekers die ingingen op het onderwerp werkloosheid, kwamen uit landen die recentelijk 
een sterke daling van het werkloosheidspeil hebben beleefd, of waar de werkloosheid juist nog 
steeds zeer groot is. De uitzondering op deze trend werd gevormd door de kanselier van Duitsland, 
Angela Merkel, die over werkloosheid sprak, hoewel dit in Duitsland niet het grootste probleem is. 
Pedro Sánchez en Giuseppe Conte, beiden afkomstig uit landen die nog steeds met een hoge mate 
van werkloosheid kampen, droegen voorstellen aan over de manier waarop dit vraagstuk op 
Europees niveau zou kunnen worden aangepakt. Pedro Sánchez stelde voor een "Europese regeling 
voor een werkloosheidsverzekering" in te voeren en Giuseppe Conte benadrukte dat "de nieuwe 
Europese wetgevers zich doortastender moeten inzetten voor bestrijding van de werkloosheid en 
voor meer groei". Andere verschillen zijn terug te voeren op het actuele karakter van een onderwerp 
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(het onderwerp was bijvoorbeeld net behandeld of zou binnenkort worden behandeld door de 
Europese Raad of het Europees Parlement). Hier is het onderwerp van de transnationale lijst een 
goed voorbeeld. Terwijl de helft van de sprekers het vraagstuk van de transnationale lijst aan de 
orde stelde, werd dit door de andere helft niet eens genoemd, daar het niet langer op de agenda 
stond. Hetzelfde geldt voor verwijzingen naar de procedure van de Spitzenkandidaten. Een ander 
voorbeeld is het thema handel, waaraan in de periode januari 2018 - mei 2018 door een reeks 
sprekers in de debatten meer aandacht werd besteed dan door de meeste sprekers die na deze 
datum hun toespraak hielden. Dit kan worden verklaard door het feit dat het handelsgeschil met de 
VS op dat moment in een kritieke fase was gekomen en dat er op de meeste vergaderingen van de 
Europese Raad in die periode over deze kwestie werd gesproken, totdat er op 17 mei 2018 een 
akkoord tussen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten tot stand kwam.  

2.5. Een gelegenheid om met nieuwe voorstellen te komen 
De debatten over de toekomst van Europa in het Europees Parlement boden niet alleen de 
gelegenheid om over verschillende visies voor de toekomst van de EU te discussiëren, maar ook om 
nieuwe ideeën te opperen en te bespreken en concrete voorstellen te doen. Meer dan de helft van 
de sprekers grepen deze kans aan en kwamen met nieuwe voorstellen op diverse beleidsterreinen. 
Terwijl sommige staatshoofden en regeringsleiders aandrongen op specifieke streefcijfers op 
bepaalde beleidsterreinen, zoals klimaatverandering, stelden anderen voor nieuwe mechanismen 
voor collegiale toetsing in te voeren op het gebied van de rechtsstaat of als ondersteunend proces 
in de richting van economische convergentie. Hoewel velen zich vooral richtten op 
beleidsvraagstukken, kwamen sommigen ook met voorstellen ter verbetering van het institutionele 
bestel van de EU. Deze voorstellen gingen in twee tegengestelde richtingen: sommige behelsden 
een opwaardering van de EU-instellingen en afschaffing van het unanimiteitsbeginsel op 
verschillende beleidsterreinen, terwijl andere betrekking hadden op het toekennen van meer 
bevoegdheden aan de lidstaten. 

  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/05/17/


Debatten over de toekomst van Europa in het Europees Parlement, 2018‑2019 
  
 

14 

Tabel 2 – Specifieke voorstellen van afzonderlijke sprekers 
Sprekers Beleidsterreinen/vraagstukken Voorstellen 
António Costa Europees semester Convergentiemechanisme om landen 

te helpen hun groeipotentieel te 
verbeteren 

Emmanuel 
Macron 

Deelname van burgers Raadpleging van de burgers over de 
toekomst van Europa 

Emmanuel 
Macron 

Klimaat Minimumprijs voor koolstofprijsvloer 

Emmanuel 
Macron 

Migratie Programma voor steun aan lokale 
autoriteiten voor opvang en integratie 
van vluchtelingen 

Charles Michel Rechtsstaat Mechanisme van collegiale toetsing 
voor de rechtsstaat 

Mark Rutte Klimaat  Vermindering van broeikasgassen met 
55 % tegen 2050 

Mateusz 
Morawiecki 

Ontwikkelingsbeleid Een Europees ontwikkelingsfonds voor 
Afrika 

Mateusz 
Morawiecki 

Institutioneel Unie van naties 2.0: het evenwicht 
tussen natiestaten en samenwerking op 
Europees niveau opnieuw definiëren.  

Alexis Tsipras Sociaal beleid Een nieuw sociaal contract voor Europa 
Angela Merkel Veiligheid en defensie Oprichting van een Europese 

Veiligheidsraad 
Pedro Sánchez Sociaal beleid Bindende strategie voor 

gendergelijkheid 
Pedro Sánchez Sociaal beleid Europese werkloosheidsverzekering 
Pedro Sánchez Institutioneel Afschaffing van unanimiteit voor 

buitenlandse zaken, belastingen, MFK 
en rechtsstaat 

Juha Sipilä Landbouw Bossenfonds EU-Afrika 
Giuseppe Conte Institutioneel Bevoegdheid voor het EP inzake 

algemene verantwoordingsplicht voor 
andere Europese instellingen 

Stefan Löfven Fraude ten aanzien van de EU-
begroting 

Deelname van Zweden aan het 
Europees Openbaar Ministerie 

Bron: EPRS. 
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3. Het debat over essentiële beleidsterreinen 

3.1. Economische en monetaire unie 

Recente beleidsontwikkelingen 
 

 

 

De Economische en monetaire unie van de EU (EMU) werd in 1992 opgericht. De EMU omvat de 
euro als enige munteenheid en een onafhankelijk monetair beleid dat wordt uitgestippeld door de 

Europese Centrale Bank (ECB), evenals begrotingsregels en 
een vrij open kader voor de coördinatie van en het toezicht 
op het economisch beleid van de lidstaten. Meer recent 
heeft de EMU ook een gemeenschappelijk rulebook en een 
gemeenschappelijk kader voor toezicht voor financiële 
instellingen in de eurozone aangenomen.2 De EMU speelde 
een cruciale rol bij het bevorderen van prijsstabiliteit, het 
stimuleren van 

de handel en de financiële integratie en het 
ondersteunen van de interne markt. De financiële crisis 
en de crisis betreffende de overheidsschuld hebben 
echter laten zien dat de structuur ervan lacunes 
vertoonde. Europa kwam met een meervoudige reactie 
op deze crisis. Enerzijds werden er monetaire en 
begrotingsmaatregelen genomen.3 Als tegenwicht werd het regelgevingskader voor de Europese 
economische governance versterkt om onder meer het macro-economisch en begrotingstoezicht 
te vergroten.4 

Parallel met het bovenstaande werden in 2012 besprekingen5 in gang gezet over de vraag hoe de 
integratie van kader voor de financiële sector, 
begrotingskwesties en economisch beleid beter met elkaar 
konden worden verweven, en hoe dit proces van meer 
democratische legitimiteit en verantwoordingsplicht zou 

                                                             

2  Zie voor een inleiding op dit onderwerp de webpagina van de Europese Commissie: Hoe werkt de Economische en 
monetaire unie?; de webpagina's van de Europese Centrale Bank: De euro bestaat 20 jaar, Onafhankelijkheid en 
Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme; en de webpagina van de Europese bankenautoriteit Single Rulebook 
(gemeenschappelijk rulebook) 

3  Onconventionele maatregelen voor het monetair beleid van de ECB, bilaterale leningen tussen lidstaten en de 
oprichting van steunmechanismen zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). 

4  In deze context werden er acht nieuwe EU-verordeningen en richtlijnen (ook wel het 'six-pack' en 'two-pack') 
genoemd) en twee intergouvernementele verdragen (het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (TSCG) en 
het Euro Plus Pact) goedgekeurd.  

5 De term "besprekingen" wordt zowel voor de initiatieven van de Commissie (discussienota's) als voor de besprekingen 
van de voorzitters van de Europese Commissie, de Eurotop, de Eurogroep, de Europese Centrale Bank en het Europees 
Parlement gebruikt. 

"Een bankenunie, en uiteindelijk een Europees depositogarantiestelsel, veronderstellen dat 
de risico's in de afzonderlijke landen voordien zijn teruggedrongen. Dat gaat hand in hand. 
Europese solidariteit en individuele verantwoordelijkheid zijn steeds twee kanten van 
dezelfde medaille." 
Angela Merkel 

"Het idee om ... problemen door middel van 
permanente begrotingsoverschrijvingen 
op te lossen vinden wij onaanvaardbaar. 
Wil een land bestand zijn tegen 
economische schokken moet het een 
evenwichtige begroting en een lage 
schuldquote hebben." 
Juha Sipilä 

"Een veilige economie is net zo belangrijk als 
veilige grenzen, en de voorspoed van de Unie 
is afhankelijk van ons vermogen om voor een 
krachtige economische en monetaire unie te 
zorgen." 
Klaus Iohannis 

"De basale belofte van de euro was dat 
die ons allen meer welvaart zou brengen 
– en niet dat de welvaart zou worden 
herverdeeld." 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_nl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_nl
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.nl.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.nl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.nl.html
https://eba.europa.eu/languages/home_nl
https://eba.europa.eu/languages/home_nl
https://www.esm.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012A0302(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
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kunnen worden voorzien.6 Een extra stimulans gaf de Europese Commissie in maart 2017 met de 
publicatie van haar Witboek over de toekomst van Europa,7 gevolgd door een discussienota over 
het verdiepen van de EMU.8 In september 2017 kondigde de voorzitter van de Commissie in zijn 
rede over de Staat van de Unie verdere beleidsinitiatieven aan om de EMU-governance te 
versterken. Kort na deze rede over de Staat van de Unie sprak de Europese Raad zijn steun uit aan 
de Leidersagenda9, met zijn vergadering van juni 2018 als uiterste termijn voor de goedkeuring van 
concrete besluiten over de hervorming van de EMU. Ten slotte kwam de Commissie in december 
2017 met een reeks voorstellen en initiatieven om de EMU te voltooien10, en in mei 2018 met twee 
verdere voorstellen11. 

In deze periode heeft het Europees Parlement bijgedragen aan de discussie over de toekomst van 
de EME door een aantal belangrijke resoluties aan te nemen.12 Onder de talrijke aanbevelingen die 
het Parlement deed was ook de oproep om het huidige kader te vereenvoudigen en de 
democratische verantwoordingsplicht te verbeteren, onder meer door te voorzien in een 

krachtigere rol voor het Europees Parlement en de nationale 
parlementen, en door het Europees Stabiliteitsmechanisme en 
het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance onder 
te brengen in het juridisch kader van de EU; daarnaast werd 
aangedrongen op begrotingscapaciteit voor convergentie en 
stabilisatie van de eurozone, een gezamenlijke 

vertegenwoordiging van de euro in internationale organisaties (bijvoorbeeld het Internationaal 
Monetair Fonds), betere coördinatie van het begrotingsbeleid, meer investeringen in essentiële 
sectoren, en belastinghervormingen om belastingontwijking en belastingontduiking te 
voorkomen.  

De discussie over de toekomst van de EMU bleef evenwel niet beperkt tot de EU-instellingen. In zijn 
toespraak in de Sorbonne in september 2017 noemde de Franse president Emmanuel Macron 
hervorming van de EMU als één van de zes punten van zijn initiatief voor Europa. Een maand later 
stuurde de toenmalige Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, een non-paper aan zijn 
collega's van de Eurogroep. In maart 2018 werd in een standpuntnota van de ministers van 
Financiën van Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Finland en Zweden een 
derde visie voorgesteld.  

                                                             

6 Belangrijke mijlpalen in dit proces waren de mededeling van de Commissie van 2012 getiteld "Blauwdruk voor een 
hechte economische en monetaire unie", het verslag getiteld "Naar een echte economische en monetaire unie" van 
2012, opgesteld door de Europese Raad in samenwerking met de voorzitters van de Europese Commissie, de 
Eurogroep en de ECB, en het verslag getiteld "De voltooiing van Europa's economische en monetaire unie" van 2015, 
opgesteld door de voorzitter van de vier genoemde instellingen, samen met de Voorzitter van het Europees 
Parlement. 

7  Europese Commissie, Witboek over de toekomst van Europa:Volgende stappen. 
8  Europese Commission, Discussienota over het verdiepen van de economische en monetair unie. 
9  Europese Raad, Leidersagenda. 
10  Zie de mededeling van de Europese Commissie getiteld "Verdere stappen naar voltooiing van Europa's economische 

en monetaire unie: een routekaart"' COM/2017/0821. 
11  Namelijk het steunprogramma voor hervormingen en de Europese stabilisatiefunctie voor investeringen. 
12  Onder meer de resoluties over het economisch beleid van de eurozone (2017/2114(INI)), evaluatie van het kader voor 

economische governance: balans en uitdagingen: (2014/2145(INI)), over mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 
van het huidige institutionele bestel van de Europese Unie (2014/2248(INI)), over verbetering van de werking van de 
Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon (2014/2249(INI)), en over 
begrotingscapaciteit voor de eurozone (2015/2344(INI)). 

"Het mislukte neoliberale 
crisismanagement voedt het 
monster van het chauvinisme en 
rechts-populisme". 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0821&from=EN
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0777R(01)&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_nl.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_nl
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_nl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_nl
https://www.consilium.europa.eu/media/35348/leadersagenda_nl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0821&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0418_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_NL.html
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De uiteenlopende standpunten van de lidstaten13 leidden ertoe dat er in de Europese Raad geen 
doorbraak kon worden bereikt; in de plaats van concrete besluiten in juni 2018 – zoals toegezegd in 
de Leidersagenda – vonden er gedurende verschillende Eurogroepvergaderingen en Eurotoppen 
in juni, oktober en december 2018 intensieve onderhandelingen plaats. Uiteindelijk kwamen de EU-
leiders schoorvoetend tot het akkoord dat het Europees Stabiliteitsmechanisme als 
gemeenschappelijk achtervangmechanisme zou dienen voor het Gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds (GAF). Tevens gaven ze hun voornemen te kennen om tot 2022 uit één deel 
bestaande collectieveactieclausules (CAC's) voor staatsobligaties van eurolanden in te voeren en 
deze toezegging in het ESM-verdrag op te nemen. Met betrekking tot het Europees 
depositogarantiestelsel (EDIS) vonden ze echter dat er meer technisch werk moest worden verricht, 
en wel door een werkgroep op hoog niveau die in juni 2019 verslag moet uitbrengen. Weliswaar 
konden ze het niet eens worden over de noodzaak van een instrument voor economische 
stabilisering, maar waren ze wel bereid om vooruitgang te boeken wat betreft ontwerp, uitvoering 
en timing van een "instrument voor convergentie en concurrentievermogen", dat deel zou 
uitmaken van de EU-begroting (geïnspireerd door het Frans-Duitse voorstel van 16 november 2018. 

Het debat in het Parlement 
Een aantal van de staatshoofden en regeringsleiders die in het 
debat het woord voerden, noemden de bankenunie 
uitdrukkelijk als essentieel doel ter bescherming van het 
spaargeld van de burgers in de hele EU, en verplichtten zich 
ertoe alles in het werk te blijven stellen om dit doel te bereiken. 
De meningen over de manier waarop dit moest gebeuren en 

wanneer het Europees depositogarantiestelsel (EDIS) in het leven moest worden geroepen, liepen 
evenwel uiteen. Leiders uit op begrotingsgebied conservatieve lidstaten legden vooral de nadruk 
op de noodzaak om niet-renderende leningen uit bankbalansen te verwijderen voordat 
depositogarantie en bankafwikkeling kunnen vertrouwen op een gemeenschappelijk Europees 
financieel achtervangmechanisme, waarbij het doel is het risico van het gebruik hiervan terug te 
dringen. Er heerst ook een verschil van mening over de doelstellingen van een nieuwe begroting 
voor de eurozone waarover in het kader van het meerjarig financieel kader 2021-2027 zou moeten 
worden onderhandeld. Terwijl de staatshoofden en regeringsleiders het niet eens werden over de 
noodzaak van een stabilisatie-instrument (om de schok van een economische neergang op te 
vangen), waren ze wel bereid om vooruitgang te boeken wat betreft ontwerp, uitvoering en timing 
van een "instrument voor convergentie en concurrentievermogen", dat deel zou uitmaken van de 
EU-begroting (geïnspireerd door het Frans-Duitse voorstel van 16 november 2018. 

Alle staatshoofden en regeringsleiders die tot dusver in het debat hebben gesproken, gaven blijk 
van hun steun aan de voltooiing van de EMU, waaronder de premier van Kroatië, een land dat nog 
geen lid is van de eurozone. Voor alle sprekers gold dat een sterkere EMU volgens hen verdere crises 
kan voorkomen en een Unie met grotere onderlinge samenhang kan ondersteunen. Wat het fiscaal 
beleid betreft lopen de standpunten van de staatshoofden en regeringsleiders die in het debat over 
de toekomst van Europa naar voren kwamen, sterk uiteen. Belastingheffing op digitale activiteiten 
blijft bijvoorbeeld voor sommigen een nationaal instrument, terwijl anderen dit als een mogelijke 
bron van eigen middelen voor de EU zien. Alle EU-leiders die tot dusver aan het debat hebben 
deelgenomen, spraken zich daarentegen uit voor gezamenlijke stappen om schadelijke 

                                                             

13  Terwijl sommige lidstaten voorrang gaven aan maatregelen voor het delen van risico's (waarbij Frankrijk het voortouw 
nam), pleitten anderen voor verdere initiatieven ter vermindering van risico's (hier liep Duitsland voorop). 

"Ik geloof in een bankenunie om het 
spaargeld van de burgers in de hele 
EU te beschermen en de 
blootstelling van afzonderlijke 
lidstaten te verminderen." 
Leo Varadkar 

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_nl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/


Debatten over de toekomst van Europa in het Europees Parlement, 2018‑2019 
  
 

18 

belastingpraktijken aan te pakken, met name belastingfraude en belastingontduiking, en voor 
maatregelen in de richting van geleidelijke harmonisering van de heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting. 

Hoewel de staatshoofden en regeringsleiders hun steun hebben 
uitgesproken voor een snelle voltooiing van de economische en 
monetaire unie (EMU), is in de debatten gebleken welke 
uiteenlopende visies zij hebben over de manier waarop de EU 
dit doel zou moeten bereiken. De voorstanders van 
risicovermindering drongen aan op evenwichtige begrotingen 
en gezonde bankenstelsels, vrij van niet-renderende leningen, 

als voorwaarden voor regelingen voor risicodeling, bijvoorbeeld in het kader van het Europees 
depositogarantiestelsel van de bankenunie. Anderen legden sterker de nadruk op de noodzaak om 
tot grotere solidariteit tussen de lidstaten te komen en op die manier financiële crises te voorkomen 
en het spaargeld van de burgers te beschermen. In de conclusies van de Europese Raad en de 
eurotoppen worden deze verschillen weerspiegeld. Wat betreft 
belastingvraagstukken is de wens van de staatshoofden en 
regeringsleiders dat de EU zichzelf voorziet van instrumenten om 
belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden, ten dele vertaald 
naar wetgeving. Billijke belastingheffing voor bedrijven, met name 
bedrijven met een significante digitale voetafdruk in de data-
economie, blijft echter een moeilijk te bereiken doel. Bij gebrek 
aan een gemeenschappelijke Europese benadering heeft een aantal lidstaten besloten een eigen 
belasting op digitale activiteiten in te voeren. 

3.2. Migratie 

Recente beleidsontwikkelingen 
 

 

 

Sinds 2015 kampt Europa met de grootste migratiestromen sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. De ongekende toestroom van vluchtelingen en irreguliere migranten in de EU, die in 
2015 zijn hoogtepunt bereikte, bracht een reeks tekortkomingen en lacunes in het EU-beleid inzake 
asiel, de buitengrenzen en migratie aan het licht. In december 2017 hield Antonio Tajani, voorzitter 
van het Europees Parlement, een toespraak, waarin hij zei: "Ongecoördineerd optreden zal ons geen 
doeltreffende oplossingen brengen. Waar wij behoefte aan hebben, is een krachtige Europese 
strategie, daadwerkelijk gecoördineerd optreden en bundeling van middelen."  

Hoewel tegen het einde van 2017 en 2018 de aantallen migranten naar de EU niet meer de 
recordhoogtes bereikten die zij in 2015 en 2016 lieten zien, is het waarschijnlijk dat de migratiedruk 
zal aanhouden en dat het beheer van de migratiestromen hoog op de Europese agenda zal blijven 
staan. Dit blijkt ook uit de hogere bedragen en de toegenomen flexibiliteit en verscheidenheid van 
de EU-middelen voor migratie- en asielbeleid, zowel binnen als buiten de huidige en de 
toekomstige EU-begroting. De Commissie spreekt over een doeltreffend, billijk en robuust 
migratiebeleid, dat toegesneden is op toekomstige uitdagingen. Dit omvat de invoering van een 
sterk en efficiënt EU-asielstelsel, het verminderen van prikkels voor irreguliere migratie, het redden 

"Dat er behoefte is aan werkelijk 
gedeelde solidariteit tussen lidstaten, 
zonder dat de EU in verschillende 
geografische gebieden wordt 
verdeeld, blijkt uit de uitdaging om de 
economische en monetaire unie te 
voltooien." 
Giuseppe Conte 

"We moeten ... belastingontwijking 
door bedrijven voorkomen. We 
moeten ervoor zorgen dat ze 
consequent belasting betalen in de 
landen waar ze daadwerkelijk actief 
zijn en winst maken." 
Peter Pellegrini 

"Legale migratie kan een positieve bijdrage leveren aan onze economische ontwikkeling. Zij kan 
oplossingen bieden in sectoren waarin een tekort is aan arbeidskrachten en kan ook helpen om 
een van de problemen op ons continent op te lossen: de toenemende vergrijzing." 
Pedro Sánchez 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
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van levens, het beveiligen van de buitengrenzen en het voorzien in passender legale trajecten voor 
reguliere migranten.  

Door de migratiedruk kwamen tekortkomingen in het 
Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) aan het licht, 
hetgeen de Europese Commissie ertoe heeft aangezet om te 
komen met voorstellen voor hervormingen op dit beleidsgebied. 
Bijna drie jaar na de presentatie van twee pakketten maatregelen 
werd er door de instellingen over drie dossiers (de 
erkenningsverordening, de herschikte richtlijn 
opvangvoorzieningen en het EU-hervestigingskader) een 
gedeeltelijk voorlopig akkoord bereikt, waarvoor echter in de Raad uiteindelijk niet de benodigde 
steun werd verkregen. Bij twee andere dossiers (de Dublinverordening en de verordening 
asielprocedures) lukte het de Raad niet om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. De 
besprekingen in de Raad over de criteria om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek (vaak het Dublinsysteem genoemd), verkeren al bijna drie jaar in 
de raadplegingsfase. De meest controversiële kwestie is het bereiken van een compromis over het 
beginsel van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid voor asielzoekers. Dit was 
aanleiding voor de Commissie om een voorstel in te dienen, dat evenwel nog niet ten uitvoer wordt 
gelegd, voor tijdelijke regelingen inzake solidariteit en verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en 
migranten die bij opsporings- en reddingsoperaties op weg naar Europa worden gered. Deze 
regelingen zouden moeten dienen als overbrugging tot de nieuwe Dublinverordening en de rest 
van het CEAS-pakket in werking treden. 

Omdat migratie in hoog tempo een steeds belangrijker 
onderwerp op de Europese agenda werd, maar de 
regeringen er niet in slaagden om een compromis te 
bereiken over de interne aspecten van het EU-

migratiebeleid, is de Commissie zich steeds meer gaan richten op samenwerking met derde landen 
inzake de aanpak van de uitdagingen op het gebied van migratie buiten de grenzen van de EU. Het 
mainstreamen van migratie in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, waar het Europees 
Parlement in zijn resolutie van april 2017 voor pleitte, is inmiddels in het kader van de betrekkingen 
van de EU met derde landen een van de topprioriteiten en is een van de belangrijkste instrumenten 
ter vermindering van de prikkels voor irreguliere migratie. De EU richt zich in dit kader met name op 
drie belangrijke hefbomen: partnerschappen met derde landen door middel van 
ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, een doeltreffend terugkeer- en overname beleid 
en bestrijding van migrantensmokkel en mensenhandel. Hoewel het verband tussen het 
ontwikkelingsniveau van gebieden en het ontstaan van migratiestromen geenszins duidelijk 
vaststaat, heeft de EU diverse financieringsinstrumenten en projecten in het leven geroepen die 
bedoeld zijn om problemen langs de belangrijkste migratieroutes aan te pakken, door onder meer 
de diepere oorzaken van onregelmatige migratie aan te pakken, de opvangvoorzieningen voor 
vluchtelingen en hun gezinsleden dichter bij huis te verbeteren en door de gemeenschappen te 
steunen die de meeste ontheemden opvangen. Om een hoger percentage irreguliere migranten te 
doen terugkeren, focust de EU op verbetering van haar eigen terugkeercapaciteit, op het sluiten van 
re-integratieovereenkomsten of praktische regelingen (op dit moment reeds 23) en op de 
totstandbrenging van een dialoog en partnerschappen met belangrijke landen van oorsprong en 
transit, waaronder Libië en Turkije. 

"Het Gemeenschappelijk Europees 
Asielstelsel en de 
Dublinverordeningen moeten per 
direct herzien worden met het oog op 
een eerlijker verdeling van de lasten 
van migratie en 
vluchtelingenstromen tussen de 
lidstaten." 
Nikos Anastasiades 

"Om irreguliere migratie tegen te gaan 
moeten we samenwerken met derde landen." 
Jüri Ratas 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0200&from=NL
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_nl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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De enorme toestroom van vluchtelingen en irreguliere 
migranten bracht ook een aantal tekortkomingen en lacunes in 
het EU-beleid inzake de buitengrenzen aan het licht. De 
werking van het Schengensysteem werd erdoor aangetast, met 
als gevolg dat diverse lidstaten weer controles aan de grenzen 
hebben ingevoerd. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft de Commissie een breder 
hervormingsproces in gang gezet dat ten doel heeft de buitengrenzen van de EU te versterken door 
middel van een sterkere koppeling van grenscontroles en veiligheid. De maatregelen ter 
bescherming van de buitengrenzen van de EU bestaan enerzijds uit versterking van de EU-regels 
inzake grensbeheer en het versterken en verruimen van het mandaat van de agentschappen die 
belast zijn met taken op dit gebied, zoals het Europees Grens- en Kustwachtagentschap. Anderzijds 
zijn er, in verband met een aantal belangrijke tekortkomingen in de EU-informatiesystemen, 
inspanningen verricht om de systemen en technologieën voor veiligheid, strafregisters en grens- en 
migratiebeheer te verbeteren (het Schengeninformatiesysteem en het Visuminformatiesysteem), 
nieuwe systemen op te richten (het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem en het inreis-
uitreissysteem) en de interoperabiliteit van die systemen en technologieën te verbeteren. Voorts is 
de EU begonnen met de geleidelijke totstandbrenging en uitvoering van het Europees geïntegreerd 
grensbeheer op nationaal niveau en op het niveau van de Unie, dat moet leiden tot minder 
irreguliere migranten, minder georganiseerde misdaad en een afname van de terreurdreiging. 

Migratie zorgt niet alleen voor uitdagingen, maar biedt de EU ook kansen. De EU-lidstaten hebben 
te maken met een toenemende vergrijzing en de Europese 
economie wordt steeds afhankelijker van 
hooggekwalificeerde banen. In dit licht kan migratie een 
instrument zijn om de duurzaamheid van de 
socialezekerheidsstelsels van de EU-landen te versterken en 
een duurzame groei van de economie van de EU te 

waarborgen. Daarom heeft de Commissie een voorstel tot herziening van de uit 2009 daterende 
regels voor hooggekwalificeerde werknemers voorgesteld, bedoeld om de toegangsvoorwaarden 
voor deze groep te versoepelen, de toelatingsprocedures te verbeteren en de rechten van 
hooggekwalificeerde werknemers te versterken. Het Parlement en de Raad hebben met betrekking 
tot dit dossier een standpunt ingenomen, maar de onderhandelingen zijn vastgelopen. Ondanks 
inspanningen van het Parlement om de onderhandelingen te hervatten, opdat op bepaalde 
gebieden veranderingen ten opzichte van het huidige systeem kunnen worden doorgevoerd, is er 
al maandenlang geen vooruitgang geboekt. De Commissie is van oordeel dat het aantrekken van 
migranten gepaard moet gaan met maatregelen die gericht zijn op een doeltreffende integratie van 
migranten in de ontvangende samenlevingen. Om dat te bereiken heeft zij een actieplan 
goedgekeurd en voorziet zij in financiële middelen ter ondersteuning van EU-landen die gebruik 
willen maken van het economisch, sociaal en cultureel potentieel van onderdanen van derde 
landen, waaronder asielzoekers en vluchtelingen. 

De Commissie heeft er ook op aangedrongen dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om legale 
migratie naar de EU mogelijk te maken voor mensen in nood. Zij wil hiermee laten zien dat er 
alternatieven zijn voor irreguliere migratie. Om de meest kwetsbare personen die internationale 
bescherming nodig hebben te steunen en te helpen om op een veilige manier toegang te krijgen 
tot Europa, heeft de Commissie samen met de lidstaten diverse hervestigingsmechanismen in het 
leven geroepen, zoals de noodregeling die eindigde in 2017 en de huidige regeling, die loopt tot 
oktober 2019. Niet elke toezegging is echter ook daadwerkelijk gestand gedaan en een voorstel 
voor de oprichting van een Uniekader voor hervestiging is in de Raad geblokkeerd. 

"Migratiestromen zijn van alle tijden. 
We moeten niet bang zijn voor 
migranten, maar moeten proberen te 
begrijpen wat hen drijft." 
Charles Michel 

"Chaotische migratie tast het vertrouwen 
van de samenleving in de capaciteit om 
vluchtelingen op te vangen aan, maar is het 
allerergst voor de vluchtelingen zelf." 
Stefan Löfven 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77176b2-277c-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_7&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77176b2-277c-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_7&format=PDF
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX%3A52018DC0635
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX%3A52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/nl/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0468
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Het debat in het Parlement 
Alle staatshoofden en regeringsleiders die tijdens de debatten 
over de toekomst van Europa het woord voerden, spraken over 
het onderwerp migratie. Zij waren het erover eens dat migratie 
momenteel een van de grootste uitdagingen is waarmee de EU 
geconfronteerd wordt en vonden allen dat een aanpak op EU-
niveau noodzakelijk is. Hoewel de meeste staatshoofden en 
regeringsleiders wezen op de noodzaak om vooruitgang te boeken in het proces van herziening 
van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) en op het gebied van hervestiging, zijn de 
EU-leiders er tijdens de diverse bijeenkomsten van de Europese Raad niet in geslaagd om met 
betrekking tot de interne aspecten van migratie en het asielbeleid van de EU een doorbraak te 
realiseren. Twaalf sprekers pleitten voor betere samenwerking met de landen van herkomst en 
transit en velen van hen waren voorstander van een "Marshallplan" voor Afrika. Acht sprekers 
benadrukten het belang van goede controles aan de buitengrenzen van de EU en wezen op de 
belangrijke rol die Frontex in dit verband speelt. Slechts twee sprekers, Charles Michel en Pedro 
Sanchez, wezen op de positieve aspecten van legale migratie. 

Op diverse punten op het gebied van migratie stemmen de meningen van de staatshoofden en 
regeringsleiders in hoge mate overeen. Dit is het gevolg van de inspanningen die de Europese Raad 
sinds het begin van de migratiecrisis in 2015 heeft geleverd om te komen tot een 
gemeenschappelijke en omvattende EU-strategie. Men is het er in zijn algemeenheid over eens dat 
migratie een grote uitdaging vormt, waarvoor op EU-niveau naar oplossingen gezocht moet 
worden. Veel sprekers riepen op tot intensievere samenwerking met de landen van herkomst en 
transit en pleitten voor beschikbaarstelling van meer middelen voor het EU-migratiebeleid. Over 
herziening van het CEAS, een herziening die volgens veel 
sprekers wel dringend is, is echter een gebrek aan 
eensgezindheid. Voorts werd door velen aangehaald dat 
verantwoordelijkheid en solidariteit belangrijke gedeelde 
waarden zijn. Lars Løkke Rasmussen en Mateusz Morawiecki 
pleitten evenwel voor meer flexibiliteit voor de lidstaten in de aanpak van de migratieproblematiek. 
De enige die wees op de negatieve gevolgen van migratie voor de migranten zelf was Stefan Löfven. 

3.3. Sociale dimensie 

Recente beleidsontwikkelingen 

Wat is de sociale dimensie?  
Het concept "sociale dimensie van de Europese Unie" omvat meer dan alleen werkgelegenheid en 
sociale politiek, zoals geregeld in de titels IX en X van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). Het heeft een lange geschiedenis en 
heeft zich sinds het Verdrag van Rome verder ontwikkeld. In 
artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) wordt bepaald dat de Unie een sociale markteconomie 
met een groot concurrentievermogen tot stand moet 
brengen en in artikel 9 VWEU, de horizontale sociale clausule, 
worden evenwichtige economische groei en duurzame 
ontwikkeling op één lijn gesteld met volledige 
werkgelegenheid, een hoog niveau van sociale bescherming, gelijkheid, bevordering van sociale 

"Migratie heeft het evenwicht in onze 
samenleving doen veranderen. De 
diepere oorzaken van dit probleem 
kunnen we alleen op Europese schaal 
aanpakken." 
António Costa 

"Wij zijn voorstander van een 
flexibeler doch verplicht 
solidariteitsmechanisme." 
Lars Løkke Rasmussen 

"Dit sociale Europa is ook een soeverein 
Europa; het is het fundament waarin wij 
geloven. Er zijn verschillen, maar die 
moeten we niet nog groter maken. De 
essentie van het Europese avontuur is een 
steeds hechtere Unie." 
Emmanuel Macron 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX%3A12016E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX%3A12016E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX%3A12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX%3A12016E009
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rechtvaardigheid en eerbiediging van diversiteit. Op grond hiervan moet op alle beleidsgebieden 
rekening gehouden worden met sociale overwegingen. Beide artikelen hebben gevolgen voor de 
inhoud van EU-beleidsmaatregelen en -programma's, alsmede voor de processen waarin deze 
worden ontwikkeld en uitgevoerd. Tenuitvoerlegging kan geschieden door middel van harde 
instrumenten (wetgeving, economische governance) en zachte instrumenten (beleidsontwikkeling 
door middel van wederzijds leren, en richtsnoeren), waarbij deze laatste op de beleidsgebieden die 
relevant zijn voor de sociale dimensie prevaleren.  

Het "nieuwe" accent op de sociale dimensie?  
Na een periode zonder activiteiten op het gebied van wetgeving inzake sociaal beleid (vanaf 2004) 
en een periode van bezuinigingen naar aanleiding van de financiële en economische crisis van 2008, 

maakte de Commissie-Juncker de verdieping van de 
economische en monetaire unie (EMU) en de versterking van 
de sociale dimensie ervan tot één van haar prioriteiten. In het 
verslag van de vijf voorzitters (d.d. 22 juni 2015) wordt 
gesteld dat het de ambitie van Europa moet zijn om het op 
sociaal gebied tot een 'triple A'-status te brengen, om op die 
manier eerlijke en evenwichtige groei, volwaardige 
werkgelegenheid en arbeidsbescherming te waarborgen, 

waartoe het wetgevingskader m.b.t. de EU-arbeidsmarkten en welvaartsstaten geactualiseerd moet 
worden. In het verslag wordt ook het voornemen geuit om een omvattend denkproces op gang te 
brengen over de toekomst van de sociale dimensie van de EU. Dit proces ging van start met de 
discussienota over de sociale dimensie van Europa. In de nota worden drie opties voor de toekomst 
gepresenteerd: i) de focus leggen op het vrij verkeer van werknemers; ii) het ontwikkelen van een 
sociale dimensie met "verschillende snelheden"; en iii) daadwerkelijke verdieping van de EMU door 
de EU-27. In de discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering wordt het 
duidelijke verband tussen economisch en sociaal beleid benadrukt. Ten slotte wordt in de 
discussienota over de toekomst van de EU-financiën uiteengezet in hoeverre er voor de sociale 
dimensie van de EU financiële middelen beschikbaar zijn. 

Belangrijke stappen  
In maart 2017 presenteerde de Commissie de Europese pijler van sociale rechten (de "sociale pijler"), 
een holistisch referentiekader waarmee beoogd wordt de Europese arbeidsmarkten en 
welvaartsstaten te moderniseren, om beter in te kunnen spelen op de uitdagingen en risico's van 
deze tijd, zoals jeugdwerkloosheid en de toename van atypisch werk. De Commissie bouwt hiermee 
voort op het reeds bestaande sociale acquis, maar de twintig beginselen en rechten die deel 
uitmaken van de sociale pijler hebben bijvoorbeeld ook betrekking op gelijke kansen en toegang 
tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie, dus omvatten 

meer dan uitsluitend sociaal beleid in enge zin. De door de 
Commissie, het Parlement en de Raad gezamenlijk 
afgekondigde sociale pijler is het bewijs van het engagement 
van de drie instellingen. 

Het is aan de 
lidstaten om, in 
samenwerking met 
de sociale partners, 

uitvoering te geven aan de beginselen van de sociale pijler. 
De EU biedt hierbij ondersteuning door middel van de 

"Europa omvat echter meer dan alleen de 
gemeenschappelijke markt. Om Jacques 
Delors aan te halen: "De interne markt is 
geen project om verliefd op te worden. We 
moeten gezamenlijk werken aan een 
Europees sociaal model dat opwaartse 
sociale convergentie bevordert in alle 
lidstaten." 
Xavier Bettel 

"Europa heeft geen behoefte aan minder 
solidariteit en meer grenzen. Wat we 
nodig hebben is een nieuw sociaal 
contract, gericht op sociale cohesie en op 
de welvaart van al onze volkeren. ... Een 
juridisch bindende Europese pijler van 
sociale rechten." 
Alexis Tsipras 

"Een van onze verworvenheden is ons 
sociaal model, dat verdere verbetering 
behoeft. Daarbij moeten we in dialoog 
blijven met de sociale partners en ons 
richten op sociale cohesie." 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_nl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_nl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_nl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_nl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX%3A52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_nl.pdf
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daarvoor beschikbare EU-beleidsinstrumenten: wetgeving, richtsnoeren, governance en 
financiële middelen. Het Europees Parlement heeft aangedrongen op nieuwe maatregelen (zowel 
wetgeving als richtsnoeren) ter verbetering van arbeidsomstandigheden, sociale bescherming en 
toegang tot onderwijs. Op het gebied van de tenuitvoerlegging van de sociale pijler is er 
vooruitgang geboekt doordat er op het niveau van de Unie en op het niveau van de lidstaten 
wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen zijn vastgesteld, onder meer ter versterking van de 
sociale dialoog op alle niveaus. Ter versterking van de sociale aspecten van governance, in 
inhoudelijke zin, is er in het kader van het Europees Semester 2018 en het Europees Semester 2019 
gebruik gemaakt van een sociaal scorebord. In 2017 opperde het Europees Parlement opnieuw het 
idee om een procedure voor sociale onevenwichtigheden deel uit te laten maken van de opstelling 
van landspecifieke aanbevelingen. In het kader van de versterking van de sociale aspecten van de 
procedure van het Europees Semester moet nog aan diverse onderwerpen aandacht worden 
besteed, waaronder het waarborgen van democratische controle bij de verdieping van de EMU. Ten 
slotte heeft de Europese Commissie in april 2019 een debat geïnitieerd over de mogelijkheid om bij 
besluitvorming in de Raad over bepaalde onderwerpen op het gebied van sociale politiek over te 
gaan van besluitvorming met eenparigheid van stemmen op besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid, dit om de ruimte voor EU-optreden, onder meer door het Parlement, te verbreden. 
Het debat over het meerjarig financieel kader voor de periode na 2020 (MFK) en de resultaten 
daarvan zullen bepalend zijn voor de hoogte van de beschikbare EU-financiering. Het Parlement 
heeft diverse voorstellen gedaan om financiering vrij te maken voor nieuwe prioriteiten, te zorgen 
voor hogere betalingsmaxima, meer synergieën te realiseren tussen de verschillende fondsen, zoals 
het Cohesiefonds en het ESF+, en te zorgen voor een koppeling tussen uitgaven en prestaties. In de 
discussienota uit 2019 "Een duurzaam Europa in 2030" benadrukt de Commissie dat het doen van 
sociale investeringen prioriteit moet blijven.  

Vooruitzichten  
De mondialisering, demografische uitdagingen en digitalisering hebben ervoor gezorgd dat de 
arbeidsmarkten en de welvaartsstaat onder grote druk staan. In de periode na 2004 zijn de 
uitdagingen nog groter geworden ten gevolge van de explosie van conflicten tussen het centrum 
en de periferie in de nasleep van de staatsschuldencrisis en het ontstaan van nieuwe conflicten 
tussen Oost en West. In reactie hierop stelde de Commissie-
Juncker zich ten doel de sociale dimensie van de EU te 
versterken. Op dit moment wordt nagedacht over 
verschillende veelbelovende wegen naar versterking van 
de sociale dimensie van de EU. Sommigen stellen dat de 
sociale pijler een nieuwe beleidsdynamiek kan genereren. 
Anderen zijn van oordeel dat er niet alleen 
beleidsmaatregelen moeten worden vastgesteld inzake 
herverdeling, maar dat er daarnaast ook meer aandacht moet uitgaan naar belastingheffing, en dan 
niet alleen heffing van vennootschapsbelasting. Er zijn echter nog altijd enkele belangrijke kwesties 
die opgelost en aangepakt moeten worden. Zo moeten de lidstaten nog altijd overeenstemming 
bereiken over de vraag of een Europese sociale dimensie noodzakelijk of wenselijk is, en moeten de 
instrumenten die de EU tot haar beschikking heeft om haar beleid vorm te geven en ten uitvoer te 
leggen zorgvuldig worden beoordeeld. De complexiteit van de sociale dimensie van de EU maakt 
dat versterking van de sociale dimensie alleen mogelijk is als er voorzien wordt in 

"De crisis heeft geleid tot ongelijkheid, 
vooral ongelijkheid tussen de generaties, 
waarvan jongeren op ons continent de 
dupe zijn, en natuurlijk ook tot 
genderongelijkheid... We moeten ons 
inzetten voor een sociaal Europa, een 
Europa met rechten." 
Pedro Sánchez 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0039&language=NL&ring=A8-2017-0037
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=NL&ring=A8-2019-0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P8-TA-2018-0077
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P8-TA-2018-0449
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_nl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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governancemechanismen14 met behulp waarvan problemen door verschillende actoren en in 
verschillende sectoren collectief kunnen worden aangepakt.  

Het debat in het Parlement 
 

 

 

De meerderheid van de staatshoofden en regeringsleiders ziet in dat de economische en financiële 
crisis de mogelijkheden van burgers in Europa om een behoorlijk bestaan op te bouwen heeft 
aangetast, en dat de kwetsbaarste groep, te weten jongeren, het zwaarst getroffen is. Volgens 
sommigen is er sprake van een gebrek aan solidariteit in Europa - op het gebied van migratie of op 
het gebied van de economie - waardoor het onmogelijk is gebleken om een eerlijker en socialer 
Europa te realiseren. Tegen deze achtergrond hebben enkele EU-leiders concrete Europese 
oplossingen voorgedragen om aan de zorgen van burgers tegemoet te komen, zoals de invoering 
van een Europees minimumloon of een Europese 
werkloosheidsverzekering. De meeste EU-leiders die het 
woord hebben gevoerd, hebben aangeven de waarden en 
beginselen van de Europese pijler van sociale rechten te 
ondersteunen, waarbij sommigen eraan herinnerden dat de 
kern van de Europese gemeenschap wordt gevormd door 
het beginsel van sociale rechtvaardigheid. Een aantal 
staatshoofden en regeringsleiders pleitte voor opwaartse 
convergentie van sociale normen en riep ertoe op om, na jaren van bezuinigingsmaatregelen en 
toenemende ongelijkheden in de Europese samenlevingen, sociaal en welzijnsbeleid hoog op de 
Europese agenda te plaatsen.  

Een aantal staatshoofden en regeringsleiders heeft benadrukt dat het in onze tijd, waarin 
globalisering en digitalisering de wereld transformeren, 
nodig is om terug te keren naar de oorsprong van het 
Europees sociaal contract en van daaruit verder te werken, 
om zo tegemoet te komen aan de eisen van de huidige tijd. 
Sommige EU-leiders waarschuwden dat problemen, zoals 
jeugdwerkloosheid, niet alleen op nationaal niveau 
opgelost moeten worden, omdat dat kan leiden tot verdere 
vervreemding en een toename van nationalistische 

sentimenten, vooral gelet op het feit dat we leven in een tijd van politieke verandering. Voorts stelde 
men dat er in Europa sprake is van een solidariteitscrisis die leidt tot ontevredenheid onder burgers, 
en dat het dus nu meer dan ooit noodzakelijk is om te komen met ambitieus sociaal beleid voor het 
Europa van de toekomst. 

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction, Oxford University Press, 2013. 

"Wij moeten vasthouden aan het fundamentele beginsel dat onze gemeenschap gebaseerd is op 
sociale rechtvaardigheid. ... Je kunt geen aandacht besteden aan sociale ontwikkeling zonder ook 
aandacht te hebben voor uitsluiting, armoede en ongelijkheid. Het is belangrijk dat wij ons met ons 
sociaal beleid krachtig inzetten voor de bestrijding van deze ongelijkheden." 
Mateusz Morawiecki 

"Een Europese impuls in de richting van 
deze prioriteiten, bijvoorbeeld door 
moedige oplossingen aan te dragen, zoals 
een Europese werkloosheidsverzekering, is 
niet alleen de beste remedie tegen het 
gebrek aan werkgelegenheid, maar ook 
tegen nationalistische tendensen." 
Giuseppe Conte 

"We moeten de toenemende ongelijkheid 
in de samenleving een halt toeroepen en 
ervoor zorgen dat de welvaart eerlijker 
verdeeld wordt. Invoering van een 
Europees minimumloon is een van de 
manieren om sociale solidariteit te 
creëren." 
Peter Pellegrini 
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3.4. Handel  

Recente beleidsontwikkelingen 
Internationale handel is een belangrijk onderwerp 
geworden op de Europese agenda. De onderhandelingen 
over nieuwe vrijhandelsovereenkomsten, met name met de 
Verenigde Staten en Canada, hebben tot verhitte 

maatschappelijke 
discussies geleid. De 
Commissie heeft op 
deze ontwikkelingen 
gereageerd door in 
2015 te komen met de 

nieuwe EU-strategie "Handel voor iedereen". In 2017 
presenteerde zij voorts een discussienota over het in goede 
banen leiden van de mondialisering. Gevolg hiervan was dat er 
sindsdien zowel bij handelsovereenkomsten als bij wetgevingsinstrumenten bewuster wordt 
gestreefd naar een op waarden gebaseerd, inclusief en progressief EU-handelsbeleid.  

Handelsovereenkomsten 
Sinds de publicatie van de strategie "Handel voor iedereen" heeft de EU gewerkt aan diverse 
(nieuwe of geactualiseerde) vrijhandelsovereenkomsten met 
handelspartners in de hele wereld (Canada, Japan, Singapore, 
Vietnam, Mexico, Chili, Australië en Nieuw-Zeeland). De 
voorlopige inwerkingtreding van de Brede Economische en 
Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) in 
september 2017 en de inwerkingtreding van de economische 
partnerschapsovereenkomst EU-Japan (EPA) in februari 2019 
zijn de twee belangrijkste resultaten van de 
handelsbesprekingen die de EU de afgelopen jaren gevoerd 
heeft. De partnerschapsovereenkomst EU-Japan heeft geleid tot de grootste vrijhandelszone ter 

wereld, die een gebied bestrijkt waarbinnen 600 miljoen 
mensen woonachtig zijn en die goed is voor een derde van 
het mondiale bruto binnenlands product (bbp). De 
vrijhandelsovereenkomst met Singapore was in mei 2017 het 
onderwerp van een advies van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. Naar aanleiding van dit advies werd besloten 
de overeenkomst te splitsen in een handelsovereenkomst 
(TA) en een investeringsbeschermingsovereenkomst (IPA). In 
deze nieuwe overeenkomsten wordt bijzondere aandacht 

besteed aan het inclusiever maken van de handel, bijvoorbeeld voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Het Parlement heeft op actieve wijze zijn controlerende rol vervuld, niet alleen in 
de onderhandelingsfase, maar ook in de goedkeuringsfase van de handelsovereenkomsten.  

In 2018 besloot de EU naar aanleiding van een aantal handelsconflicten met de regering-Trump 
handelsbesprekingen met de VS wederom op haar agenda te plaatsen.  

• Deze conflicten hielden verband met de invoering door de VS van heffingen op de import 
van aluminium en staal uit de EU en andere handelspartners,  

"Als de grote actoren handelsbarrières 
blijven opwerpen, is dat echter zeer 
schadelijk. We moeten er alles aan doen 
om dergelijke barrières te voorkomen of, 
als ze er al zijn, deze weg te werken. Vooral 
kleinere landen kunnen van dergelijke 
barrières enorme nadelen ondervinden. 
Het is belangrijk dat de 
gemeenschappelijke handelsvoorschriften 
worden geëerbiedigd en nageleefd." 
Juha Sipilä 

"Protectionisme is niet het juiste 
antwoord op oneerlijke mededinging. 
We moeten onze markt niet sluiten en 
op de Chinezen gaan lijken. We moeten 
daarentegen ons politieke gewicht en 
onze economische kracht inzetten om 
eerlijke handel te eisen, op onze 
voorwaarden." 
Krišjānis Kariņš 

"Als we onze toekomst zelf willen 
bepalen, moet Europa verenigd zijn, nu 
meer dan ooit. ... Laten we een 
duidelijke boodschap de wereld 
insturen: Het geloof van Europa in de 
kracht van multilaterale samenwerking 
en vrijhandel heeft niet aan kracht 
ingeboet." 
Mark Rutte 

"In de VS, 'the land of dreams', dromen 
ze van minder vrijhandel, van minder 
internationale verplichtingen, van 
handelsbelemmeringen en misschien 
zelfs van het afbreken van het op regels 
gebaseerde internationale 
handelsstelsel. Dat mogen we niet laten 
gebeuren." 
Lars Løkke Rasmussen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX%3A52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_nl.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_nl.htm
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• de start van een onderzoek naar de mogelijkheden voor de invoering van invoerrechten op 
auto's en auto-onderdelen, en  

• de blokkering door de VS van de benoeming van leden van het Beroepsorgaan van de 
Wereldhandelsorganisatie.  

In een poging om de spanningen op handelsgebied te de-escaleren presenteerde de Commissie, 
voortbouwend op het akkoord dat Juncker en Trump in juli 2018 bereikten, in januari 2019 
onderhandelingsrichtsnoeren aan de Raad inzake de handelsbesprekingen met de VS over een 
beperkt handelsakkoord over heffingen op industriële goederen (dat geen betrekking heeft op 
agrarische producten) en een handelsakkoord over conformiteitstests. 

Een handelsbeleid dat beschermt 
Het is de verwachting dat de EU op korte tot middellange 
termijn een handelsbeleid zal uitvoeren dat erop gericht is de 
burgers steeds beter te beschermen en tegelijkertijd 
inclusieve en open handel te waarborgen. In dit kader heeft 
de EU een mechanisme voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen (BDI) vastgesteld. Dit mechanisme 
moet ervoor zorgen dat openheid voor investeringen de strategische belangen van de EU niet 
schaadt. Voorts heeft de Commissie het Parlement en de Raad ertoe opgeroepen vóór eind 2019 
het instrument voor internationale overheidsopdrachten (IIO) vast te stellen en een uitweg te 
vinden uit de politieke impassen ten gevolge van weerstand tegen dit wetgevingsdossier in de 
lidstaten. Het IIO beoogt mogelijkheden te creëren voor aanbestedingen in China door middel van 
invoering van procedures op grond waarvan de EU de toegang tot haar aanbestedingsmarkten kan 
beperken als de andere partij haar markt niet opent voor de EU. Daarnaast werden de 
handelsbeschermingsinstrumenten gemoderniseerd en werd er een nieuwe methode ingevoerd 
voor het berekenen van antidumpingrechten, om Europese ondernemingen beter te beschermen 
tegen de invoer van te laag geprijsde goederen. 

Op het gebied van investeringsbescherming heeft de EU zich tevens actief ingezet voor de 
oprichting van een multilateraal investeringsgerecht. Hiermee moet tegemoet worden gekomen 
aan de maatschappelijke bezorgdheid over de mechanismen voor de beslechting van geschillen 
(ISDS) tussen investeerders en staten. Op aandringen van onder meer het Europees Parlement werd 
het controversiële ISDS-systeem vervangen door een permanent, transparant en 
geïnstitutionaliseerd systeem voor de beslechting van investeringsgeschillen, het stelsel van 
investeringsgerechten (ICS). Momenteel wordt er zelfs op dit systeem voortgebouwd en worden er 
onderhandelingen gevoerd over de oprichting van een multilateraal investeringsgerecht (MIC). 

Ten slotte is de EU actief betrokken bij de hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie, waarmee wordt beoogd te 
voorkomen dat de Beroepsinstantie voor handelsgeschillen 
eind 2019 volledig wordt lamgelegd, de toezichthoudende rol 
van de Wereldhandelsorganisatie te versterken en de 
internationale regels inzake handel te actualiseren, om binnen 
de internationale handel te komen tot een eerlijk speelveld en 
een einde te maken aan de huidige verstoringen van de 
handel. Het Parlement steunt het multilaterale handelsstelsel 
ten volle en is tevens voorstander van hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie en van, waar nodig, het stelsel voor 

geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie. 

"Vrijhandel is doeltreffend, mits de 
verhouding tussen de partijen eerlijk is. 
We moeten streven naar 
wederkerigheid op basis van strenge 
sociale normen en milieunormen." 
Charles Michel 

"Economische soevereiniteit en 
handelssoevereiniteit zijn belangrijk. 
Ook op dit gebied hebben wij laten zien 
dat wij op een lijn staan. Ik ben tevreden 
over de vooruitgang die wij de 
afgelopen maanden naar aanleiding 
van het initiatief van de Commissie wat 
betreft economische en 
handelssoevereiniteit hebben geboekt 
om onze strategische sectoren tegen 
buitenlandse investeringen te 
beschermen." 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_nl.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_nl.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29607252
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_NL.html
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Het debat in het Parlement 
 

 

 

Uit hetgeen de diverse EU-leiders tot nu toe hebben gezegd, blijkt dat zij over de toekomstige koers 
van het EU-handelsbeleid soms identieke en soms uiteenlopende standpunten hebben. Sommige 
staatshoofden en regeringsleiders beschouwen handelsliberalisering als motor voor economische 
groei, terwijl anderen liberalisering beschouwen als een bedreiging voor het levensonderhoud van 
zowel producenten als consumenten, en meer in het algemeen als een gevaar voor het behoud van 
strenge sociale normen en milieunormen in de EU. De meerderheid van de EU-leiders is van oordeel 
dat nationalistische handelspolitiek en protectionistische maatregelen een bedreiging vormen voor 
het multilaterale handelsstelsel. Zij spraken zich dan ook krachtig uit voor het behoud van dit stelsel. 
Vanwege toenemende bezorgdheid over het functioneren van de Wereldhandelsorganisatie en de 
opkomst van oneerlijke handelspraktijken heeft een aantal EU-leiders echter opgeroepen tot een 
betere bescherming van de strategische belangen van Europa. Enkelen benadrukten dat de EU 
moet blijven steven naar open handel, maar ook niet naïef moet zijn. 

De meerderheid van de staatshoofden en regeringsleiders 
heeft geconstateerd dat het mondiale handelslandschap 
momenteel aan 

veranderingen 
onderhevig is, en er 
bij de EU op 

aangedrongen 
zichzelf krachtig als 
belangrijke mondiale 
speler op het 
wereldtoneel te 

positioneren. Sommigen benadrukten dat de veranderingen 
ten gevolge van de mondialisering de status quo 
destabiliseren en leiden tot angst en wantrouwen binnen de Europese samenlevingen, met 
verwerping van handelsovereenkomsten ten gevolg. De staatshoofden en regeringsleiders houden 
er dus verschillende visies op na als het gaat om de vraag op welke manier de EU de toekomst 
tegemoet moet treden, maar, zo stelde één spreker het, Europa zelf is het bewijs dat 
handelsliberalisering zorgt voor welvaart en vrede onder vrije volkeren. 

3.5. Het meerjarig financieel kader 

Recente beleidsontwikkelingen 
Elk jaar wordt er onderhandeld over de omvang van de EU-begroting. De jaarlijkse begroting kan 
worden vastgesteld binnen de grenzen die zijn vastgesteld in het zevenjarige uitgavenplan van de 
EU waarin de langetermijnprioriteiten van de EU zijn opgenomen, ook wel bekend als het meerjarig 

financieel kader (MFK). Het huidige MFK (dat betrekking heeft op de 
periode 2014-2020) loopt over enige tijd af en de voorbereidingen 
voor het MFK voor de periode na 2020 zijn reeds bezig. Op 2 mei 
2018 diende de Commissie haar MFK-pakket in. Dit pakket bevat 

"In 2004 was het bbp van de Europese Unie goed voor een derde van het mondiale bbp. Tegenwoordig ligt dat 
op een kwart. We moeten handelsakkoorden blijven sluiten met derde landen, omdat dergelijke 
handelsakkoorden een investering zijn in verdere economische groei en welvaart voor onze burgers." 
Andrej Plenković 

"De geografische banden tussen de 
landen in Europa en de onderlinge 
afhankelijkheid van de EU-lidstaten, die 
samen het grootste handelsblok in de 
wereld vormen, zorgen ervoor dat het van 
het grootste belang is dat we in een wereld 
leven die goed functioneert. Wij 
Europeanen staan samen sterker en ik 
hoop dat we er alles aan zullen doen om 
onze collectieve belangen en onze 
waarden overal in de wereld te 
verdedigen." 
Jüri Ratas 

"Alleen in EU-verband kunnen wij een 
handelsbeleid voeren waarmee een 
bijdrage wordt geleverd aan de regulering 
van de mondiale markten, waarmee de 
hoge sociale, milieu- en 
voedselveiligheidsnormen die wij willen 
behouden worden beschermd, en 
waarmee de mondialisering die de 
duurzaamheid van het Europees sociaal 
model in gevaar brengt in goede banen 
wordt geleid." 
António Costa 

"Het niveau van het MFK moet 
zo dicht mogelijk aansluiten bij 
het huidige niveau." 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_nl
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onder andere een voorstel voor het MFK voor de periode 2021-2027, een voorstel voor een stelsel 
van eigen middelen ter financiering van de EU-begroting en een voorstel inzake koppeling van de 
EU-begroting aan de eerbiediging van de beginselen van de rechtsstaat. Daarna kwam de 
Commissie met een reeks andere wetgevingsvoorstellen voor nieuwe programma's en fondsen en 
voortzetting van bestaande programma's en fondsen in het kader van het nieuwe MFK. 

Voorstel van de Commissie: een nieuwe, moderne begroting voor de EU-27 
In het voorstel van de Commissie wordt rekening gehouden met de financiële middelen die nodig 
zijn om de toezeggingen die gedaan zijn in de verklaringen van Bratislava en Rome gestand te doen 
en om uitvoering te geven aan de beleidsprioriteiten die in kaart zijn gebracht tijdens het debat 
over de toekomst van Europa, en wordt rekening gehouden met het verlies aan inkomsten als de 
bijdrage van het VK na de brexit wegvalt. De voorgestelde vastleggingskredieten voor de periode 
2021-2027 bedragen in totaal 1 134 583 miljoen euro in constante prijzen van 2018. Dat staat gelijk 
aan 1,11 % van het bruto nationaal inkomen van de EU-27 en houdt een lichte daling in ten opzichte 
van het percentage tijdens het huidige MFK, dat op 1,16 % van het bruto nationaal inkomen van de 
EU-27 ligt (rekening houdend met de brexit)15. 

Volgens de Commissie is het voorstel evenwichtig en is het gebaseerd op een realistische 
beoordeling van de middelen die de EU nodig heeft om al haar ambities te verwezenlijken. De 
Commissie stelt voor meer middelen beschikbaar te stellen voor gebieden als de interne markt, 
innovatie en onderzoek (onder meer 29,1 % extra voor Horizon Europa), milieu en klimaatactie (+ 
46 %) en migratie en grensbeheer (+ 207 %). Op andere gebieden wordt gekort, zoals het 
cohesiebeleid (- 10 %) en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (- 15 %). Voor het eerst bevat het 
MFK een specifieke begroting voor veiligheid en defensie en voor instrumenten ter ondersteuning 
van de Europese monetaire unie. Daarnaast heeft de Commissie nieuwe maatregelen voorgesteld 
ter bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten. Wat betreft de ontvangsten stelt de Commissie voor om 
het huidige stelsel van eigen middelen te moderniseren, de kortingen op de bijdrage aan de EU 
geleidelijk af te schaffen en een pakket nieuwe eigen middelen in te voeren, gekoppeld aan de EU-
beleidsterreinen klimaat, milieu en interne markt. Deze hervorming, zo stelt de Commissie, biedt 
een mogelijkheid om af te stappen van de verouderde begrotingslogica van nettosaldo's of "juste 
retour". 

Onderhandelingsmandaat van het Parlement: toereikende middelen om nieuwe 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden 
Het Parlement heeft zich krachtig uitgesproken voor de totstandbrenging van een ambitieuze, 
resultaatgerichte EU-begroting, die de EU in staat stelt om op 
onvoorziene omstandigheden te reageren en programma's te 
financieren waarmee collectieve goederen worden gesteund. 
Het Parlement is van oordeel dat het plan voor de 
langetermijnuitgaven van de EU en het EU-inkomstenstelsel als 
één pakket moeten worden behandeld en dat er geen akkoord kan worden bereikt over dat plan 
zonder dat er met betrekking tot het inkomstenstelsel vooruitgang wordt geboekt. Het Parlement 
is van oordeel dat het door de Commissie voorgestelde bedrag, gelet op alle gedane toezeggingen, 
uitdagingen en nieuwe prioriteiten, onvoldoende is, en schat dat het MFK-plafond op 
                                                             

15  Zie voor een gedetailleerd overzicht van het voorstel van de Commissie: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual 
financial framework and new own resources. Analysis of the Commission's proposal, EPRS, Europees Parlement, juli 
2018.  

“In het volgende meerjarig financieel 
kader (MFK) moet bij alle financiering 
de Europese meerwaarde het 
uitgangspunt vormen.” 
Andrej Plenković 

http://www.consilium.europa.eu/nl/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_nl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EN&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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1 324 089 miljoen euro (in prijzen van 2018) zou moeten liggen, hetgeen neerkomt op 1,3 % van het 
bruto nationaal inkomen van de EU en 16,7 % meer is dan hetgeen de Commissie voorstelt. Het 
Parlement heeft zich met name uitgesproken tegen bezuinigingen op het gebied van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid en vóór meer steun voor bepaalde 
gebieden en programma's, waaronder de interne markt, innovatie en de digitale economie (het 
wenste een verdubbeling van de huidige middelen voor het programma Horizon Europa). Ook heeft 
het Parlement zijn steun uitgesproken voor maatregelen ter ondersteuning van jongeren en ter 
bevordering van de werkgelegenheid voor jongeren (een verdrievoudiging van de middelen voor 
Erasmus+), milieu en klimaat (een verdubbeling van de middelen voor LIFE+), migratie, 
grensbeheer, veiligheid en defensie. Voorts heeft het Parlement voorgesteld twee nieuwe 
onderwerpen op te nemen in het MFK: de kindergarantieregeling (5,9 miljard euro) en het 
energietransitiefonds (4,8 miljard euro). Daarnaast is het Parlement van oordeel dat de bijdrage van 
de EU aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen in de periode 2021-2027 ten minste 25 
% van de uitgaven in het kader van het MFK moet bedragen, en zo snel mogelijk, doch uiterlijk in 
2027, moet worden verhoogd tot 30 %. Met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen van het 
stelsel van eigen middelen heeft het Parlement aangegeven dit te beschouwen als een belangrijke 
stap op weg naar een grondige herziening van het stelsel, maar een nog ambitieuzere aanpak te 
verwachten. 

Verdere stappen in de onderhandelingen 
De voorstellen zijn ook behandeld door de Raad. De ministers werken aan de opstelling van een 
ontwerpdocument, het zogeheten dynamisch onderhandelingsdocument, waarin diverse 
horizontale en specifieke vraagstukken worden opgenomen die tijdens de onderhandelingen aan 
de orde zullen moeten komen, en waarvoor de politieke inbreng van 
de EU-leiders waarschijnlijk nodig zal zijn. Uit de tot nu toe gevoerde 
debatten blijkt echter dat er op diverse gebieden nog aanzienlijke 
meningsverschillen zijn. Zo is men het bijvoorbeeld nog niet eens 
over de totale omvang van het MFK, de financiering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid, 
klimaatmainstreaming, het verband met het Europees semester en het nieuwe instrument ter 
ondersteuning van de economische en monetaire unie, en evenmin over de meeste onderdelen van 
het voorstel voor een nieuw stelstel van eigen middelen.  

Het is in het verleden nooit gemakkelijk geweest om tot overeenstemming te komen over het 
meerjarig financieel kader. Het MFK heeft betrekking op bijna alle gebieden waarop de EU optreedt 
en de besluitvormers moeten veel concurrerende prioriteiten en wensen met elkaar zien te 

verzoenen. De procedure voor vaststelling van het MFK-pakket 
bestaat uit diverse fases, waarin het Europees Parlement en de 
Raad diverse rollen spelen, er onder meer unanieme besluiten 
moeten worden genomen en ook nog een specifieke rol is 
weggelegd voor de staatshoofden en regeringsleiders, in het 
kader van de Europese Raad bijeen. Hoewel in de Verdragen is 
vastgelegd dat de Europese Raad de algemene politieke 
beleidslijnen en prioriteiten van de Unie bepaalt en geen 

wetgevingstaak uitoefent, is bij eerdere onderhandelingen over het MFK gebleken dat de Europese 
Raad bij de totstandkoming van een akkoord een doorslaggevende rol speelt, onder meer wat 
betreft de bedragen en bepaalde details van de uitgavenprogramma's. Deze keer is het 
onderhandelingsproces nog extra ingewikkeld omdat er tijdens het proces een nieuw Parlement en 

"We moeten streven naar een 
volledige herziening van de 
begroting door nieuwe eigen 
middelen te creëren." 
Emmanuel Macron 

"Het is in het kader van het MFK zeer 
belangrijk dat er meer middelen 
beschikbaar worden gesteld voor 
onderzoek en ontwikkeling. Dit moet 
leiden tot topkwaliteit in heel Europa, 
niet slechts in een aantal geselecteerde 
hoofdsteden." 
Krišjānis Kariņš 
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een nieuwe Commissie komen. Aanvankelijk 
streefden de Commissie en het Parlement ernaar 
om vóór de Europese verkiezingen van mei 2019 
tot een akkoord te komen. Dit is echter niet 
gelukt omdat de Europese Raad tijdens zijn 
bijeenkomst in december 2018 besloot om op 
Raadsniveau verder te werken, met als 
uiteindelijk doel om in het najaar van 2019 tot 
een akkoord te komen (figuur 9). Of dit doel 
haalbaar is hangt van veel dingen af, onder meer 
van het verloop van de formatie van het 
Parlement en de Commissie na de verkiezingen 
en van de datum waarop de brexit een feit wordt. 
Naar verwachting zullen er op kortere termijn na 
de bijeenkomst van de Europese Raad op 20 en 
21 juni 2019 belangrijke mededelingen worden 
gedaan. 

Het debat in het Parlement 
Alle staatshoofden en regeringsleiders, op drie 
na, spraken over dit onderwerp en gaven aan 
welke beleidsprioriteiten naar hun mening in het 
kader van het volgende MFK gefinancierd 
moeten worden. 14 van hen wezen specifiek op 
de noodzaak om nieuw beleid te ontwikkelen 
(bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, 
innovatie en de digitale economie), 11 van hen 
benadrukten het belang van financiering voor de 
traditionele beleidsgebieden (het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 
cohesiebeleid) of wezen erop dat er een 
evenwicht gevonden moet worden tussen nieuw 
en traditioneel beleid. De helft van de sprekers 
sprak over de omvang van de EU-begroting. Drie 
van de gastsprekers gaven expliciet aan bereid te 
zijn hun bijdrage aan de EU-begroting te 
verhogen. Drie sprekers pleitten voor verlaging 
van de EU-begroting na de brexit of waren van 
oordeel dat de begroting relatief gezien 
proportioneel moet blijven. Anderen wezen 
echter op de noodzaak om ervoor te zorgen dat 
de EU kan beschikken over een begroting die 
aansluit op haar behoeften en ambities. Een 
kwart van de staatshoofden en regeringsleiders 
sprak over het creëren van nieuwe eigen 
middelen voor de EU. Slechts één persoon, 
Emmanuel Macron, pleitte ervoor alle kortingen 

Figuur 9 – Tijdschema voor de 
onderhandelingen over het MFK voor de 
periode na 2020 
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op de bijdrage aan de EU na de brexit af te schaffen.  

Tot nu toe is er onder de staatshoofden en regeringsleiders geen consensus over het volgende MFK. 
De meningen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid lopen uiteen. 
Sommige staatshoofden en regeringsleiders zijn sterk gekant tegen bezuinigingen op deze 
gebieden, anderen pleiten voor consolidatie en modernisering van het beleid. Velen zijn het er 
echter over eens dat er meer geld moet gaan naar initiatieven op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen, veiligheid en defensie en migratie. Leo Varadkar, António Costa en Emmanuel Macron 
hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven dat zij bereid zijn hun bijdrage aan de EU-begroting te 
verhogen. De roep om extra eigen middelen kwam vooral van de eerste sprekers en niet van de 
laatste twaalf sprekers. 
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3.6. Veiligheid en defensie 

Recente beleidsontwikkelingen 
De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt op het gebied 
van de veiligheids- en defensie-initiatieven van de EU. In 2016 
werden het uitvoeringsplan inzake veiligheid en defensie en het 
Europees defensieactieplan (EDAP) gepresenteerd, alsmede 
voorstellen ter versterking van de samenwerking tussen de EU en 
de NAVO conform de gezamenlijke verklaring van Warschau, 
waarmee uitvoering werd gegeven aan de integrale strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU . Deze acties vormden de grondslag voor de verwezenlijking van 
initiatieven zoals het Europees Defensiefonds (EDF), de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake 
defensie (CARD) en de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO), die ten doel hebben 
de defensiecapaciteit van de EU te verbeteren en te optimaliseren. In juni 2017 presenteerde de 
Commissie, in het kader van de uitvoering van de integrale EU-strategie inzake veiligheid en 
defensie en om een bijdrage te leveren aan het debat over de toekomst van Europa, een 
discussienota over de toekomst van de Europese defensie. 

Op basis van het EDAP diende de Commissie in 2017 een 
voorstel in voor de oprichting van een Europees 
Defensiefonds. Dit fonds moet de defensie-industrie gaan 
ondersteunen door 
middel van financiering - 
voor het eerst in de 
geschiedenis - van 

gezamenlijke 
onderzoeksprojecten en 
gezamenlijke ontwikkeling van defensievermogens, onder 
meer in de vorm van steunverlening voor 
grensoverschrijdende participatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen in de defensiesector en grensoverschrijdende 
toeleveringsketens. Het Europees Defensiefonds (EDF) stelt 
financiële middelen beschikbaar voor gezamenlijk onderzoek 

naar innovatieve defensietechnologieën en de ontwikkeling van defensiegerelateerde producten 
waarover de lidstaten tot overeenstemming zijn gekomen. In juli 2018 stelde de EU een verordening 
vast tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP) 
ter ondersteuning van het EDF tot het einde van de huidige begrotingsperiode. De verordening 
heeft ten doel het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie 
van de Unie te bevorderen, door samenwerkingsverbanden tussen de lidstaten te ondersteunen en 
te stimuleren. In het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) zullen er voor het fonds 
meer financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Dit op grond van een verordening waarover 
in februari 2019 een gedeeltelijke politiek akkoord werd bereikt.  

"Wij beschouwen PESCO als een 
beslissende stap, maar streven nog 
altijd naar een Europa dat militair 
onafhankelijk is en naar de oprichting 
van een Europees leger." 
Nikos Anastasiades 

"Als wij onze ambities willen 
verwezenlijken, moeten wij ervoor 
zorgen dat ons gemeenschappelijk 
buitenlands, veiligheids- en 
defensiebeleid sterker en doeltreffender 
wordt." 
Andrej Plenković 

"Een gemeenschappelijke Europese 
defensie is niet in tegenspraak met het 
lidmaatschap van de NAVO, maar kan 
hierop een nuttige aanvulling vormen." 
Giuseppe Conte 

"De NAVO blijft echter het fundament 
van de collectieve defensie in Europa. 
Wij moeten streven naar een 
verhouding met de NAVO waarbij de EU 
en de NAVO elkaar onderling 
versterken." 
Jüri Ratas 

"Wij erkennen het belang van nieuwe beleidsmaatregelen en het bestaan van nieuwe uitdagingen, maar de 
financiering daarvan mag niet ten koste gaan van het cohesiebeleid, dat het belangrijkste beleid is dat 
genoemd wordt in de Verdragen en dat de kern vormt van de Europese Unie." 
Mateusz Morawiecki 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_nl.htm
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_nl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_nl.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_nl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_nl.htm
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In december 2017 kwamen 25 lidstaten overeen om PESCO te initiëren. De samenwerking in het 
kader van PESCO omvat concrete samenwerkingsprojecten (momenteel 34) en verbintenissen, 
gericht op versterking van de EU-defensie. De aan PESCO deelnemende lidstaten verbinden zich 

ertoe hun nationale begrotingen te verhogen en meer te 
investeren in defensieonderzoek. De projecten hebben 
betrekking op onder meer training, capaciteitsontwikkeling op 
het gebied van defensie, operationele paraatheid ter land, ter 
zee en in de lucht, alsmede ruimte- en cyberdefensie. Een 
aantal van deze gebieden 
komt overeen met de 

prioritaire gebieden die zijn vastgesteld in de laatste versie van 
het vermogensontwikkelingsplan (herziene versie van 2018). In 
het kader van haar inspanningen ter versterking van het 
veiligheids- en defensiebeleid werkt de EU ook aan verbetering 
van de militaire mobiliteit. Zij doet dit onder meer via PESCO en 
door middel van samenwerking met de NAVO, overeenkomstig 
de gezamenlijke verklaring inzake samenwerking tussen de EU 
en de NAVO van 2018. In haar voorstel voor het meerjarig 
financieel kader 2021-2027 stelt de Commissie voor een bedrag van 6,5 miljard euro beschikbaar te 
stellen voor militaire mobiliteit, ter verbetering van de strategische vervoersinfrastructuur. 
Steunverlening voor militaire mobiliteit geschiedt via de Connecting Europe Facility (CEF).  

Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), in het kader waarvan momenteel 16 
missies in uitvoering zijn, heeft ook geprofiteerd van de instelling in 2017 van een militair plannings- 
en uitvoeringsvermogen (MPCC), te weten een permanente structuur binnen de Militaire Staf van 
de EU (EUMS) die verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van niet-uitvoerende militaire 
missies van de EU. Met betrekking tot civiele missies hebben de Raad en de lidstaten in november 
2018 een nieuw pact inzake het civiele GVDB gesloten, waarbij werd overeengekomen de bijdragen 
aan civiele GVDB-missies te verhogen en de EU-capaciteit voor de inzet van civiele 
crisisbeheersingsmissies te versterken. Vooruitblikkend op de toekomst van het EU-buitenlands en 
veiligheidsbeleid in zijn toespraak over de staat van de Unie van 2018 deed Commissievoorzitter 

Juncker het voorstel om op bepaalde gebieden van het 
GBVB (o.a. sanctieregelingen, de bevordering van 
mensenrechten en besluiten over civiele GVDB-missies) 
over te gaan op stemming met gekwalificeerde 
meerderheid. Een akkoord over stemming met 
gekwalificeerde meerderheid op het gebied van het civiele 
GVDB zou zorgen voor meer flexibiliteit bij de 
besluitvorming en meer mogelijkheden voor de EU om 

met betrekking tot bepaalde onderdelen van het veiligheids- en defensiebeleid op te treden. 
Diverse andere voorstellen ter vergroting van de institutionele capaciteit van de EU om op het 
gebied van veiligheid en defensie te handelen zullen wellicht de komende jaren verder worden 
besproken en mogelijk ook ten uitvoer worden gelegd. Zo liggen er voorstellen voor het creëren 
van een speciaal directoraat-generaal Defensie met een eigen commissarispost, voor het oprichten 
van een Europese Veiligheidsraad, en voor opwaardering van de huidige Subcommissie veiligheid 
en defensie van het Europees Parlement (SEDE) tot een volwaardige Commissie veiligheid en 
defensie.  

"Onze operationele capaciteiten moeten 
ingezet worden ter ondersteuning van 
onze waarden en belangen op 
internationaal niveau." 
Charles Michel 

"Alleen met vereende krachten en in het 
kader van de permanente 
gestructureerde samenwerking, die een 
aanvulling vormt op de NAVO, kunnen 
wij elkaar helpen meer 
verantwoordelijkheid te nemen en 
kunnen wij iets doen tegen de instabiliteit 
aan onze grenzen die een gevaar vormt 
voor de vrede en voor onze veiligheid." 
António Costa 

"We hebben Europa samen opgebouwd en 
moeten het dan ook samen verdedigen. 
Ierland is verheugd dat in december PESCO 
van start is gegaan, een 
samenwerkingsverband dat ons in staat 
stelt om met zijn allen, op inclusieve wijze, de 
uitdagingen van deze tijd aan te gaan." 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_nl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
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In het voorgestelde nieuwe MFK worden de EU-middelen voor veiligheid en defensie aanzienlijk 
verhoogd. Ook wordt in het nieuwe MFK een specifieke rubriek voor defensie ingevoerd, waarvoor 
een bedrag ter hoogte van 2,1 % van de voorgestelde totale begroting wordt vrijgemaakt, ter 
dekking van onder meer het Europees Defensiefonds en projecten voor militaire mobiliteit. 
Daarnaast presenteerde de Commissie in juni 2018 een voorstel tot oprichting van een Europese 
vredesfaciliteit, een niet-budgettair instrument dat losstaat van het MFK, en dat bedoeld is om de 
EU in staat te stellen conflicten te voorkomen, te bouwen aan vrede en de internationale veiligheid 
te versterken. Als er een akkoord over de Europese vredesfaciliteit wordt bereikt, zal daaruit een deel 
van de kosten van EU-defensieactiviteiten worden gefinancierd, zoals de ondersteuning van 
vredeshandhavingsmissies van de Afrikaanse Unie, de gemeenschappelijke kosten van de operaties 
van de Europese Unie die gevolgen hebben op militair of defensiegebied (nu nog gedekt door het 
Athenamechanisme), alsmede kosten van militaire capaciteitsopbouw van partners.  

Het Europees Parlement heeft zich altijd sterk gemaakt voor de ontwikkeling van het beleid op 
veiligheids- en defensiegebied en heeft zich altijd 
voorstander getoond van de volledige tenuitvoerlegging 
van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon op dit 
gebied, om uiteindelijk te komen tot een Europese 
defensie-unie. Enkele onderwerpen waar het Parlement 
zich al geruime tijd sterk voor maakt, onder meer in zijn 

resolutie van 2018 over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- 
en defensiebeleid, zijn de goedkeuring van een EU-witboek over veiligheid en defensie, met daarin 
een overkoepelende strategische defensieaanpak, verhoging door de lidstaten van hun 
begrotingen voor defensie (met name voor materieel en onderzoek), verbetering van het financieel 
toezicht op missies; consistentie van het veiligheids- en defensiebeleid met de rest van het externe 
beleid van de EU, en complementariteit met de NAVO als het gaat om strategische autonomie. 
Meest recentelijk heeft het Parlement deze standpunten naar voren gebracht in zijn resoluties over 
o.a. de betrekkingen tussen de EU en de NAVO, over militaire mobiliteit en over oprichting van een 
Europese vredesfaciliteit, alsmede in de jaarverslagen over de uitvoering van het GBVB en het GVDB. 

Het debat in het Parlement 
 

 

 

 

De meeste staatshoofden en regeringsleiders die deelnamen aan het debat over Europa wezen op 
de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld, en benadrukten dat het van groot belang is dat 
de Unie bij het vinden van oplossingen voor de dreigingen voor de veiligheid en de problemen waar 
de EU en haar lidstaten momenteel mee te maken hebben, één front vormt. Sommigen wezen erop 
dat het belangrijk is om bij de aanpak van dreigingen en het waarborgen van de veiligheid van de 
EU-burgers aandacht te hebben voor het verband tussen 
interne en externe veiligheid, zoals ook naar voren werd 
gebracht in de integrale EU-strategie en het bijbehorende 
uitvoeringsplan inzake veiligheid en defensie. De meeste 
staatshoofden en regeringsleiders waren het erover eens 
dat PESCO tijdig is ontwikkeld, maar geen van hen verwees 

"Niets verbiedt ons om met een Europees 
leger vertegenwoordigd te zijn in de NAVO. 
Volgens mij is daar helemaal niets op tegen." 
Angela Merkel 

"Wij willen betere samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie. Wij willen beter in 
staat zijn om gezamenlijke civiele en militaire crisisoperaties uit te voeren en wij willen een 
Europese Unie die samen met haar strategische partners werkt aan de totstandbrenging van 
vrijheid." 
Stefan Löfven 

"Mijn land, Letland, besteedt 2 % van zijn 
bbp aan het leger. Ik vind dat alle lidstaten 
dat zouden moeten doen. Agressieve landen 
hebben respect voor kracht. Wij moeten 
investeren om ervoor te zorgen dat we sterk 
blijven." 
Krišjānis Kariņš 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_nl
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0514&language=NL&ring=A8-2018-0375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//EN&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P8-TA-2019-0330
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P8-TA-2019-0330
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naar een concreet PESCO-project. Voor diverse sprekers waren de defensie-uitgaven een belangrijk 
aandachtspunt. Enkelen van hen spraken hun lof uit over het EDF-initiatief en drongen er bij de 
lidstaten op aan zo snel mogelijk te voldoen aan de doelstelling om 2 % van hun bbp te besteden 
aan defensie. Een aantal sprekers riep op tot samenwerking die verder reikt dan de samenwerking 
in het kader van PESCO, en pleitte voor een echte Europese defensie-unie in overeenstemming met 
het Verdrag van Lissabon. Enkelen spraken over de totstandbrenging, als een mogelijke 
langetermijnontwikkeling, van een Europees leger dat de NAVO zou moeten aanvullen, maar zij 
traden verder niet in detail over een dergelijk project.  

Tijdens het debat over de toekomst van Europa bleek dat de standpunten van de staatshoofden en 
regeringsleiders over veiligheid en defensie zeer dicht bij elkaar liggen. Zo wezen de meeste 
sprekers op de gemeenschappelijke dreigingen waarmee de EU en de lidstaten kampen, zoals de 

boog van instabiliteit waardoor de EU momenteel wordt 
omringd, terrorisme, cyberaanvallen en fake news. Enkelen 
benadrukten dat de EU en de lidstaten moeten werken aan 
een gezamenlijk antwoord op deze dreigingen, zodat de 
belangen van de EU op internationaal niveau worden 

beschermd. De meeste EU-leiders onderstreepten het belang van instandhouding van de trans-
Atlantische band en wezen er daarbij op dat de huidige inspanningen op het gebied van Europese 
defensiesamenwerking, met name PESCO en het EDF, slechts een aanvulling zijn op de NAVO, die 
de leverancier van collectieve veiligheid in Europa blijft. Enkele staatshoofden en regeringsleiders 
onderstreepten de gehechtheid van de EU aan multilateralisme, een van de pijlers van de integrale 
EU-strategie. Zij wezen op het belang van een holistische aanpak ten aanzien van het buitenlands- 
en veiligheidsbeleid, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle diplomatieke, militaire, handels- en 
ontwikkelingsinstrumenten waar de EU en haar lidstaten over kunnen beschikken. Wat betreft 
institutionele aspecten pleitten enkelen voor invoering van besluitvorming door middel van 
stemmen bij gekwalificeerde meerderheid op de gebieden van het buitenlands en veiligheidsbeleid 
waarop dat op grond van het Verdrag van Lissabon is toegestaan. Een spreker, Nikos Anastasiades, 
sprak zich uit tegen wijziging van de regels inzake besluitvorming op het gebied van het civiele 
GVDB. Het enige andere voorstel van institutionele aard dat tijdens het debat over defensie werd 
gedaan, kwam van Angela Merkel, die pleitte voor oprichting van een Europese Veiligheidsraad. Een 
spreker, Emmanuel Macron, sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van het Europees 
Parlement op het gebied van het Europees Defensiefonds. 

3.7. Klimaatverandering 

Recente beleidsontwikkelingen 
Nu, ruim drie jaar na de goedkeuring van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs, ligt de focus volledig op 
de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst. Op 
internationaal niveau werd in december 2018 tijdens de 
24e conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (CoP24) die gehouden werd in 
Katowice (Polen) het regelboek voor de Overeenkomst van Parijs aangenomen. Op nationaal en EU-
niveau moet beleid worden vastgesteld en uitgevoerd dat gericht is op de verwezenlijking van de 
doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de nationaal bepaalde bijdragen (NDC's) – in het geval 
van de EU en haar lidstaten: uiterlijk in 2030 vermindering van de broeikasgasemissies met 40 % ten 
opzichte van het niveau van 1990. 

"We zullen onze burgers duidelijk laten zien 
dat wij daadwerkelijk in staat zijn hen te 
beschermen en een antwoord te bieden op 
deze mondiale wanorde." 
Emmanuel Macron 

"We moeten de Klimaatovereenkomst van 
Parijs onvoorwaardelijk ten uitvoer leggen 
om ervoor te zorgen dat de wereldwijde 
temperatuurstijging onder de 1,5 °C blijft." 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry


Debatten over de toekomst van Europa in het Europees Parlement, 2018‑2019 
  
 

36 

Het klimaat- en energiebeleid van de EU 
De EU heeft een omvattende reeks energie- en klimaatmaatregelen ingevoerd, waaronder het 
emissiehandelssysteem. Wat betreft de verwezenlijking van haar klimaat- en energiedoelstellingen 
voor 2020 ligt zij grotendeels op schema. Het beleid van de EU op dit gebied werd aangescherpt in 
de strategie voor een energie-unie van 2015 en door middel van de wetgeving die tijdens de achtste 
zittingsperiode van het Europees Parlement werd vastgesteld. Om de overgang naar een 
koolstofarme samenleving te verwezenlijken en de krachtens de Klimaatovereenkomst van Parijs 
op haar rustende verplichtingen (NDC's) na te komen, heeft de EU besloten tot herziening van de 
wetgeving inzake emissiehandel, verdeling van inspanningen, energie-efficiëntie, hernieuwbare 

energie en energieprestatie van gebouwen en heeft zij een 
nieuwe verordening vastgesteld inzake landgebruik en 
bosbouw. In 2019 stelden het Parlement en de Raad wetgeving 
vast betreffende CO2-emissies van nieuwe auto's en 
bestelwagens, CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen en 

betreffende de interne markt voor elektriciteit (een verordening en een richtlijn). De Commissie 
heeft voorgesteld om in het volgende meerjarig financieel kader (2021-2027) meer middelen 
beschikbaar te stellen voor klimaatmaatregelen (een kwart van de totale begroting). In november 
2018 publiceerde de Commissie haar strategie voor een klimaatneutrale economie tegen 2050, 
getiteld "Een schone planeet voor iedereen", waarin zij routes uitstippelde om te komen tot een 
koolstofarme economie. Voorts hebben de medewetgevers hun goedkeuring gehecht aan de 
gerichte herziening van de aardgasrichtlijn uit 2009, die waarborgt dat de EU-energiewetgeving van 
toepassing is op pijpleidingen die de interne markt van de EU binnenkomen, waaronder het 
controversiële project "Nord Stream II".  

Internationale overeenkomsten en klimaatdiplomatie 
Wat betreft klimaatactie is de situatie in de wereld verslechterd. De VS hebben zich teruggetrokken 
uit de Klimaatovereenkomst van Parijs en diverse andere landen doen veel te weinig om 
klimaatverandering tegen te gaan. Er wordt wereldwijd door zowel de publieke als de particuliere 

sector minder geïnvesteerd in klimaatvriendelijke 
technologieën zoals hernieuwbare energie, terwijl uit 
studies(bijvoorbeeld het Emissons Gap Report 2018 van het 
Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en het 
speciaal verslag over opwarming van de aarde met 1,5 °C 
van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC)) blijkt dat er hogere bijdragen 

geleverd moeten worden dan de huidige NDC's om de temperatuurdoelstellingen van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs te halen. Voor veel ontwikkelingslanden geldt dat zij alleen aan hun 
verplichtingen kunnen voldoen als zij kunnen beschikken over voldoende klimaatfinanciering. Het 
zal echter moeilijk zijn om het in de Klimaatovereenkomst van Parijs genoemde bedrag (jaarlijks 100 
miljard US dollar tegen 2020) te halen, zeker nu de VS de betalingen aan het Green Climate Fund 
van de VN hebben stopgezet. De EU is voornemens om de ontwikkelingslanden te blijven 
ondersteunen met financiering en deskundigheid, en speelt een actieve rol in de internationale 
klimaatdiplomatie. 

"Hernieuwbare energie wordt qua prijs 
geleidelijk steeds concurrerender." 
Krišjānis Kariņš 

"Soevereiniteit omvat ook klimaat- en 
energiesoevereiniteit. Dat is essentieel. We 
moeten snel het debat aangaan over 
verhoging van de bijdrage van de Europese 
Unie in het kader van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs." 
Emmanuel Macron 

https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_nl
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_nl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_nl
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_nl
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_nl
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De rol van het Europees Parlement 
In zijn resolutie van december 2015 geeft het Parlement zijn visie op de energie-unie en pleit het 

voor ambitieuzere doelstellingen voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie. Tijdens de hele achtste 
zittingsperiode heeft het Parlement zich ingezet voor 
striktere klimaat- en energiewetgeving. Als gevolg van deze 
inspanningen gaan veel aangenomen teksten veel verder 
dan de voorstellen van de 
Commissie die daaraan ten 

grondslag hebben gelegen. Zo is het streefcijfer voor verbetering van 
de energie-efficiëntie bepaald op 32,5 % (door de Commissie was 30 % 
voorgesteld), ligt het streefcijfer voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen op 32 % (voorgesteld was 27 %), en moet de CO2-uitstoot van nieuwe auto's 
tegen 2030 37,5 % minder zijn dan in 2020 (voorgesteld was 30 %). In oktober 2018 nam het 
Parlement een resolutie aan over CoP24, waarin het ervoor pleitte de doelstelling inzake opwarming 
van de aarde te bepalen op 1,5 % en waarin het aangaf van oordeel te zijn dat de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2030 met 55 % verminderd dient te zijn. Een delegatie van het Parlement nam 
deel aan de VN-klimaatconferenties in Lima, Parijs, Marrakesh, Bonn en Katowice. In reactie op de 
strategie van de Commissie "Een schone planeet voor iedereen" nam het Parlement in maart 2019 
een resolutie aan over klimaatverandering, waarin het uiting gaf aan zijn tevredenheid over deze 
strategie en tevens pleitte voor een omvattende aanpak die erop gericht is om tegen 2050 te komen 
tot een netto-nuluitstoot van broeikasgassen. 

Vooruitzichten 
Naar verwachting zal het debat over de langetermijndoelstellingen inzake emissiereductie (naar 
aanleiding van de strategie van de Commissie "Een schone planeet voor iedereen") in juni 2019 op 
de agenda van de Europese Raad staan. De onderhandelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid 

worden voortgezet tijdens de volgende zittingsperiode. De 
uitkomsten ervan zullen worden verwerkt in de 
langetermijnstrategie inzake uitstoot van broeikasgassen die 
krachtens de Klimaatovereenkomst van Parijs moet worden 
opgesteld. Een van de belangrijkste vragen waarop een 
antwoord gevonden zal moeten worden is de vraag hoe een 

eerlijke transitie naar een koolstofarme economie gewaarborgd kan worden. De medewetgevers 
moeten ook overeenstemming zien te bereiken over het voorstel voor het meerjarig financieel 
kader voor de periode 2021-2027, waarin de Commissie het voorstel doet om 25 % van de EU-
begroting te besteden aan klimaatactie. Als voorbereiding op de uitvoering van het energie- en 
klimaatbeleid hebben de lidstaten nationale energie- en klimaatplannen opgesteld, zoals vereist 
krachtens de verordening inzake de governance van de energie-unie. De Europese Commissie is 
momenteel bezig met de beoordeling van deze plannen en kan in juni 2019 aanbevelingen doen 
aan de lidstaten. Voorts is de Commissie begonnen met de voorbereidingen voor wetgeving inzake 
de toekomst van de infrastructuur voor gas en gasmarkten. Het doel hiervan is een nauwere 
integratie van de gas- en elektriciteitssystemen, om de productie van waterstof en andere gassen 
uit elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken en het gebruik ervan in de 
vervoersector en de bouw te bevorderen, alsmede de langetermijnopslag van energie.  

"Wat ik wil benadrukken is dat we meer 
moeten doen en sneller in actie moeten 
komen. We moeten zorgen voor minder 
uitstoot en meer koolstofputten en we 
moeten werken aan nieuwe 
technologieën." 
Juha Sipilä 

"De gevolgen van de 
klimaatverandering zijn nu al 
merkbaar." 
Angela Merkel 

"We moeten blijven werken aan de 
totstandkoming van een Europese 
energie-unie en ervoor zorgen dat de 
burgers kunnen beschikken over 
duurzame, veilige en betaalbare energie." 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//EN&language=NL
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/nl/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Het debat in het Parlement 
 

 

 

De meeste sprekers beschouwden de aanpak van de klimaatverandering als een 
gemeenschappelijke uitdaging. Enkele sprekers gaven aan voorstander te zijn van volledige 
tenuitvoerlegging van de Klimaatovereenkomst van Parijs en het te betreuren dat de VS zich 
eenzijdig uit dit akkoord hebben teruggetrokken. Sommigen drongen aan op aanscherping van de 
in Parijs gemaakte klimaatafspraken en loofden het streven van de Commissie naar een 

klimaatneutrale economie tegen 2050. Eén spreker, Mark Rutte, 
stelde dat de huidige klimaatdoelstelling (40 % minder uitstoot 
tegen 2030) onvoldoende is om de opwarming van de aarde 
onder de 2 °C te houden, zoals vastgesteld in Parijs, en deed het 
voorstel om de doelstelling op te trekken naar 55 %. Diverse 
staatshoofden en regeringsleiders benadrukten dat de 
energietransitie in de huidige geopolitieke context voor de EU 
van groot belang is. Sommige sprekers wezen erop dat het 
belangrijk is om de energieafhankelijkheid te verminderen door 

te investeren in innovatie, onder meer in schone energietechnologie, door gebruik te maken van 
uiteenlopende vormen van energie die in overeenstemming zijn met het streven van de EU naar 
een koolstofarme economie, en door het diversifiëren van de energievoorziening. Enkelen van hen 
wezen erop dat beleidsmaatregelen ter vermindering van energieafhankelijkheid van invloed 
kunnen zijn op de prijzen van energie en dat het dus belangrijk is om te zorgen voor een goed 
evenwicht, zodat de prijzen voor energie betaalbaar blijven.  

Onder de staatshoofden en regeringsleiders bestond er ruime 
overeenstemming over het feit dat optreden op het gebied van 
klimaat en energie dringend noodzakelijk is. Bijna de helft van de 
sprekers vindt dat de EU voorop zou moeten lopen bij de 
tenuitvoerlegging van de Klimaatovereenkomst van Parijs. 
Sommigen vonden dat de uitstoot van broeikasgassen 
verminderd moet worden en enkelen drongen aan op de 

verwezenlijking van een 
koolstofneutrale economie tegen 2050, overeenkomstig het 
voorstel van de Commissie. De bevordering van hernieuwbare 
energie, het verhogen van de energie-efficiëntie, het ontwikkelen 
van strategische energieprojecten, het laag houden van de 
energieprijzen en het zorgen voor diversificatie van de 

energievoorziening waren enkele thema's die door diverse EU-leiders onder de aandacht werden 
gebracht. Al deze onderwerpen maken deel uit van de strategie voor een Europese energie-unie, 
maar slechts één spreker, Andrej Plenković, benadrukte dat verder gewerkt moet worden aan de 
totstandbrenging van deze unie. Uit de debatten bleek dat de meningen van de EU-leiders over een 
aantal onderwerpen uiteenlopen, onder meer over de uitvoering van strategische energieprojecten 
door de lidstaten. Zo uitte Mateusz Morawiecki zijn twijfels over het North Stream II-project, omdat 
hij zich zorgen maakt over het feit dat Europa hierdoor te afhankelijk wordt van Rusland. 

"Ik stel voor om de doelstelling van CO2-reductie te verhogen naar 55 % in 2030. Niet alleen om aan 
onze verplichtingen te voldoen, maar ook omdat een competitief en toekomstgericht Europa per 
definitie duurzaam moet zijn." 
Mark Rutte 

"De economie van de EU moet een 
grote transformatie ondergaan om 
klimaatneutraal te worden. Die 
transformatie moet sociaal 
rechtvaardig zijn voor de burgers en 
tevens eerlijk ten opzichte van het 
bedrijfsleven." 
Peter Pellegrini 

"Een ander strategisch doel is de 
Europese energietransitie, die niet 
ten koste mag gaan van de 
concurrentiepositie van Europa en 
de betaalbaarheid van energie, en 
tegelijkertijd moet aansluiten bij de 
geopolitieke situatie." 
Mateusz Morawiecki 

"De energietransitie biedt kansen 
voor innovatie en voor 
transformatie van ons economisch 
model." 
Charles Michel 
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3.8. Institutionele aspecten 

Recente beleidsontwikkelingen 
De brexit en de Europese verkiezingen boden de gelegenheid om nog eens na te denken over de 
weg die de Unie in de toekomst zou moeten inslaan. Er is een uitvoerige discussie op gang gekomen 
die niet alleen betrekking had op de ontwikkeling van beleid op bepaalde gebieden, maar ook op 
de toekomst van Europa in het algemeen, over een mogelijke hervorming van de instellingen, en 
over manieren om het democratisch gehalte van de EU en de betrokkenheid van de burgers bij de 
Europese politiek te versterken en vergroten. 

Er waren reeds plannen voor een debat over de toekomst van 
Europa, maar het besluit van het Verenigd Koninkrijk om uit 
de EU te stappen heeft dit proces versneld. Met de verklaring 
van Bratislava van september 2016, in de nasleep van het 
brexitreferendum, hebben de staatshoofden en 
regeringsleiders van de EU-27 een duidelijk signaal van 

eensgezindheid afgegeven en concrete maatregelen vastgelegd in een stappenplan dat onder 
meer betrekking had op migratie en veiligheid. Tegelijkertijd werd er alles aan gedaan om een debat 
op gang te brengen om erachter te komen waarom het enthousiasme voor het Europees project 
lijkt af te nemen. Na de top van Bratislava werd de top van Rome gehouden. Tijdens die top, die in 
maart 2017 plaatsvond, werd gevierd dat het 60 jaar geleden was dat de Verdragen van Rome 
werden gesloten en bekrachtigden de staatshoofden en regeringsleiders van de EU in formele 
setting hun eenheid en onderlinge solidariteit. In dit kader werd ook het concept van Europese 
integratie met verschillende snelheden en verschillende intensiteit weer naar voren gebracht.  

In deze eerste fase heeft het Europees Parlement een aanzienlijke bijdrage geleverd door diverse 
voorstellen voor hervormingen te doen, waarvan sommige verstrekkend waren en andere minder 
verstrekkend, en door twee resoluties op te stellen die op 16 februari 2017 werden aangenomen. In 
de eerste resolutie, stelt het Parlement dat het potentieel van het Verdrag van Lissabon volledig 
moet worden benut, onder meer door minder vaak gebruik te 
maken van intergouvernementele besluitvorming, door in de 
Raad over te gaan van besluitvorming met algemene stemmen 
op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid door 
toepassing te geven aan de "passerelle"-clausule, door als 
Parlement vaker gebruik te maken van het recht om voorstellen 
voor wetgeving te doen, door zijn politieke controle op de Commissie te versterken, door het aantal 
Raadsformaties terug te brengen en door de Raad om te vormen tot een echte wetgevende kamer. 
In de tweede resolutie, presenteert het Parlement nog ingrijpender voorstellen tot wijziging van de 
huidige institutionele opbouw, waarvoor ook de Verdragen gewijzigd zouden moeten worden. 
Deze voorstellen zijn: het belasting- en economisch beleid tot een gedeelde bevoegdheid maken, 
de rol van het Parlement in het kader van de economische en monetaire unie versterken, invoering 
van het ambt van minister van Buitenlandse Zaken van de EU, aanpassing van het ambt van HV/VV, 
de Commissie de bevoegdheid geven om inbreukprocedures in te leiden wegens schending van de 
waarden waarop de Unie berust, vaker overgaan tot besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad, en andere actoren dan de Commissie (zoals de Raad, het Parlement en de 
nationale parlementen) de bevoegdheid geven om wetgevingsvoorstellen in te dienen.  

De Europese integratie is van oudsher - onder meer - gekoppeld aan de ontwikkeling van de Frans-
Duitse betrekkingen. Zo legden president Macron en bondskanselier Merkel in de 

"Na de verkiezingen voor het Europees 
Parlement moet de Europese Raad tot 
overeenstemming komen over een 
ambitieuze en omvattende strategische 
agenda." 
Juha Sipilä 

"Het element dat ons verenigt is onze 
Europese identiteit, die gebaseerd is 
op beginselen, waarden en 
gemeenschappelijke belangen." 
Klaus Iohannis 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_NL.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_NL.html?redirect
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Mesebergverklaring van juni 2018 enkele punten waarop zij overeenstemming hadden bereikt vast, 
zoals de migratieagenda, de versterking van het asielstelsel, de oprichting van een van een echte 
grenspolitie en de totstandbrenging van een begroting voor de eurozone. De Mesebergverklaring 
mondde uit in het Verdrag van Aken, dat op 22 januari 2019 werd ondertekend en waarin deze 
punten van overeenstemming werden vastgelegd. 

De Commissie leverde met haar witboek van maart 2017 een 
constructieve bijdrage aan het debat door vijf 
"werkmethodes" voor de toekomst te presenteren. De 
Commissie presenteerde vijf verschillende scenario's voor 
de Europese integratie in de toekomst, met als doel het 
debat hierover aan te wakkeren zonder een definitieve 
oplossing te bieden. Deze scenario's zijn: i) op dezelfde voet 

doorgaan; ii) de interne markt en niets meer; iii) wie meer wil, doet meer; iv) minder, maar efficiënter; 
en v) veel meer samen doen. Aan deze vijf scenario's werd in de toespraak over de staat van de Unie 
2017 een zesde scenario toegevoegd: het bouwen van een Unie van waarden, gebaseerd op de 
beginselen vrijheid, gelijkheid en eerbiediging van de rechtsstaat.  

De Europese Raad heeft niet officieel gereageerd op het witboek van de Commissie, maar heeft wel 
diverse lidstaten of groepen van lidstaten de gelegenheid 
geboden om hun standpunt ter zake kenbaar te maken. De 
zuidelijke landen van de Europese Unie hebben hun visie op 
bepaalde beleidsgebieden uiteengezet, en andere groepen 
landen, zoals Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland hebben 
tijdens de top van Versailles uitdrukkelijk te kennen gegeven 
voorstander te zijn van een Europa met meerdere snelheden. 
De Visegrad-staten toonden zich tijdens de bijeenkomst in 
Warschau sceptisch over deze aanpak. De voorzitter van de Commissie houdt jaarlijks een toespraak 
over de staat van de Unie. Niet alleen daarin maar ook in haar mededeling van maart 2018 gaf de 
Commissie een toelichting op bepaalde specifieke institutionele kwesties, zoals de 
Spitzenkandidaten-procedure, wijziging van de samenstelling van het Parlement, mogelijke 
invoering van transnationale lijsten bij de Europese verkiezingen, en wijziging van de institutionele 
structuur van de Unie op het hoogste niveau door samenvoeging van de ambten van voorzitter van 
de Europese Raad en voorzitter van de Europese Commissie. 

Recentelijker, op 13 februari 2019, heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de 
stand van het debat over de toekomst van Europa, waarin het niet alleen aandacht besteedde aan 
beleidsaspecten, zoals de toekomst van de EMU en economische governance, maar ook aan 
institutionele onderwerpen. Het Parlement wees op de noodzaak om besluitvormingsprocessen 
democratischer en transparanter te maken, stelde de communautaire methode te verkiezen boven 
de intergouvernementele methode, en pleitte voor snellere besluitvorming door vaker over te gaan 
tot besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid door toepassing te geven aan de "passerelle"-
clausules. Voorts wees het Parlement er in deze resolutie op dat duidelijk moet zijn dat 
gedifferentieerde integratie niet leidt tot eerste- en tweederangslidstaten. Daarnaast gaf het aan 
voorstander te zijn van een actievere rol voor de nationale parlementen, met name bij het toezicht 
op het optreden van de nationale regeringen binnen de Europese instellingen, en herhaalde het 
zijn voorstel om van de Raad een echte wetgevende kamer te maken. Ten slotte drong het aan op 
een meer verregaande politieke integratie, waarbij de mensenrechten, fundamentele rechten en 
democratische beginselen volledig worden geëerbiedigd. 

"Grote stappen voorwaarts worden vaak 
gezet door een voorhoede. Denk maar aan 
de eurozone, de gemeenschappelijke 
markt of Schengen. Een Europa met 
meerdere snelheden hoeft niet een Europa 
met verschillende niveaus te betekenen." 
Charles Michel 

"Europese soevereiniteit mag niet ten 
koste gaan van de soevereiniteit van de 
lidstaten, want de kracht van een 
soeverein Europa bestaat uit de 
gezamenlijke kracht van de lidstaten." 
Mateusz Morawiecki 

https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/witboek_over_de_toekomst_van_europa_nl.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_nl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_nl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_nl
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_nl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_NL.html
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Aan het debat over de toekomst van Europa werd niet alleen deelgenomen door de EU-instellingen, 
de EU-leiders en de lidstaten, maar ook door de burgers. In het kader van de burgerdialogen, een 
initiatief van de Commissie uit 2012 dat nieuw leven werd ingeblazen naar aanleiding van het 
pleidooi van Commissievoorzitter Juncker voor het terugwinnen van het vertrouwen van de 
burgers, werd een permanente dialoog tot stand gebracht tussen de burgers in de EU-lidstaten en 
vertegenwoordigers van de EU-instellingen. Deze dialogen hebben ten doel van gedachten te 
wisselen, uitleg te geven over EU-beleid, ideeën te verzamelen en te luisteren naar kritiek en 
daarover na te denken. In dit kader werd ook een onlineraadpleging van EU-burgers georganiseerd 
in het kader waarvan de burgers onder meer gevraagd werd naar hun mening over het witboek van 
de Commissie.  

Midden in het debat dat gevoerd werd door EU-instellingen en groepen landen hechtte de Raad 
zijn goedkeuring aan een nieuwe werkmethode, de leidersagenda, met als doel om de 
onderhandelingen en besluitvorming in de Raad te vergemakkelijken en vlotter tot resultaten te 
komen. Een van de punten op deze agenda was het voornemen om tijdens de top in Sibiu op 9 mei 
2019 te werken aan de voorbereiding van de strategische agenda voor de periode 2019-2014 en om 
de leidersagenda te evalueren. 

Het debat in het Parlement 
 

 

 

De Spitzenkandidaten-procedure en de transnationale lijsten 
werden slechts door drie sprekers genoemd, namelijk Leo 
Varadkar, Andrej Plenković en Xavier Bettel. Zij behoorden tot 
de eerste zes EU-leiders die tot het Parlement spraken. 
Uitsluitend Leo Varadkar en António Costa verwezen 
uitdrukkelijk naar het witboek van de Europese Commissie. 
Anderen spraken indirect over een of meer van de vijf 
scenario's, bijvoorbeeld door hun voorkeur uit te spreken voor een scheiding van bevoegdheden 
tussen de EU en de lidstaten. Sommige EU-leiders waren van oordeel dat bepaalde 
verantwoordelijkheden teruggegeven moeten worden aan de lidstaten. Veel anderen riepen op tot 
"meer Europa", doch slechts op enkele specifieke beleidsgebieden. De Franse president Emmanuel 
Macron drong aan op meer "Europese soevereiniteit" en opwaardering van de samenwerking op 
Europees niveau. Veel sprekers wezen op het belang van de bescherming van de democratie en de 
rechtsstaat, vooral gelet op het toenemend populisme en autoritarisme in Europa. Acht sprekers 
verwezen in dit kader rechtstreeks naar de komende Europese verkiezingen. 

Veel sprekers spraken hun bezorgdheid uit over de groeiende kloof tussen de instellingen en de 
burgers en waren van oordeel dat de politieke en institutionele prestaties van de EU moeten worden 

bijgestuurd. Charles Michel sprak van een "fundamentele 
geloofscrisis" ten aanzien van overheidsinstellingen, 
waaronder de Europese instellingen, en ten aanzien van de 
traditionele media. De meeste EU-leiders die van zich lieten 
horen in het debat over de toekomst van Europa, met name 
later in het debat, gingen niet nader in op institutionele 

hervormingen, omdat zij van mening waren dat de focus van het debat moest liggen op het 

"We moeten de unanimiteitsregel laten varen. Niet alleen als het gaat om buitenlandse zaken, 
maar ook als het gaat om andere belangrijke onderwerpen, zoals belastingen, de meerjarige 
begroting en de mechanismes die we hebben voor de bescherming van de rechtsstaat en de 
mensenrechten." 
Pedro Sánchez 

"Ik stel voor om de 
Spitzenkandidatenprocedure tot de 
vaste procedure te maken en ervoor te 
zorgen dat ook de mensen op andere 
topposities in de EU democratisch 
gekozen worden." 
Leo Varadkar 

"Ik maak er geen geheim van dat ik wat 
huiverig ben voor institutionele 
debatten. Hoe belangrijk het ook is om 
het hierover te hebben, de burgers lopen 
er niet warm voor." 
Xavier Bettel 

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_nl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_nl.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/tallinn-leaders-agenda/
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luisteren naar en het terugwinnen van het vertrouwen van de burgers. Alle sprekers onderstreepten 
de rol van burgers, waarbij het soms ging over de inzet van Europa ten behoeve van de burgers en 
soms over de actieve betrokkenheid van de burgers bij de EU, bijvoorbeeld in het kader van de 
burgerraadplegingen. 

 





 
 

 

Dit document is het laatste in een serie van vier briefings 
over de debatten over de toekomst van Europa, waarin 
de standpunten van de staatshoofden en 
regeringsleiders die in de periode van januari 2018 - 
april 2019 tijdens de plenaire vergaderingen van het 
Europees Parlement het woord hebben gevoerd, 
worden belicht. In het eerste deel van dit document 
worden de overeenkomsten en verschillen tussen de 
standpunten van de sprekers besproken, en komen de 
trends in de onderwerpen waarover wordt gesproken 
en de gedane voorstellen aan bod. Het tweede deel 
bevat enkele citaten uit de meest opvallende uitspraken 
van de EU-leiders en een uitvoeriger analyse van hun 
standpunten op de volgende belangrijke 
beleidsgebieden: de economische en monetaire unie, 
migratie, de sociale dimensie, internationale handel, 
klimaatverandering en energie, veiligheid en defensie, 
het volgende meerjarig financieel kader en 
institutionele kwesties. 
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