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De burgers en ingezetenen van de Europese Unie hebben bij het Europees Parlement al tal van 
verzoekschriften ingediend waarin zij hun boosheid en angst over de impact van de economische crisis 
op hun dagelijks leven verwoorden. Bepaalde verzoekschriften bevatten getuigenissen over de 
persoonlijke gevolgen die het besparingsbeleid heeft gehad voor hun rechten; andere gaan iets dieper 
op de zaak in en getuigen van het verlangen naar een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld, met de Europese verkiezingen, en daarna, eventueel, een nieuw verdrag over het 
toekomstige bestuur van Europa in het verschiet.
Tegen deze achtergrond en na een uitvoerig debat in de Commissie verzoekschriften met o.m. 
vertegenwoordigers van de Europese Beweging, de Unie van Europese Federalisten en de Jonge 
Europese Federalisten werd besloten een veel bredere hoorzitting te organiseren, waarop 
verenigingen uit heel Europa en indieners van verzoekschriften alsook een aantal prominente 
deskundigen en analisten worden uitgenodigd. 

Legitimiteit en het afleggen van rekenschap zijn de ruggengraat van de democratie. De economische 
crisis heeft echter een gebrek aan efficiënt en adequaat bestuur op Europees niveau aan het licht 
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gebracht. Vaak lijken de regeringen weerloos te staan tegen de kracht van de financiële 
wereldmarkten. Een en ander heeft ook duidelijk gemaakt dat in de huidige omstandigheden, ondanks 
de vele pogingen om het probleem op het niveau van de EU en andere gremia als de G8 en de G20 
aan te pakken, relevantere Europese maatregelen onontbeerlijk zijn om de rechten van de burgers, die 
almaar meer dreigen af te kalven, te versterken en te beschermen.
Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, heeft Europa een geloofwaardig, zichtbaar en 
verantwoordelijk economisch bestuur nodig.

1. Inleiding en welkomsttoespraak 
Erminia Mazzoni, voorzitter van de Commissie verzoekschriften    

2. WAAROM ?
De economische crisis en het besparingsbeleid hebben een noodlottige 
sociale crisis in Europa veroorzaakt en dreigen de sociale rechten van de 
burger (art. 3, lid 3, VEU) te ondermijnen. Europa moet de burgers en hun 
welzijn centraal plaatsen in haar optreden. 

Panel: Adriana Cerretelli - Sole 24 Ore, Enrique Serbeto - ABC

Indieners verzoekschriften:
Verzoekschrift 1698/2012, ingediend door T. P. (Griekse nationaliteit), over vermeende schending 
van artikel 28 van het EU-handvest van grondrechten

Verzoekschrift 1255/2012 ingediend door Antoni Barbarà Molina  (Spaanse nationaliteit), namens 
Dempeus per la Salut Pública, gesteund door 1255 medeondertekenaars, over de bezuinigingen op 
de overheidsuitgaven in de gezondheidszorg van Catalonië en Spanje

Verzoekschrift 0949/2012, ingediend door Sara Campuzano Casas (Spaanse nationaliteit), 
gesteund door 6 medeondertekenaars, over misbruik bij de verkoop van financiële instrumenten 
aan cliënten van een spaarbank

3. WAT? 
Een Europese economische regering en een gemeenschappelijk economisch 
beleid, zowel als fiscale solidariteit en begrotingscoördinatie?

Panel: Prof. Elena Carletti, Università Bocconi- EUI Florence, 
Elena Flores, Director DG ECFIN-Europese Commissie, 
Pauline Gessant Voorzitster Jonge Federalisten

Indieners verzoekschriften:
Verzoekschrift 1125/2011 ingediend door Theodoros Pitikaris (Griekse nationaliteit), over de 
vermeende niet-naleving van de EU-wetgeving door de Europese Commissie en de Europese 
Centrale Bank in het kader van de trojka
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Verzoekschrift 0591/2012 ingediend door Janez Vuk (Sloveense nationaliteit) over de financiële 
crisis

4. HOE ?
Het voortbouwen op en consolideren van onze verwezenlijkingen en het 
realiseren van een nieuwe kwalitatieve stap door middel van verdere 
verdragswijzigingen via een Conventie, op initiatief van het EP, 
overeenkomstig artikel 48, lid 2, van het VEU, waar het maatschappelijk 
middenveld zo nauw mogelijk bij wordt betrokken 

Panel:  Jo Leinen, Andrew Duff, Gerald Häfner, leden van het EP 
Indieners van verzoekschriften


