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10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU

Inleiding

In vijftig jaar tijd evolueerde de Europese Unie tot de grootste economie 
en één van de veiligste plekken ter wereld. Tijd dus om op onze lauweren 
te rusten? Helemaal niet. De Unie staat immers voor tal van interne en 
externe uitdagingen. Een greep uit de hoofdpunten van het nieuws 
leert ons veel: 

De EU heeft dus nog heel wat werk voor de boeg. De vraag blijft wel hoe we op die uitdagingen moeten reageren. 
Passen we de structuur van de Unie aan zodat we die gezamenlijk kunnen aanpakken? Beantwoorden we ze met meer 
of minder Europese samenwerking?

We staan dus voor belangrijke keuzes. We moeten een antwoord zien te vinden op de vraag: ‘welk soort Europa willen 
we?’. Willen we vooral samenwerken als een sterk economisch blok? Of willen we ook op politiek vlak de handen in 
elkaar slaan? 

Op het gebied van economische samenwerking legden we al een hele weg af: van een douane-unie evolueerden we 
naar een interne markt, om zo tot een economische en monetaire unie (EMU) te komen. 

Maar ook al is de EMU een feit, de realiteit verplicht ons om vooruit te denken en ervoor te zorgen dat we ook in de 
toekomst een economische speler van wereldformaat blijven. Grote uitdagingen liggen immers op de loer: toenemende 
vergrijzing in Europa, de opkomst van groei-economieën als China en India, enz. Zit het antwoord hierop vervat in 
de Lissabonstrategie die van de EU tegen 2010 de grootste en meest competitieve kenniseconomie ter wereld wil 
maken?

Politieke samenwerking binnen Europa, zoals samenwerking op vlak van buitenlands beleid en politiesamenwerking, 
is minder vanzelfsprekend. Het raakt de nationale staten in hun soevereiniteit en dus staan ze die bevoegdheden niet 
graag af aan Europa. Maar tegen fenomenen als grensoverschrijdende misdaad, illegale migratie of de opwarming van 
de aarde heb je als individueel land nog maar weinig verhaal. 

Kiest de EU ervoor om op economisch en politiek vlak een rol van betekenis te spelen, dan moet ze ook haar eigen 
werking aanpassen. Het nieuwe Europese verdrag, het Verdrag van Lissabon, moet dus niet alleen de Unie aanpassen om 
efficiënter te kunnen werken. Het moet de EU ook in staat stellen om daadkrachtig op te treden in een snel evoluerende 
wereld. En dan wacht de Unie nog een moeilijke, maar belangrijke taak: de burger warm maken voor dit Europese 
project. 

Italiaanse eiland Lampedusa ving dit 
jaar al 3.000 illegalen op

Belgisch-Italiaans pedofilie-

netwerk opgerold door Europol

Vrachtwagenchauffeurs protesteren 
tegen dure olieprijzen

Braziliaanse boeren dienen klacht 

in tegen Europees suikerbeleid Kerst in Brussel overschaduwd 
door terrorismealarm



2

Het NiEUwste Blad
Editie Vlaanderen

2008 - GRATIS 10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU

Iedereen wil zijn eigen Europa
Binnen de EU bestaan er tussen lidstaten grote meningsverschillen over de finaliteit van het project. 
Waarvoor moet Europese integratie dienen? Je hebt landen die tevreden zijn met de situatie zoals ze nu 
is. Sommige landen willen vooruit met een Europees leger en het veiligheidsbeleid, andere willen een 
socialer Europa, nog andere liggen niet wakker van de EU en België wil vooruitgang in alles tegelijk. 
Je hebt niet één project waar iedereen in kan geloven. Dat maakt dat je moeilijk stappen vooruit kan 
zetten. Een trein op rails zetten gaat moeilijk als je niet weet waar de sporen naar toe zullen leiden. 

Voor de toekomst van de EU zie ik twee scenario’s. Mogelijk komt er een ommezwaai richting meer 
Europese integratie als antwoord op een aantal crisissen. Vanuit het besef dat lang genoeg aangemod-
derd is, krijgt de Europese samenwerking een nieuwe impuls. Dat zag je ook in de jaren zeventig, 
toen Europese landen in crisistijd aanvankelijk hun eigen staal en textiel probeerden te redden, maar 
uiteindelijk zagen dat het antwoord op Europees niveau lag. Anno 2007 zouden bijvoorbeeld een crisis 
op buitenlands vlak, delocalisaties van grote Europese bedrijven naar Azië en Oost-Europa of nog maar 
eens een terreuraanslag op Europese bodem de mensen kunnen wakker schudden.

Als dat besef er niet komt - en dan zitten we in het tweede toekomstscenario - kan een kleine groep 
lidstaten het voortouw nemen om een nieuwe unie op te richten, een herstichting van de EU als het 
ware. Dat komt in de buurt van het idee van Guy Verhofstadt over de Verenigde Staten van Europa. 
Dat is intellectueel heel aantrekkelijk, maar politiek bestaat er tot vandaag maar weinig steun voor. De 
meeste lidstaten hebben wat dit betreft nog last van koudwatervrees. 

Hendrik Vos, 30 januari 2007

The sky is the limit?
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Beleidsdomeinen waarvan de EU prioritair 
werk moet van maken volgens een enquête bij 
de EU-bevolking (in procenten)
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strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
werkloosheid aanpakken

vrede en stabiliteit garanderen in Europa
strijd tegen terrorisme

strijd tegen grensoverschrijdende misdaad
milieu

strijd tegen illegale migratie
de kloof met de burger dichten

respect voor mensenrechten en democratie
de euro

consumentenbescherming
hervorming van de EU-instellingen

een politieke en diplomatieke rol spelen in de wereld
verdere uitbreiding van de EU

andere
geen idee

Bron: Eurostat, september 2007

Klaar voor de toe-
komst ?
Op een Europese topbijeenkomst in Lissabon 
(maart 2000) beslisten de regeringsleiders van de 
toenmalige EU-lidstaten dat de EU tegen 2010 de 
grootste en meest competitieve kenniseconomie 
van de wereld moest worden. Europa nam zich 
voor om de Verenigde Staten tegen 2010 niet al-
leen bij te benen, maar zelfs achter zich te laten. 

Daarvoor stippelden ze een strategie uit. Aange-
zien kennis en innovatie de motor zijn van eco-
nomische groei moest de ‘strategie van Lissabon’ 
hervormingen doorvoeren die tot groei en een 
grotere concurrentiekracht zouden leiden. 

Drie procent. Dat is het magische cijfer dat politici 
in hun hoofd hebben als het gaat over innovatie. 
De landen van de EU hebben namelijk afgespro-
ken dat ze tegen 2010 drie procent van hun bbp 
aan onderzoek en ontwikkeling willen besteden. 
Op die manier hoopt Europa uit te groeien tot 
een toonaangevende kennis- of informatiemaat-
schappij. Het cijfer is niet helemaal willekeurig ge-
kozen. Zowel in Japan als in de Verenigde Staten, 
twee landen die bekend staan om hun innovatie-
gerichte economieën, schommelt dit percentage 
rond de drie procent. Maar Europa heeft nog een 
hele weg af te leggen. De 27 lidstaten kwamen in 
2007 maar aan gemiddeld 1,84 procent. 

Europa verdeeld over 10  
crisis in Irak
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Onderzoek en ontwikkeling in de wereld
Totale uitgaven voor O&O in de grootste regio’s ter wereld, 2007

1995 2005
Koopkracht in 
miljoen dollar

% Koopkracht in 
miljoen dollar

%

Europa 147588 30,8 242102 26,7
EU-27 (1) 139438 29,1 227543 25,0
EVA (2) 6845 1,4 10905 1,2
Turkije 1306 0,3 3654 0,4

Noord-Amerika 195390 40,8 334309 36,8
VS 184077 38,4 312535 34,4
Canada 11313 2,4 21774 2,4

Azië 114025 23,8 282522 31,1
Japan 76182 15,9 118026 13,0
China 17399 3,6 115197 12,7
Zuid-Korea 13681 2,9 31632 3,5
Andere (3) 6763 1,4 17668 1,9

Oceanië 6248 1,3 12678 1,4
Australië 5639 1,2 11590 1,3
Nieuw-Zeeland 609 0,1 1089 0,1

Russische Federatie 7373 1,5 16669 1,8
Israel 2977 0,6 8774 1,0
Andere (4) 5400 1,1 11340 1,2

TOTAAL 479002 100 908394 100

Bron : DG Research
Data : OECD
Opmerkingen :  (1) EU-27 met uitzondering van Bulgarije
 (2) EVA met uitzondering van Liechtenstein
 (3) Taiwan en Singapore
 (4) Argentinië, Zuid-Afrika en Mexico

Key Figures 2007

5 7

11

De vergrijzing slaat toe 
in de EU
- Daling van de beroepsbevolking tussen 2004 

en 2050: -40 miljoen 

- Daling van het aantal jongeren (tussen 15 en 
24 jaar) tussen 2004 en 2050: -14 miljoen 

- Vruchtbaarheidscijfer in 2004: 1,5 kind per 
vrouw. Om het huidige bevolkingscijfer te be-
houden zou elk koppel 2,1 kinderen moeten 
krijgen. 

- Levensverwachting van vrouwen in 2050: 85,6 
jaar 

- Levensverwachting van mannen in 2050: 80,5 
jaar 

- Verschil tussen immigratie en emigratie in 
2004: +1,8 miljoen 

  Bron: Eurostat 2004

EU zet VS onder druk 
om het post-Kyoto-ver-
drag te ondertekenen  

Conflict 12

Israël-Palestina

Naar een Europees Leger? 13

Solana 9
 

(Hoge Vertegenwoordiger voor het 

Gemeenschappelijk Buitenlands- en 

Veilgheidsbeleid) blijft praten 
met Iran
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Bosnië 0,39

0,40

0,50

0,51

0,57

0,57

0,60

0,61

0,67

0,76

0,80

0,94

0,94

1,10

1,12

1,22

1,22

1,25

1,42

1,51

1,56

1,73

1,78

1,82

1,84

2,13

2,43

2,44

2,51

2,83

2,93

3,43

3,86

4,71

(uitgedrukt in % van het BBP)

Brom : DG Research
Data : Eurostat, OECD
Opmerking :  IT, NL, RO, UK, HR, TR, IS: 2004, AT, FI:2006

Key Figures 2007

Gemeenschappelijk 8  
buitenlands en veilig-
heidsbeleid van de EU 
meer fictie dan werke-
lijkheid

Asiel- en migratie- 16  
beleid

Fourniret houdt EU spiegel voor 14

Gisteren werden de Franse seriemoordenaar Mi-
chel Fourniret en zijn vrouw Monique Olivier 
door het Hof van Assisen in Charleville-Mézières 
veroordeeld tot levenslang. 

Eerder werd Michel Fourniret in Frankrijk veroor-
deeld voor verschillende misdrijven rond kinder-
misbruik. Hij zat ervoor in de gevangenis. Maar 
de man kon na zijn vrijlating ongestoord naar 
België verhuizen. Hij kreeg er zelfs een bewijs van 
goed zedelijk gedrag en werd er aangeworven in 
een school. 

Deze feiten roepen natuurlijk de vraag op hoe het 
mogelijk is dat er geen Europees strafblad bestaat 
en criminelen hun verleden kunnen uitwissen als 
ze verhuizen van de ene lidstaat naar de andere. 
De zaak is een schoolvoorbeeld om aan te tonen 

dat Europese integratie nodig is, maar te traag 
vordert. 

Het creëren van een Europees strafblad blijkt 
echter politiek niet haalbaar. Verdere Europese 
integratie wordt vaak door de lidstaten tegenge-
houden uit vrees voor een Europese superstaat. 
In crisismomenten wijken deze weerstanden soms 
plots. Voor justitie en politie is dat zeker het geval. 
Zo maakte de Unie pas na de aanslagen van 2001 
in New York werk van de gezamenlijke bestrijding 
van het terrorisme o.a. door middel van het Euro-
pees arrestatiebevel. 

Wie weet zorgt Michel Fourniret voor een verdie-
ping van de Europese politie- en justitiesamenwer-
king.  

 29 mei 2008

Sinds 2006 staat migratie weer hoog op de Euro-
pese agenda. Wellicht als gevolg van de beelden 
van uitgemergelde Afrikaanse vluchtelingen die 
in 2006 in gammele bootjes aanspoelden op de 
Zuid-Europese toeristenstranden. De Afrikanen 
die Europa per boot bereiken, vormen naar schat-
ting 10 procent van het totale aantal illegale mi-
granten (500.000 mensen per jaar) die naar de EU 
komen. 

Illegale migratie vraagt om een Europese aanpak: 
het gaat, net als bij het klimaat, om een grens-
overschrijdend probleem. Met het opheffen van 
de binnengrenzen en het vrij verkeer van perso-
nen in 1993 groeide het besef dat een Europees 
migratiebeleid nodig is. Sindsdien kunnen de lid-
staten niet meer zelf controleren wie er het land 
binnenkomt. Maatregelen om ‘asielshoppen’ te 
voorkomen drongen zich dus op. De afgelopen 
jaren zijn in Europees verband afspraken gemaakt 
om nationale asielwetten op elkaar af te stemmen. 
Er zijn Europese minimumeisen voor de opvang 
van asielzoekers, voor de asielprocedure en er is 
een Europese definitie van het begrip ‘vluchte-
ling’. Maar er zijn nog grote verschillen tussen 
landen in de behandeling van asielzoekers. 

Een ander fenomeen dat om een Europees 
migratiebeleid vraagt is de vergrijzing. De ko-
mende twintig jaar neemt de Europese beroeps-
bevolking als gevolg van de vergrijzing af met zo’n 
20 tot 25 miljoen. Legale migratie kan helpen de 
gevolgen te verzachten. Maar tot nu lag een Euro-
pese aanpak te gevoelig bij een aantal lidstaten, 
met name Duitsland. 

De komende jaren doet de Commissie een aantal 
voorstellen op het gebied van legale migratie. 

 

19 maart 2007
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Sociaal Europa 17

Vakbonden en directie van Audi Brussels bereik-
ten vorige week een compromis om 20 procent 
kosten in de autofabriek te besparen. De bespa-
ring is nodig om van VW Vorst een Audifabriek 
te kunnen maken. Deze investering gaat gepaard 
met nieuwe werkregelingen en arbeidsvoorwaar-
den. Die zijn echter niet echt nieuw. Ze bestaan al 
jaren bij Audi Duitsland, met instemming van de 
Duitse vakbonden.

Wat houden die besparingen in?

- De nacht- en weekendploegen worden afgeschaft;

- De arbeidsduur wordt opgevoerd van een 35- 
naar een 38-urenweek;

- De arbeiders krijgen minder arbeidsduurver-
minderingsdagen: van dertig naar twaalf dagen in 
2009;

- De arbeiders krijgen minder anciënniteitsdagen: 
in plaats van een dag verlof per vier jaar loopbaan, 
is er nu nog maar één dag per vijf jaar.

In een referendum keurden de arbeiders het voor-
stel goed met 62 procent van de stemmen. Bij de 
bedienden was dat 94 procent. De nieuwe regeling 
gaat in vanaf 1 januari 2008.  

 13 juli 2007

Klimaatplan 20-20-20 21

Europa wil een voortrekkersrol spelen in de internationale strijd tegen de opwarming van de aarde. 
Recente berichten over het afbrokkelen van een enorme ijsmassa op de Zuidpool en de snelle toename 
van cyclonen en overstromingen maken duidelijk dat de klimaatverandering nog sneller gaat dan tot nu 
toe werd aangenomen. Om die reden nam de Europese Unie alvast het voortouw op de klimaattop in 
Bali in december 2007 waar op internationaal vlak een nieuw milieuverdrag werd voorbereid. Omdat het 
Kyoto-protocol in 2012 ten einde loopt, moet in 2009 een nieuw wereldwijd akkoord gesloten worden. 

In januari 2008 presenteerde de Europese Commissie haar klimaatplan. De EU wil met dit voorstel een 
algemene daling van het energieverbruik nastreven, zodat ze minder afhankelijk is van energie-import. 
Bovendien wil ze het aandeel hernieuwbare energie optrekken en de uitstoot van schadelijke broeikasgas-
sen terugdringen. 

‘Een historisch plan’, zo luidden de persmededelingen, ‘dat goed is voor de planeet, de economie en de 
burgers’.

Het gele gevaar ? 18  
een interview met 
Daniël Cohn-Bendit
Hieronder vind je een fragment uit het interview met 
Daniël Cohn-Bendit over de relatie tussen de EU en 
China. Hij is Duits europarlementslid voor de Duitse 
Groenen en was de leider van de studentenrevolte in 
mei ’68 in Parijs.

Moeten de Europese producenten concurreren tegen de 
Chinese arbeidsvoorwaarden? 

Daniel Cohn-Bendit: Nee, zeker niet. Europese 
en Chinese arbeidsstandaarden kan je nauwelijks 
met elkaar vergelijken. Europa en China produ-
ceren compleet verschillende zaken. Kijk naar 
Duitsland. De Duitse economie is de grootste 
exporteur ter wereld. Duitse werknemers hebben 
toch geen Chinese of Indiase arbeidsvoorwaar-
den, wel? De uitdaging voor Europa is niet om 
zijn arbeidsvoorwaarden aan te passen aan de Chi-
nese concurrentie, maar wel om producten op de 
markt te brengen die de Chinezen niet kunnen 
produceren. Dat is de echte uitdaging. De andere 
weg is gewoon onhaalbaar. Zelfs al realiseer je hier 
een loonvermindering van tien procent, dan kom 
je nog niet in de buurt van de Chinezen. Het is 
een vals debat. Onze kennis en onze onderwijssys-
temen, dat zijn terreinen waarop we echt competi-
tief kunnen zijn, in plaats van op het vlak van de 
lonen. De mensen moeten namelijk ook kunnen 
consumeren, we hebben ook een interne markt 
nodig. 

Hoe lang kan Europa haar koppositie op het gebied 
van kennis en hightech tegenover China en India nog 
blijven behouden? 

Daniel Cohn-Bendit: Het hangt ervan af naar 
welk land je kijkt als je het over China hebt: de 
pieken van rijkdom en technologie in de steden, 
of de miljoenen en miljoenen armen en analfa-
beten. Als je naar die laatste groep kijkt, lopen 
we nog steeds honderd jaar voorop. Ik vrees de 
Aziaten dus niet.

Hoe arm is Europa ? 19

De Europese Unie doet het goed op economisch vlak. Toch hebben ongeveer 72 miljoen Europeanen 
moeite om het hoofd boven water te houden. 

Bron: wikipedia
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Landbouwbeleid 22

Eén van de domeinen waar de Europese landen 
het sterkst samenwerken is het Gemeenschappe-
lijk Landbouwbeleid (GLB). De hongersnood na 
de Tweede Wereldoorlog verplichtte de Europese 
landen om samen te werken. Ze werkten een sub-
sidiesysteem uit dat de landbouwers aanspoorde 
meer te produceren. Hoe groter de productie, hoe 
meer Europese centen daar tegenover stonden. 

Het GLB werkte. Vanaf de jaren zestig werd het sys-
teem echter het slachtoffer van zijn eigen succes. 
De boeren gingen o.m. betere machines, sproei-
stoffen en kunstmest gebruiken om hun produc-
tie op te drijven. Het motto ‘meer productie is 
meer subsidies’ leidde tot overproductie. Het was 
de tijd van de melkplassen en de boterbergen. 

Door de overproductie en het hoge kostenplaatje 
kreeg het GLB veel kritiek. Bovendien werd de 
landbouw in de jaren ’90 geteisterd door de di-
oxinecrisis, varkenspest, mond- en klauwzeer,… 
Hervormingen drongen zich dus op. Men stapte 
af van de subsidies volgens de hoeveelheid land-
bouwproducten en men koos voor rechtstreekse 
inkomenssteun aan de landbouwers. Die finan-
ciële tegemoetkoming kregen de landbouwers 
niet zomaar. Ze moesten voldoen aan bepaalde 
normen, zoals dierenwelzijn, voedselveiligheid en 
hygiëne. Ook plattelandsontwikkeling stond nu 
hoog op de Europese landbouwagenda. 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid onder-
ging dus al een grondige facelift. Toch volgen 
er nog nieuwe hervormingen, als gevolg van de 
EU-uitbreidingen van 2004 en 2007 en de toene-

mende globalisering.

Door de uitbreiding van 2004 en 2007 is het aan-
tal landbouwers in de EU met meer dan 75% ge-
stegen. Het spreekt dan ook voor zich dat dit een 
grote druk legt op het EU-budget. 

Bovendien komt er ook globaal gezien kritiek op 
het feit dat de EU haar markt beschermt tegen 
goedkope landbouwproducten uit de rest van de 
wereld. De Wereldhandelsorganisatie verplicht de 
EU daarom haar beleid bij te sturen. Toch zijn 
de meeste EU-lidstaten ervan overtuigd dat een 
zekere bescherming van de Europese landbouw-
markt nodig blijft, gezien het belang van voedsel-
productie. 

Verstikkende uien 23

Verdrag van Lissabon  24Een duidelijk 25  
project voor Europa
De kloof met de burger overbruggen, is een 
ander aandachtspunt voor de EU. Het Europese 
communicatiebeleid is bijzonder zwak. Ofwel 
klinkt een jargon dat normale mensen niet be-
grijpen, ofwel wordt er op een kinderlijke manier 
gecommuniceerd (genre ‘nooit meer oorlog’). 
Daarnaast is het algemene klimaat niet echt 
gunstig: Europa wordt vaak opgevoerd als het om 
slecht nieuws gaat. En als Europa interessante 
dingen doet, steken nationale politici de pluimen 
het liefst op hun eigen hoed. Ook Belgische 
politici zijn in dat bedje ziek. Het valt trouwens 
op hoe weinig Belgische politici weten over Eu-
ropese besluitvorming. Ze zouden veel meer oog 
moeten hebben voor wat er rond het Schuman-
plein gebeurt. 

 Hendrik Vos, professor UGent

Dilemma economie - ecologie 20

De Belgische nationale luchthaven ligt in een 
dichtbevolkt gebied. Het koerierbedrijf DHL 
vliegt ’s nachts om alle postpakketten op tijd op 
hun bestemming te brengen. Heel wat omwonen-
den van de luchthaven klagen echter over lawaai-
hinder. 

Deze case toont aan dat het niet eenvoudig is om 
een evenwicht te vinden tussen economie en eco-
logie. Kiezen we voor de nachtrust van de omwo-
nenden of willen we in de eerste plaats de arbeids-
plaatsen bij DHL behouden? Of is een compromis 
mogelijk?
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10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU
1. Iedereen wil zijn eigen Europa  

 Lees artikel 1. 

a. Wat is volgens prof. Vos het fundamentele probleem 
van de EU?

b. Welke twee toekomstscenario’s ziet hij?

c. Welk scenario verkies jij?

2. The sky is the limit? 

 Verklaar cartoon 2. Wat wordt bedoeld met de Ver-
enigde Staten van Europa?

3. Europese prioriteiten  
a. Bekijk figuur 3. Volg jij het standpunt van de gemid-

delde EU-burger? Waar moet Europa de komende 
jaren werk van maken? Plaats ze in volgorde van pri-
oriteit (volgens jou). Staaf je antwoord.

b. Bekijk figuur 19. Moet de EU een rol spelen in de 
strijd tegen de armoede in Europa? Of moet dit de 
bevoegdheid van de lidstaten blijven?  

4. Lissabonstrategie 

a. Wat is de Lissabonstrategie? 

b. In welke sectoren moet volgens de EU vooral geïn-
vesteerd worden om die doelstelling te bereiken? 

c. Bekijk figuur 5. Hoe staat het momenteel met de 
EU? Zal ze de Lissabondoelstelling halen, denk je? 
Verklaar je antwoord.

d. In 2001 trokken ruim 26.000 Europese wetenschap-
pers naar de Verenigde Staten. De redenen liggen 
voor de hand: ze krijgen betere werkomstandighe-
den zoals meer onderzoeksfaciliteiten, grotere carri-
èremogelijkheden en een hoger salaris. Hoe kan de 
EU de braindrain verminderen volgens jou? 

e. Bekijk figuur 6. Hoeveel EU-landen halen de 
norm die de Unie oplegt? Ziet het ernaar uit dat de 
3%-doelstelling gehaald wordt? Hoe staat het met 
België?

5. De vergrijzing slaat toe 

 Bekijk artikel 7.

a. We leven met zijn allen veel langer dan vroeger. Dat 
is goed nieuws. Maar het brengt ook moeilijkheden 
met zich mee. Waarom?

b. Hoe moet de overheid dit volgens jou oplossen? Is 
dat iets wat nationaal moet aangepakt worden of eer-
der Europees?

6. Europees buitenlands beleid 

 Bekijk krantenkoppen 8 tot 11 en cartoon 12.

a. Wat zeggen ze over het buitenlands beleid van de 
Unie?

b. Wat is de oorzaak van dat probleem?

c. Wanneer slaagde de EU erin eensgezind naar buiten 

te komen en wanneer niet. Geef telkens een recent 
voorbeeld.

7. Een Europees leger? 

 Leg cartoon 13 uit. Welke taken moet een Europees 
leger volgens jullie krijgen? Hoe moet het er uit zien? 
Hebben we er wel nood aan?

8. Interne veiligheid 

 Lees artikel 14.

a. Waarom kopte Die Welt ‘Affäre um Serienkiller wird 
zum EU-Justizskandal’ (Zaak seriemoordenaar wordt 
EU-justitieschandaal). Wat bedoelde ze daarmee? Is 
deze kritiek terecht? Staaf je antwoord.

b. Waarom staat de politie- en justitiesamenwerking in 
Europa nog in zijn kinderschoenen?

9. Asiel- en migratiebeleid 

a. De muur op cartoon 15 verwijst naar een beeld 
dat men vaak voor de EU gebruikt. Welk? Waarom 
wordt Europa soms zo voorgesteld?

b. Toch stellen enkele externe factoren dit beeld in 
vraag. Som er drie op. Zoek je antwoord in artikel 
16.

10. Sociaal Europa? 

 Lees artikel 17.

a. Welk probleem wordt hier aangekaart? Wat heeft dit 
met Europa te maken?

b. Is de omvorming van VW Vorst tot een Audi-fabriek 
een goede zaak voor het personeel? Staaf je ant-
woord.

11. Het gele gevaar? 

 Lees artikel 18.

a. Moet Europa, volgens Cohn-Bendit, vrezen voor een 
negatief effect op onze arbeidsvoorwaarden, nu de 
Chinese economie zo sterk groeit?

b. Wat hebben de opmerkingen van Cohn-Bendit te 
maken met de Lissabonstrategie?

12. Het dilemma economie – ecologie 

a. Welke zijn volgens jou de grootste milieuproblemen 
waarmee de Europese Unie kampt?

b. Lees artikel 20. Wat is jouw visie in de discussie eco-
nomie - ecologie?

c. Het bestuur van DHL heeft ondertussen beslist om 
te verhuizen naar Leipzig. Moet de EU geluidsnor-
men opleggen voor nachtvluchten of vind je dat net 
te veel EU-bemoeienis?

d. Hoe probeert de EU op grote schaal werk te maken 
van een beter klimaat?

13. Europees landbouwbeleid 

 Lees artikel 22.

a. Schets kort de evolutie van het Europese landbouw-
beleid.

b. Hoeveel geld geeft de EU per jaar uit aan landbouw? 
Vind je dat de moeite waard?

c. Met welke uitdagingen wordt het GLB geconfron-
teerd?

d. Kan je de symboliek van foto 23 verklaren?

14. Het Verdrag van Lissabon 

 Bekijk de video die de Ieren moest overtuigen om in 
het referendum van 12 juni 2008 vóór het Verdrag 
van Lissabon te stemmen via www.youtube.com/
watch?v=vLYueV6aFPA (Engelstalig). 

a. Wat is de bedoeling van het verdrag?

b. Is het de eerste poging hiertoe? 

c. Wat zal er concreet veranderen als het Verdrag in 
werking treedt? Zal de EU hiermee de vooropgestel-
de doelstelling realiseren, denk je? Geef aan de hand 
van drie voorbeelden aan wat zal veranderen voor 
het Europees Parlement. 

d. Zou jij, op basis van de video, vóór het verdrag stem-
men, mocht er in België een referendum gehouden 
worden?

15. Europa in een nieuw kleedje  
a. Bekijk cartoon 24. Kan je hem verklaren?

b. ‘Europa moet een federale staat worden naar het 
voorbeeld van de VSA’. Ga je akkoord met deze stel-
ling? Verklaar.

16. De communicatie tussen EU   
en haar burgers

a. ‘De media beïnvloeden het beeld dat we hebben 
over de Europese Unie’. Ga je akkoord met deze 
stelling? Waarom wel/niet?

b. Pluis er de kranten van de afgelopen week eens op 
na. Vind je veel berichtgeving over Europa? Wat is 
de toon van de artikels? Zijn ze eerder pro- of anti-
EU? Staaf je antwoord.

c. Omdat heel wat media in de EU de burger on-
juist informeren, creëerde de Europese Commissie 
een website om deze onwaarheden recht te zetten: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/facts/in-
dex_en.htm 

- In welke lidstaat wordt vaak onjuiste informatie ver-
spreid?

- Heeft dat volgens jou een invloed op de beeldvor-
ming over de EU in dat land? Staaf je antwoord.

d. Stel dat jij een reclamecampagne moet opzetten om 
de burger warm te maken voor het Europese project. 
Hoe zou je dat aanpakken?

http://ec.europa.eu/dgs/communication/facts/index_en.htm

