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Als je een burger van een EU-land bent, dan ben je
ook een Europees burger. Maar wat betekent dit in
de praktijk? Wat heeft de Europese Unie voor ons
gedaan? Om te beginnen, leven we in tijden van
vrede, wat op zich al een hele prestatie is. Maar
Europa heeft meer voor ons gedaan.
Ben je tussen 14 en 18 jaar oud en wil je meer
weten over de Europese Unie? Dan is dit boekje
iets voor jou!
Het leert je hoe de Europese Unie tot stand is
gekomen, welke waarden we delen, wie wat doet
en wat dit voor jou betekent in het dagelijks leven.
Ook zal je van alles te weten komen over de vele
uitdagingen waarmee de EU vandaag de dag te
maken krijgt en die ook jouw toekomst zullen
beïnvloeden.
De vorming van de Europese Unie heeft jaren
geduurd. Het is en blijft „werk in uitvoering” en het
zal niet lang meer duren of het is de beurt aan jouw
generatie om te beslissen wat er nu moet gebeuren.
Daarom is het nu tijd dat jij je eigen mening vormt
over de EU. Deze publicatie en de opgaven die
erin staan, geven je stof tot nadenken, niet alleen
voor jezelf, maar ook voor situaties waarin je met
vrienden en familie over Europa praat.
europa.eu/!qp63nr

De online quiz bij dit boekje is een leuke manier
om deonderwerpen die hier worden behandeld nog
eens door te nemen.
Heb je opmerkingen of suggesties over ditboekje?
Stuur ze naar comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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SINDS HAAR OPRICHTING IN 1957 IS DE EU GEGROEID VAN
6 NAAR 28 LIDSTATEN. DEZE LIDSTATEN HEBBEN ZICH VERENIGD
OM SAMEN AAN EEN BETERE TOEKOMST TE BOUWEN. WELKE
LANDEN VORMEN SAMEN DE EUROPESE UNIE EN WANNEER
WERDEN ZE LID? IN DIT HOOFDSTUK LEER JE HOE DE EU DIE WE
NU KENNEN, IS ONTSTAAN EN WAAROM DE EU ZO UNIEK IS.

WAT IS DE
EUROPESE
UNIE?
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EU-lidstaten
De Europese Unie is geen staat, maar een uniek partnerschap tussen
Europese landen, die lidstaten worden genoemd. Samen beslaan zij een
groot deel van het Europese continent. In de EU wonen meer dan
510 miljoen mensen, ongeveer 7 % van de wereldbevolking. Burgers van
de EU-lidstaten zijn ook burgers van de Europese Unie.
De EU bestaat momenteel uit 28 landen. In juni 2016 stemde één, het Verenigd
Koninkrijk, ervoor om de EU te verlaten. Maar totdat de onderhandelingen over
de uittreding zijn afgerond, blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de EU, met alle
rechten en plichten die dit met zich meebrengt.

ALBANIË
ANDORRA
BELGIË
BOSNIË EN
HERZEGOVINA
BULGARIJE
CΥΡRUS
DENEMARKEN
DUITSLAND
ESTLAND
FINLAND
FRANKRIJK

OPGAVE 1

WIE IS LID VAN DE EU ?
Bekijk rechts de lijst met vlaggen en landennamen. Het zijn allemaal
Europese landen, maar ze behoren niet allemaal tot de Europese Unie.
Kies uit de lijst de landen die bij de Europese Unie horen. Zoek ze daarna
op de kaart op. Als je hulp nodig hebt, kun je een kijkje nemen op deze
website: europa.eu/!wB36NX

GRIEKENLAND
HONGARIJE
IERLAND
IJSLAND
ITALIË
KROATIË
LETLAND
LIECHTENSTEIN
LITOUWEN
LUXEMBURG
MALTA
MOLDAVIË
MONTENEGRO
NEDERLAND
NOORWEGEN
OEKRAÏNE
OOSTENRIJK
POLEN
PORTUGAL
ROEMENIË
SERVIË
SLOVENIË
SLOWAKIJE
SPANJE
TSJECHIË
TURKIJE
VATICAANSTAD
VERENIGD
KONINKRIJK
ZWEDEN
VOORMALIGE
JOEGOSLAVISCHE
REPUBLIEK
MACEDONIË
ZWITSERLAND
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OPGAVE 2

WAT WEET JE AL OVER DEZE LANDEN OF WAT KUN
JE EROVER TE WETEN KOMEN?
Stel je voor dat je bij een toeristisch informatiebureau in Europa werkt. Kies de twee
EU-landen die je het best kent en stel een korte samenvatting voor toeristen op. Hoeveel
mensen wonen er bijvoorbeeld en wat is de hoofdstad? Wat hebben deze landen bezoekers
te bieden (eten, cultuur, taal enz.)?

Officiële talen in de EU

De Europese Unie heeft 24 officiële talen.
Waarom zijn er zo veel? De EU zou niet bestaan zonder haar
lidstaten en burgers. Als democratische organisatie moet de EU
met de regeringen van de lidstaten en haar burgers, bedrijven en
overheidsinstellingen communiceren in hun eigen taal. Mensen
hebben het recht te weten wat er namens hen wordt gedaan.
Ze moeten actief kunnen deelnemen aan EU-aangelegenheden
zonder eerst een vreemde taal te moeten leren. Wist je dat je
alle EU-instellingen kunt aanschrijven in een van de 24 officiële
talen en dan in dezelfde taal een antwoord terugkrijgt?
In dit interactieve audioboekje kun je horen hoe alle 24 talen
klinken wanneer ze worden gesproken: europa.eu/!Hv37Fm

Europese waarden

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
DOBRÉ RÁNO / GOD MORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON

IN VERSCHEIDENHEID VERENIGD
Heb je de zin „In verscheidenheid verenigd” weleens gehoord? Het is het
motto van de EU, dat precies laat zien voor welke waarden de EU staat.
Elk EU-land heeft zijn eigen cultuur, taal en traditie, maar alle landen
delen dezelfde gemeenschappelijke waarden en ze moeten deze waarden
eerbiedigen als ze deel willen uitmaken van de Europese Unie.
Een fundamentele waarde die alle lidstaten gemeen hebben, is
democratie. Dit betekent dat alleen democratische landen lid kunnen zijn
van de EU.
De andere waarden van de EU die door alle lidstaten worden gedeeld,
zijn menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat en de
eerbiediging van mensenrechten, onder andere de rechten van personen
die tot minderheden behoren.
Deze waarden worden beschreven in een belangrijke wetstekst, een
„verdrag”, dat door alle lidstaten is goedgekeurd en daarom moet worden
nageleefd. Het Verdrag van Lissabon is het meest recente verdrag. Het
werd in 2007 ondertekend in de Portugese hoofdstad.
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EU
EU
EU
EU
IN VERSCHEIDENHEID
VERENIGD

EUROPESE UNIE

SINDS 1957

28 LANDEN

Van 6 naar 28 landen
Zoals we hebben gezien, bestaat de EU uit landen die erg van elkaar verschillen. Het grootste land,
Duitsland, heeft ongeveer 82 miljoen inwoners, en het kleinste, Malta, 400 000. Europeanen
spreken verschillende talen en gebruiken drie verschillende alfabetten (het Latijnse, Griekse en
cyrillische alfabet). Er zijn verschillende tradities, culturen, gerechten en volksfeesten.

WIST JE DIT?
Op de Europese vlag
staan twaalf gouden
sterren op een blauwe
achtergrond. De vlag
werd in 1984 door de Europese
Unie (die toen nog de Europese
Economische Gemeenschap
heette) in gebruik genomen en
is nu te zien bij parlementen,
overheidsgebouwen, parken en
monumenten in heel Europa.
Het ontwerp symboliseert de
volkeren van Europa en de cirkel
staat voor hun unie. Het aantal
sterren verandert nooit, het zijn
er altijd twaalf: een symbool van
perfectie en volledigheid.
9

OPGAVE 3

WAT DE WAARDEN EN BEGINSELEN VAN DE EU IN DE
PRAKTIJK BETEKENEN
Deel 1. Zet voor elk van de negen vragen hieronder een kruisje in de juiste kolom. Bespreek in kleine
groepjes wat jij vindt dat landen moeten doen en nooit mogen doen als ze lid van de EU willen zijn.
Een land ...

(A)
kan lid van de EU
worden

(B)
kan geen lid van de EU
worden

1 dat geen persvrijheid garandeert
2 dat de doodstraf toepast
3 dat zijn burgers toestaat tegen de regering
te protesteren
4 waarin regelmatig een nieuw parlement
wordt gekozen
5 waarin een president levenslang regeert,
waarna hij door een zoon of dochter wordt
opgevolgd
6 waarin de legerleiding bepaalt wat er in de
politiek gebeurt en indien nodig met militaire
macht ingrijpt in het binnenlands beleid
7 waarin mensen als onschuldig worden
beschouwd totdat een rechtbank hun
schuld heeft bewezen
8 waarin slechts één partij bestaat die ook
altijd de regering vormt
9 waarin minderheden worden beschermd,
zelfs wanneer de meerderheid tegen hen is
Deel 2. Kies in kleine groepjes twee van de vijf EU-waarden die hieronder staan, en bespreek
met de anderen in de groep wat ze voor jou betekenen:

DEMOCRATIE
MENSELIJKE WAARDIGHEID
VRIJHEID
GELIJKHEID
EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN
10

Hoe is het allemaal begonnen?
Na de Tweede Wereldoorlog, die van 1939 tot 1945 duurde en nauwelijks meer dan twintig jaar na
de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was iedereen vastbesloten dat zoiets nooit meer mocht gebeuren.
Tussen 1945 en 1950 legden een aantal Europese politici, onder wie Robert Schuman, Konrad
Adenauer, Alcide De Gasperi en Winston Churchill, de basis voor de Europese Unie waar wij
vandaag in wonen. Er werden in West-Europa nieuwe structuren gecreëerd om de Europese landen
economisch en politiek te verenigen en op die manier te zorgen voor langdurige vrede en welvaart.
Op 9 mei 1950 stelde Robert Schuman (op dat moment de Franse minister van Buitenlandse Zaken)
voor de productie van kolen en staal — de grondstoffen die gebruikt waren ter voorbereiding van
de oorlog — gezamenlijk te beheren om ervoor te zorgen dat geen enkel land zich stiekem kan
bewapenen voor een conflict met andere landen. Steenkool speelde op dat moment dezelfde rol
als aardolie en aardgas vandaag: het was de belangrijkste beschikbare energiebron. De Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, waaruit later de EU zou voortkomen, werd in 1952 opgericht
door zes buurlanden: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Uitgebreidere samenwerking

1957
VERDRAG VAN ROME:
EUROPESE ECONOMISCHE
GEMEENSCHAP

Een paar jaren later besloten de zes stichtende landen hun
samenwerking uit te breiden naar andere economische
sectoren. Het Verdrag van Rome ter oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap werd in 1957
ondertekend. De wederzijdse vijandigheid maakte plaats
voor samenwerking. En deze samenwerking werd een
groot succes. De Europese Economische Gemeenschap
boekte enorme economische vooruitgang. Geen wonder
dus dat steeds meer landen door de jaren heen lid wilden
worden.
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Nieuwe leden
Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk traden in 1973 tot de EU
toe. Drie Europese landen die jarenlang dictaturen waren geweest, werden
korte tijd later democratisch en konden nu ook lid worden. Griekenland werd
in 1981 lid en Portugal en Spanje in 1986. Oostenrijk, Finland en Zweden
kwamen in 1995 bij de Europese Unie, die hierna uit 15 leden bestond.
Al snel na de Tweede Wereldoorlog begon de Koude Oorlog, die veertig jaar
zou duren. Europa werd verdeeld in oost en west door het IJzeren Gordijn.
De Berlijnse Muur was een symbool voor deze scheiding. Na de val van de
muur in 1989 konden de Centraal- en Oost-Europese landen, die daarvoor
tot de invloedssfeer van de voormalige Sovjet-Unie behoorden, hun systemen
hervormen en EU-lidmaatschap aanvragen. In 2004 kwamen acht landen uit
Centraal- en Oost-Europa bij de EU: Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,
Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. In datzelfde jaar werden Cyprus en
Malta, beide eilanden in de Middellandse Zee, ook lid. In 2007 werden
Bulgarije en Roemenië lid en in 2013 werd Kroatië het 28e lid van de EU.
De toetreding van nieuwe leden tot de EU heeft bijgedragen aan vrede en
stabiliteit in Europa en heeft gezorgd voor de verbreiding van democratie en
de vergroting van de interne markt. Alle nieuwe leden moeten bereid zijn alle
verdragen te ondertekenen en alle EU-wetgeving over te nemen. Ze moeten
de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en
fundamentele vrijheden en de rechtsstaat eerbiedigen.

2013
2007
2004
1995
1986
1981
1973
1957

FINLAND
ESTLAND

ZWEDEN

LETLAND
LITOUWEN
DENEMARKEN
VERENIGD KONINKRIJK

POLEN
NEDERLAND

IERLAND

DUITSLAND

BELGIË
LUXEMBURG

TSJECHIË
SLOWAKIJE
HONGARIJE

FRANKRIJK
SPANJE

OOSTENRIJK
SLOVENIË

PORTUGAL

ROEMENIË
BULGARIJE

KROATIË
ITALIË
GRIEKENLAND

CYPRUS
MALTA
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70 JAAR
DUURZAME VREDE

1500
OORLOG

1700
VREDE

1800

Nobelprijs voor de Vrede
1957

1900

2017

De EU-landen kunnen soms van mening
verschillen, maar de grondbeginselen van de EU
zijn in de afgelopen zeventig jaar onveranderd
gebleven. In 2012 ontving de Europese Unie
voor haar onvermoeibare inzet voor vrede,
democratie en mensenrechten in Europa en
wereldwijd, de Nobelprijs voor de Vrede. De EU
is daarmee de eerste alliantie tussen staten die
deze onderscheiding krijgt.

OPGAVE 4

WAT BETEKENT DE EUROPESE UNIE VOOR JONGE
MENSEN?
Zoals we al zagen, is de Europese Unie begin jaren 50 ontstaan toen de grondregels van de
Unie werden vastgelegd door mensen die de wreedheden van één of zelfs twee wereldoorlogen
hadden ervaren. Deze oorlogen hadden in het hele continent tot tientallen miljoenen doden
geleid. Het idee was om in de toekomst conflicten te voorkomen door voor nauwe samenwerking
tussen landen te zorgen en hun burgers te verenigen: een erg moedig project voor landen en
volkeren die kort tevoren nog oorlog met elkaar voerden.
Er zijn nu niet veel jonge mensen meer die familieleden hebben die nog kunnen vertellen
over hun ervaringen tijdens deze moeilijke tijden. Jij en je vrienden zijn rond het jaar 2000
geboren, toen er al vijftig jaar vrede en welvaart in Europa was. Wat denk je als jongere van deze
langdurige vrede in Europa? Is het voor jou vanzelfsprekend of maak je je weleens zorgen over
de toekomst? Bespreek dit met je klasgenoten.
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JE HOORT VAAK OP HET NIEUWS DAT „BRUSSEL” ALLERLEI
DINGEN HEEFT BESLOTEN. MAAR WAT BETEKENT DAT EIGENLIJK
PRECIES? WIE OF WAT IS „BRUSSEL”? IN DIT HOOFDSTUK KRIJG
JE EEN KORT OVERZICHT VAN DE STRUCTUUR VAN DE EU. WELKE
EU-INSTELLINGEN ZIJN ER EN WAT DOEN ZE? WAT ZIJN HUN
TAKEN (BEVOEGDHEDEN)?

HOE
WERKT DE
EUROPESE
UNIE?
14

Wie beslist wat in de EU?
Wanneer je discussies over politiek hoort, vallen vaak de namen van
bepaalde mensen: de premier van je land, bijvoorbeeld, of een leider
van de oppositie. Dit komt doordat het de mensen zijn die beslissingen
nemen en de politiek vormgeven. Dat geldt ook voor de EU.
De Europese instellingen zijn gewoon plaatsen waar politici uit alle
EU-landen samenkomen om te werken en samen naar concrete
resultaten te streven. Laten we de instellingen waar de meeste
beslissingen worden genomen, eens nader bekijken.

Volkspartij
● Europese
(Christendemocraten)
Alliantie van
● Progressieve
Socialisten en Democraten
Conservatieven
● Europese
en Hervormers
van Liberalen en
● Alliantie
Democraten voor Europa
Unitair Links/
● Europees
Noords Groen Links
Groenen/Vrije Europese
● De
Alliantie
van Vrijheid en
● Europa
Directe Democratie
van Naties en
● Europa
Vrijheid
● geen lid van een fractie
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STRAATSBURG

VERGADERINGEN/
JAAR

FRANKRIJK

PARLEMENTSLEDEN

BRUSSEL
BELGIË

5

VERGADERINGEN/
JAAR

+18

+17

+16

europarl.europa.eu

Europees Parlement
Het Europees Parlement is de stem van de burgers. Het
vertegenwoordigt de burgers van de EU-landen en de leden
ervan worden dan ook om de vijf jaar rechtstreeks door deze
burgers gekozen. De volgende Europese verkiezingen zullen
in het voorjaar van 2019 worden gehouden. In alle landen
van de EU mag je stemmen als je 18 bent, met uitzondering
van Oostenrijk, waar je op je 16e mag stemmen, en
Griekenland waar je dat op je 17e mag.
De belangrijkste vergaderingen van het Parlement, ook wel
„plenaire vergaderingen” genoemd, vinden twaalf keer per
jaar plaats in Straatsburg (Frankrijk) en vijf keer per jaar in
Brussel (België).

Europese
burgers kiezen
rechtstreeks
de leden van
het Europees
Parlement
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Het Parlement heeft 751 leden die uit alle EU-landen komen.
Het aantal parlementsleden per land hangt af van het inwonertal.
Duitsland, het land binnen de EU met de meeste inwoners, heeft
bijvoorbeeld 96 zetels, terwijl Cyprus, Estland, Luxemburg en Malta
elk 6 zetels hebben. Leden met vergelijkbare politieke standpunten
werken samen in fracties. Ze vormen geen groepen op basis van
nationaliteit.
Het Parlement neemt samen met de Raad beslissingen over Europese
wetten. Als het Parlement en de Raad het niet eens kunnen worden
over een stuk wetgeving, komt er geen nieuwe wet. Het Parlement
kiest de voorzitter van de Europese Commissie en keurt de 28 leden
van de Commissie als college goed. Het keurt ook de begroting van
de Europese Unie goed.

OPGAVE 5

JOUW VERTEGENWOORDIGERS BIJ HET EUROPEES
PARLEMENT
De volgende verkiezingen voor het Europees Parlement worden in het voorjaar van 2019
gehouden en misschien mag je dan al wel stemmen. Jouw vertegenwoordigers werken in
fracties samen met leden van het Europees Parlement uit andere EU-landen. Momenteel zijn er
in het Europees Parlement acht fracties. Er zijn 25 leden nodig om een fractie te vormen en in
een fractie moet ten minste een kwart van de EU-landen zijn vertegenwoordigd. Leden kunnen
maar tot één fractie behoren. Sommige leden behoren tot geen enkele fractie. Zij worden nietfractiegebonden leden genoemd.

SPRING

SPRING

LAST EUROPEAN
ELECTIONS

NEXT EUROPEAN
ELECTIONS

2014

2019

NAAM
MP MEMBER
PARLEMENTSLID
NAME

NATIONALITEIT
NATIONALITY
FRACTIE
POLITICAL GROUP

Bekijk in kleine groepjes de volgende tabel om te zien welke
partijen uit jouw land het goed hebben gedaan tijdens de laatste
Europese verkiezingen en tot welke fracties zij behoren:
europa.eu/!Fc43KN.
Kijk hier voor gedetailleerdere informatie: europa.eu/!yQ36Uj.
Herken je leden uit je eigen land?

16

4

TEN MINSTE

Europese Raad
bestaat uit de presidenten of premiers van
de EU-landen. Zij komen ten minste viermaal
per jaar bijeen. Hun bijeenkomsten worden
vaak „Europese top” genoemd. De Europese Raad
formuleert de belangrijkste prioriteiten van de
EU en bepaalt de beleidskoers. De Europese Raad
wordt voorgezeten door een voorzitter die elke
tweeënhalf jaar wordt gekozen.
De Europese Raad keurt geen EU-wetten goed.
Dat is de taak van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie.

TOPONTMOETINGEN/
JAAR

Nationale en EU-leiders
wonen een Europese top
bij, die wordt voorgezeten
door de voorzitter van de
Europese Raad

consilium.europa.eu/en/council-eu

Raad van de Europese Unie
De Raad van de Europese Unie
vertegenwoordigt de regeringen van de
EU-landen. In de Raad komen de ministers van
alle EU-landen bijeen om EU-aangelegenheden
te bespreken en beslissingen te nemen over het
beleid en de wetten van de EU. Het hangt van
het onderwerp dat besproken wordt, af welke
ministers samenkomen. Als de vergadering
bijvoorbeeld over luchtvervuiling gaat, komen
de ministers van Milieu bijeen. Als het over
werkloosheid gaat, komen de ministers die
verantwoordelijk zijn voor werkgelegenheid en
sociale zaken, samen.

WIST JE DIT?

Hier kun je de Raad
in alle EU-talen in
actie zien: video.
consilium.europa.
eu/nl/webcasts
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De Raad is een van de twee beslissingsorganen. Zonder de Raad en zonder de ministers
van alle EU-landen, kan er in de Europese Unie niets gebeuren. De Raad neemt
beslissingen met een meerderheid van stemmen en in sommige gevallen unaniem.
De EU-landen bepalen wat de regels voor het stemmen in de Raad zijn. Ze
hebben afgesproken dat beslissingen op sommige gevoelige gebieden unaniem
moeten worden genomen. Als de vergadering bijvoorbeeld over belasting- en
veiligheidszaken gaat, moeten alle ministers instemmen voordat er een beslissing
kan worden genomen. Op veel andere gebieden nemen ministers beslissingen
met een meerderheid van stemmen. De EU-wet over de behandeling van stedelijk
afval kan in de Raad bijvoorbeeld met een meerderheid van stemmen worden
aangenomen. Alle EU-landen leiden om de beurt gedurende zes maanden de
werkzaamheden van de Raad. In 2017 hebben Malta en Estland het voorzitterschap,
gevolgd door Bulgarije en Oostenrijk in 2018 en Roemenië en Finland in 2019.

OPGAVE 6

STEMMING IN DE RAAD
In bijeenkomsten van de Raad wordt ongeveer 80 % van de
wetsvoorstellen met meerderheid van stemmen aangenomen.
Elke minister kan één stem uitbrengen: hij/zij kan voor
of tegen een voorstel stemmen of zich onthouden van
stemming. Maar het aantal burgers dat door een minister
wordt vertegenwoordigd, varieert van land tot land. Daarom
is een „dubbele meerderheid” (ook wel „gekwalificeerde
meerderheid” genoemd) nodig om een besluit goed te
keuren: 55 % van de EU-landen moet vóór stemmen en deze
landen moeten ten minste 65 % van de bevolking van de EU
vertegenwoordigen.
Zie europa.eu/!Kg74Dj voor meer details.
Stel je voor dat je klas geld heeft verzameld voor een uitje en
dat jullie het nu eens moeten worden over de bestemming.
Denken jullie er allemaal hetzelfde over of moet er worden
gestemd, net als in de Raad? Doe net alsof jullie ministers zijn
van de Raad van de Europese Unie en met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen willen beslissen waar de reis
heengaat.
Probeer de stemcalculator op de website van de Raad uit om
te zien hoe dit systeem werkt: europa.eu/!FQ83Pg
Een van jullie vertegenwoordigt de Europese Commissie en krijgt
een minuut de tijd om voor een bepaalde bestemming te pleiten.
Een van jullie vertegenwoordigt het secretariaat van de Raad en
is verantwoordelijk voor de stemcalculator. De overige leerlingen
zijn de ministers van elk van de 28 EU-landen.
Elk land verklaart of het voor of tegen de voorgestelde
bestemming is, en de stem wordt geregistreerd in de
stemcalculator van de Raad. Hoe ging het? Zijn jullie het eens
geworden over de voorgestelde bestemming? Bespreek met de
groep wat je ervan denkt.
MALTA HEEFT 0,09 % VAN
DE EU-BEVOLKING
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GEWONE MEERDERHEID VS
DUBBELE/GEKWALIFICEERDE
MEERDERHEID
28

lidstaten
Minimumaantal „ja”-stemmen
vereist voor aanneming: 55 % = 16
JA
……

NEEN
……

ONTHOUDING
……

TOTAAL GEWONE MEERDERHEID =
Bevolking
Minimumaantal „ja”-stemmen
vereist voor aanneming: 65 %
gebruik van de
stemcalculator

DUITSLAND HEEFT 16,06 %
VAN DE EU-BEVOLKING

ec.europa.eu/commission

Europese Commissie
De Europese Commissie bestaat uit
28 leden: 1 voorzitter en 27 commissarissen
(inclusief de vicevoorzitters). De voorzitter wordt
genomineerd door de Europese Raad en formeel voor
een periode van vijf jaar gekozen door het Europees
Parlement. Er is één commissaris per EU-land. Ook
zij worden voor vijf jaar aangesteld, nadat ze door
hun regering zijn voorgedragen en door het Europees
Parlement zijn goedgekeurd. Commissarissen
vertegenwoordigen niet het standpunt van hun land
van herkomst, maar het gemeenschappelijke
belang van de EU. Elk lid van de Commissie
is verantwoordelijk voor een specifiek
beleidsterrein zoals energie,
economie of handel.

De Europese Commissie stelt nieuwe wetten en
programma's voor die in het algemeen belang
van de EU zijn. Voordat zij een voorstel doet,
vraagt de Commissie niet alleen de nationale
parlementen, regeringen, belangengroepen en
deskundigen om advies, maar ook de burgers,
die online commentaar kunnen leveren.
De voorstellen van de Commissie worden
nauwgezet bestudeerd door het Europees
Parlement en de Raad. Deze twee instellingen
nemen de uiteindelijke beslissing over alle
EU-wetten. Ze kunnen voorstellen natuurlijk
wijzigen of helemaal verwerpen.
De Europese Commissie is de „uitvoerende
arm” van de EU. Ze beheert het beleid en de
begroting van de EU en zorgt ervoor dat de
lidstaten het EU-recht correct toepassen.

De Europese Commissie is
de „uitvoerende arm” van
de EU.

DOET VOORSTELLEN
VOOR NIEUWE
WETGEVING
DOETVOORVOORDOET
STELLEN
STELLEN
VOORNIEUWE
NIEUWE
VOOR
WETGEVING
WETGEVING

CONTROLEERT
BEHEERT DE
OF EUBEGROTING
WETGEVING
WORDT
TOEGEPAST
CONTROLEERT
CONTROLEERT
BEHEERTDE
D
BEHEERT
OFEUEUOF
BEGROTING
BEGROTING
WETGEVING
WETGEVING
WORDT
WORDT
TOEGEPAST
TOEGEPAST
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WIST JE DIT?
De dagelijkse werkzaamheden van
de Commissie worden uitgevoerd
door administratieve medewerkers,
deskundigen, vertalers, tolken en
assistenten. De ambtenaren van
de Commissie worden — net als de
personeelsleden van de andere EUinstellingen — aangeworven via het Bureau
voor personeelsselectie van de Europese
Gemeenschappen (EPSO): epso.europa.eu
Deze ambtenaren zijn burgers uit een van
de EU-lidstaten en worden geselecteerd
door middel van wervingsexamens
die „vergelijkende onderzoeken”
worden genoemd. Er werken ongeveer
33 000 mensen voor de Commissie. Dat
lijkt op het eerste gezicht misschien
veel, maar eigenlijk hebben de meeste
stadsbesturen van grote Europese steden
meer mensen in dienst.
Als een loopbaan bij de Commissie je wel
wat lijkt, kun je beginnen als stagiair. Zodra
je een universitair diploma op zak hebt, kun
je je aanmelden voor een stage bij de EU.
Hier vind je meer informatie:
europa.eu/!QK74Jx

WIST JE DIT?
JE KUNT DE
EUROPESE
INSTELLINGEN
BEZOEKEN!

consilium.europa.eu/nl/contact/visits

europarl.europa.eu/visiting/nl
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Je kunt de
EU-instellingen
bezoeken, bijvoorbeeld
het Europese
Parlement, de Raad en
de Europese Raad
en de Europese
Commissie.
europa.eu/!jU73DC

ER WERKEN

33 000
MENSEN VOOR DE
EUROPESE COMMISSIE

Hof van Justitie van de Europese Unie
In de laatste zestig jaar hebben de EU-landen samen heel wat EU-wetten
opgesteld. Het is logisch dat er weleens meningsverschillen zijn over de
interpretatie van deze wetten wanneer ze in elk EU-land in de praktijk
worden gebracht. Als een nationale rechtbank twijfelt over de interpretatie
van een EU-wet, kan het Hof van Justitie om uitleg worden gevraagd.
Ook passen individuele EU-landen de EU-wetten niet altijd goed toe. In
dat geval kunnen de Commissie en de andere EU-landen de zaak aan het
Hof voorleggen. Het Hof is in Luxemburg gevestigd en bestaat uit één
rechter per EU-land. Het zorgt ervoor dat de EU-wetgeving in elk EU-land
op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd en toegepast. Zie voor meer
informatie: curia.europa.eu

OPGAVE 7

WIE DOET WAT IN DE EU?
Dat was heel wat informatie over alle instellingen! Maar het is vooral belangrijk dat je begrijpt
wat „Brussel” eigenlijk inhoudt en wie binnen de EU waar verantwoordelijk voor is. Doe de test
hieronder om te zien hoeveel je hebt onthouden. Zet een kruisje in het vak van de instelling(en)
waarop de beschrijving van toepassing is.
Wie ...?

Europees
Parlement

Europese
Raad

Raad van de
Europese
Unie

Europese
Commissie

Hof van
Justitie van
de EU

1 doet voorstellen voor
EU-wetten
2 keurt EU-wetten goed
3 bestaat uit één
vertegenwoordiger/
lid per EU-land
4 wordt door de EUburgers gekozen
5 voert de begroting uit
6 vertegenwoordigt de
belangen van de burgers
7 vertegenwoordigt
de belangen van EUlanden/hun regeringen
8 beslist over de uitlegging
van de EU-wetten
9 bepaalt de algemene
politieke koers van de EU
21

Naast de instellingen die we hier
hebben besproken, heb je misschien
ook weleens gehoord van de volgende
andere EU-instellingen en -organen.
§§ Europese Centrale Bank:
www.ecb.europa.eu

§§ Europees Economisch en Sociaal
Comité: eesc.europa.eu
§§ Europees Comité van de Regio's:
cor.europa.eu

§§ Europese Investeringsbank:
eib.europa.eu

§§ Europese Rekenkamer:

Ga voor meer
informatie naar:
europa.eu/!kG74Nt

§§ Europese Ombudsman:

www.eca.europa.eu

ombudsman.europa.eu

§§ Europese Dienst voor extern
optreden: eeas.europa.eu

§§ Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming:
edps.europa.eu

OPGAVE 8

HOE WETTEN TOT STAND KOMEN IN DE EU
De meest voorkomende procedure om wetten te maken in de EU heet „gewone
wetgevingsprocedure”. Bij deze procedure worden voorstellen voor een nieuwe wet gedaan,
die vervolgens uiterlijk drie keer worden bestudeerd en geëvalueerd (de zogenaamde
„lezingen”). Als er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het voorstel ingetrokken.
Bij de drie lezingen zijn vooral de volgende drie instellingen betrokken: het Europees
Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Zet elke instelling
hieronder in het juiste vak.
VOORSTEL
VOOR EU-WET

Stelt een wet voor

Keurt de voorgestelde wet goed, wijzigt of verwerpt ze
VOORSTEL
VOOR EU-WET

VOORSTEL
VOOR EU-WET

onderzoek

onderzoek

indien
aangenomen

NIEUWE
EU-WET
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EU-leiders tijdens
een vergadering
met de VS.
Mei 2017

OPGAVE 9

WIE IS WIE?
Je weet nu al heel veel over de Europese instellingen, maar ken je ook de namen en gezichten
van de mensen die ze leiden? Wie is bijvoorbeeld de huidige voorzitter van de Europese
Commissie? En wie zijn de andere mensen op de foto’s? Test je kennis hieronder.

1

2

3

4

Zet het juiste nummer in het vakje naast de volgende namen:
Donald Tusk

Jean-Claude Juncker

Antonio Tajani

Federica Mogherini

En kijk nu of je weet welke functie zij hebben door het juiste nummer in elk van de vakjes
hieronder te zetten:
Voorzitter van
het Europees
Parlement

Hoge vertegenwoordiger
van de Unie voor
buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid en
vicevoorzitter van de
Europese Commissie

Voorzitter van
de Europese
Raad

Voorzitter van de
Europese Commissie
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Jouw invloed als Europese burger
Als Europese burger kun je op verschillende manieren invloed uitoefenen
op het EU-beleid.
Ten eerste door te stemmen bij de algemene verkiezingen in jouw land:
als regel stelt de winnende partij jouw regering samen. De ministers van deze
regering vertegenwoordigen jouw land in de Raad van de Europese Unie, die
een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van wetten in de EU.
Ten tweede door te stemmen bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement: het Europees Parlement speelt een al even grote rol bij de
totstandkoming van wetten in de EU en met jouw stem help je het
standpunt van het Europees Parlement over wetsvoorstellen te bepalen. De
grootste fractie in het Europees Parlement beslist normaal wie de voorzitter
van de Europese Commissie wordt, dus daar heeft je stem ook invloed op.

Door te stemmen bij de algemene
verkiezingen in jouw land

Door te stemmen
bij de verkiezingen
voor het Europees
Parlement

help je met het kiezen van

help je met het kiezen van

de regering van
jouw land

jouw vertegenwoordigers in
het Europees Parlement, die
in fracties samenwerken met
leden van andere EU-landen
Het staatshoofd of de
regeringsleider van
jouw land is lid van de
Europese Raad

Je kunt meer
lezen over
hoe je het EU-beleid
kunt beïnvloeden op
europa.eu/!TN48bm
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De ministers van Onderwijs,
Milieu enz. van jouw land
nemen beslissingen tijdens
bijeenkomsten van de Raad

Ten derde kun je als Europese burger je stem laten horen door deel te
nemen aan openbare onlineraadplegingen. Voordat zij voorstellen voor
nieuwe EU-wetten doet en tijdens het hele proces van besluitvorming,
vraagt de Europese Commissie burgers en belanghebbenden naar hun
mening.

Ten vierde kun je je zegje doen over wat er binnen de Europese Unie
gebeurt tijdens een van de vele burgerdialogen die in de EU worden
gehouden. Hier kun je Europese kwesties bespreken met commissarissen
en andere hoge vertegenwoordigers. Kijk eens of er onlangs geen dialoog
bij jou in de regio is geweest. Of misschien staat er binnenkort een dialoog
op de agenda: europa.eu/!jG69cG

Logo van
het Europees
burgerinitiatief

Ten slotte kunnen EU-burgers een Europees burgerinitiatief opstarten
of steunen europa.eu/!Yf88Bw. In de praktijk betekent dit dat burgers
de Europese Commissie kunnen verzoeken wetgeving aan te nemen over
een bepaalde kwestie waarvoor de EU verantwoordelijk is, zoals milieu,
landbouw of vervoer. Er zijn een miljoen mensen, slechts 0,2 % van de
bevolking van de EU, uit ten minste zeven EU-landen nodig om een
Europees burgerinitiatief op te starten.

WIST JE DIT?
In je eigen land zijn er vertegenwoordigers van de
Europese Commissie met wie je kunt praten en die
naar je zullen luisteren. Je kunt je stem laten horen
of informatie over de EU in je eigen taal aanvragen
bij de vertegenwoordigingen van de Europese
Commissie in elk EU-land of bij de Europe Directinformatiecentra. Je vindt de contactgegevens achter
in dit boekje.

OPGAVE 10

PRIORITEITEN VOOR JOUW VERTEGENWOORDIGER BIJ HET
EUROPEES PARLEMENT
Maak in kleine groepjes een lijst met de vijf belangrijkste onderwerpen die hij/zij in het Europees
Parlement moet verdedigen. Je kunt de resolutie van het Parlement voor het verminderen van het
gebruik van plastic zakken in Europa hieronder als voorbeeld gebruiken: europa.eu/!JG36jD
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………………………………
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ALS EUROPESE BURGERS PROFITEREN WE VAN EEN AANTAL
ELEMENTAIRE ZAKEN DIE WE ALS VANZELFSPREKEND ERVAREN,
BIJVOORBEELD DAT WE IN EEN WERELDDEEL LEVEN WAAR ER
VREDE IS, DAT WE DEEL UITMAKEN VAN DE GROOTSTE ECONOMIE
TER WERELD EN DAT WE VRIJ ZIJN OM IN ANDERE EU-LANDEN
TE WONEN EN ERHEEN TE REIZEN. MAAR EUROPESE BURGERS
PROFITEREN OOK VAN VOORDELEN DIE NIET ZO VOOR DE HAND
LIGGEN, MAAR DIE WEL EEN GROOT VERSCHIL MAKEN.
IN DIT HOOFDSTUK BEKIJKEN WE EEN
PAAR VOORBEELDEN DIE AANTONEN WELKE ROL DE EU SPEELT
IN HET LEVEN VAN HAAR BURGERS.

WELKE
ROL SPEELT
DE EU N JOUW
DAGELIJKS
LEVEN?
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De EU kan zich niet overal mee bemoeien, en dat is ook nooit de bedoeling
geweest. De bevoegdheid van de EU om op te treden wordt duidelijk beschreven
en beperkt in de EU-Verdragen. Het algemene beginsel is dat de EU alleen moet
optreden wanneer een doelstelling beter kan worden bereikt op EU-niveau dan
op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Als je je weleens hebt afgevraagd wat de
Europese Unie nu precies voor jou doet en heeft gedaan, heb je hier een aantal
voorbeelden van dingen die zijn bereikt.

Veilig en gemakkelijk reizen
binnen de EU
Reizen in Europa is veel gemakkelijker dan vroeger. De
meeste EU-landen, en sommige niet-EU-landen, hebben de
grenscontroles tussen hun landen afgeschaft. Ze hebben het
Akkoord van Schengen ondertekend. (Schengen is het dorp in
Luxemburg waar in 1985 de eerste overeenkomst werd getekend
om grenscontroles af te schaffen.)
Als Europees burger kun je binnen de 26 „Schengenlanden”
reizen: 22 EU-landen (België, Denemarken, Duitsland, Estland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden) en
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Het Verenigd
Koninkrijk en Ierland hebben ervoor gekozen geen deel uit
te maken van het Schengengebied, terwijl Bulgarije, Cyprus,
Kroatië en Roemenië zich nog niet bij het Schengengebied
mogen aansluiten. Wanneer je reist naar of terugkomt van een
land buiten het Schengengebied, moet je een geldig paspoort of
identiteitsbewijs laten zien.

OPGAVE 11

HET SCHENGENGEBIED
Maakt jouw land deel uit van het Schengengebied? Ben jij of is je familie
kortgeleden naar een ander EU-land geweest? Werd je paspoort
aan de grens gecontroleerd? 1,7 miljoen Europeanen reizen elke
dag heen en weer tussen EU-landen voor hun werk. Wat denk je
dat Schengen voor hen en voor de economie in die gebieden
DUITSLAND
betekent? Bespreek dit in kleine groepjes met je klasgenoten.

FRANKRIJK

LUXEMBURG
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Bij het reizen in Europa genieten alle EU-burgers
in alle EU-landen de volgende voordelen:
§§ ze zijn beschermd door een groot aantal
passagiersrechten wanneer ze met het
vliegtuig, de trein, een schip of met de bus
reizen. In bepaalde omstandigheden kunnen
ze bijvoorbeeld een vergoeding krijgen
wanneer vluchten vertraagd zijn;
§§ ze zijn beschermd wanneer ze pakketreizen
kopen, wat betekent dat het bedrijf dat de
vakantie aan hen heeft verkocht, hun klachten
in behandeling moet nemen (bijv. wanneer
het hotel niet van de beloofde kwaliteit is);
§§ ze zijn beschermd als een touroperator of
luchtvaartmaatschappij failliet gaat;
§§ ook kunnen ze bij consulaten en ambassades
van elk ander EU-land om hulp vragen
wanneer ze naar een land buiten de
EU reizen en hun eigen land daar geen
vertegenwoordiging heeft. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld om hulp vragen wanneer ze
belangrijke documenten zijn verloren of een
ernstig ongeluk krijgen.

Overal in de EU studeren,
stage lopen en werken
Dankzij de EU kunnen veel jonge mensen profiteren van
het recht van volledig vrij verkeer tussen de EU-landen.
Als EU-burger heb je het recht om:
§§ overal in de EU stage te lopen en te studeren onder
dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen;
§§ overal in de EU te werken en te profiteren van de
kansen die de EU-brede arbeidsmarkt biedt.
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WIST JE DIT?

Je kunt je rechten als
passagier altijd en
overal raadplegen.
Download hiervoor de
passagiersrechten-app:
europa.eu/!Qq33bd

WIST JE DIT?

Om jongeren die de arbeidsmarkt betreden te helpen, heeft de
Commissie de website „Your first EURES job” ontworpen
(www.yourfirsteuresjob.eu). Deze website is bedoeld om jongeren
tussen de 18 en 35 jaar uit de EU, IJsland en Noorwegen te
helpen bij hun zoektocht naar een baan, opleidingsplek of
stageplaats in een ander land. Ook helpt de website werkgevers
om in andere EU-landen kandidaten te vinden voor hun vacatures.
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Erasmus+
Misschien heb je al weleens van het „Erasmus+”-programma gehoord
(ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl). Zo niet, dan zal daar vast snel
verandering in komen. Dit EU-programma helpt jonge mensen voor een tijdje
naar het buitenland te gaan. Studenten kunnen financiële en organisatorische
ondersteuning krijgen voor een verblijf in het buitenland om te studeren aan een
verbonden universiteit in Europa. Een Europees puntensysteem zorgt ervoor dat
de studieresultaten in het buitenland ook voor de studie thuis meetellen.
Scholen kunnen met andere scholen en organisaties uit andere EU-landen
samenwerken. De meeste partnerschappen moeten minimaal uit drie organisaties
uit drie landen bestaan. Vraag je leraar of schoolhoofd om na te gaan welke
mogelijkheden Erasmus+ biedt voor „strategische partnerschappen”. Je kunt
er ook voor kiezen in het buitenland werkervaring op te doen. Elk jaar doen
heel veel jonge EU-burgers een deel van hun stage in een ander EU-land. Het
programma werkt via partnerschappen samen met bedrijven en organisaties die
projecten publiceren waarvoor jongeren zich kunnen aanmelden.

Vertel ons over de plussen
van jouw
Roberto Breeveld – 30
Nederland

eTwinning met
vijf landen, 2012
Roberto is aardrijkskunde
leraar en gaf leiding aan twee
eTwinningprojecten waarbij
virtuele uitwisselingen tussen
studenten uit vijf landen werden
georganiseerd. Door het contact
met mensen uit andere culturen
deden zijn leerlingen nieuwe
inzichten op en verbeterden
ze hun Engels.
Roberto is nu een enthousiaste
ambassadeur voor eTwinning.
Lees mooie Erasmus+-verhalen
of vertel het jouw verhaal op
ec.europa.eu/erasmus30

WIST JE DIT?

Sinds de start van het
Erasmus-programma in
1987 hebben meer dan
vijf miljoen jongeren
geprofiteerd van de
mogelijkheden die het
programma biedt. Kom
hier meer over Erasmus+
te weten:
ec.europa.eu/
programmes/erasmusplus/node_nl

#ERASMUSPLUS
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VERRIJKT JE LEVEN, VERBREEDT JE HORIZON AL

JAAR
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De jongerengarantie
Veel jonge mensen hebben niet de vaardigheden en kwalificaties waar werkgevers naar
op zoek zijn. Met de jongerengarantie (europa.eu/!hR66bX), zorgt de EU ervoor dat
jongeren zo worden opgeleid dat ze de vaardigheden kunnen verwerven die werkgevers
nodig hebben. Dit kan door middel van opleidingen op de werkplek of individuele
loopbaanbegeleiding gebeuren.

BEKIJK DE VIDEO
http://europa.eu/!cQ63fg

Het Europees Solidariteitskorps
De EU is een nieuw initiatief gestart voor jongeren die een zinvolle bijdrage willen
leveren aan de maatschappij en hun solidariteit met de gemeenschap willen tonen.
Het Europees Solidariteitskorps biedt Europeanen tussen de 18 en 30 jaar de
mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei solidariteitsactiviteiten door middel
van vrijwilligerswerk of een arbeidsovereenkomst. Dit kan voor veel jongeren een
opstapje naar de arbeidsmarkt zijn.
Ben je geïnteresseerd in deelname aan het Europees Solidariteitskorps? Lees
meer over het initiatief, kom erachter wat het te bieden heeft op het gebied van
opleidingen, taalcursussen en financiële ondersteuning, en registreer je via deze
website: europa.eu/youth/solidarity_nl

OPGAVE 12

VRIJWILLIGERSWERK DOEN OF STUDEREN IN HET
BUITENLAND
Kun je je voorstellen dat je als vrijwilliger in het buitenland zou werken of tijdens je universitaire
studie een of twee semesters in een ander EU-land zou studeren? Maak in groepjes van twee
een lijst met vier argumenten voor en vier argumenten tegen. Zijn er meer voordelen of meer
nadelen? Vergelijk je resultaten met die van je klasgenoten en bespreek ze.
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Vrij verkeer van goederen, diensten
en kapitaal in de EU
Dankzij de eengemaakte EU-markt geldt niet alleen vrij verkeer van
personen, maar ook van goederen, diensten en kapitaal binnen de EU.
„Kapitaal” betekent niet alleen „geld”. Ook investeringen, leningen
en kredieten en andere financiële transacties zoals erfenissen en
schenkingen vallen onder kapitaal. Dit maakt het voor bedrijven in de
EU gemakkelijker om in meer dan één land zaken te doen en wereldwijd
te concurreren. Ongeacht hun omvang hebben bedrijven toegang tot
de nationale markten van alle EU-landen en tot 510 miljoen potentiële
klanten. Waarom is dat ook voor jou gunstig? Omdat meer concurrentie
leidt tot lagere prijzen en keuze uit meer producten en diensten.

OPGAVE 13

WAT BETEKENT VRIJ VERKEER
IN DE PRAKTIJK VOOR JOU?
Bij welke van de vier vrijheden van de interne markt (vrij verkeer van personen, goederen,
diensten of kapitaal) horen de voorbeelden? Zet een kruisje in het juiste vak.
Vrij verkeer
van
personen

Vrij verkeer
van
goederen

Vrij
verkeer van
diensten

Vrij verkeer
van kapitaal

1 Ik kan een tweedehandsauto kopen in
het buitenland en naar huis meenemen
zonder invoerrechten te betalen.
2 Ik mag binnen de EU overal naartoe
rijden waar ik wil.
3 Ik kan in een ander EU-land studeren.
4 Mijn ouders mogen hun badkamer
laten renoveren door een tegelzetter
uit een ander EU-land.
5 Mijn ouders kunnen geld naar mij
toesturen in het land waar ik studeer.
6 Ik kan in een ander EU-land werken.
7 Ik kan online goederen uit een ander
EU-land kopen zonder invoerrechten te
betalen.
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Gezondheidszorg en
veiligheid in de hele EU
Als je ziek wordt of een ongeluk krijgt tijdens
een bezoek aan een ander EU-land, heb je
als EU-burger het recht om in het openbare
zorgstelsel van dat EU-land de nodige
behandelingen te ondergaan onder dezelfde
voorwaarden als de inwoners van dat land. Vraag
bij je verzekeringsmaatschappij de Europese
ziektekostenverzekeringskaart aan voordat je
naar het buitenland gaat.
EU-burgers profiteren ook van
hoogwaardige en veilige voedingsmiddelen
met de juiste etikettering. De
voedselveiligheidsnormen van de EU
behoren tot de hoogste ter wereld. De
EU heeft verplichte controles in de
hele voedselproductieketen ingevoerd
om te garanderen dat planten en
dieren gezond zijn, voedsel en
diervoeder veilig zijn en producten
de juiste etiketten hebben.

WIST JE DIT?
Het systeem voor snelle
waarschuwing voor nonfoodproducten maakt het
gemakkelijker om snel
informatie uit te wisselen
tussen de autoriteiten van
31 landen en de Europese
Commissie over gevaarlijke
producten die op de markt
worden aangetroffen. Als
fabrikanten of distributeurs
erachter komen dat een
van de producten die zij
verkopen, gevaarlijk is,
moeten zij de bevoegde
nationale autoriteit op de
hoogte brengen. Kom meer
te weten op:
europa.eu/!Ku94nH

OPGAVE 14

EUROPESE KWALITEITSMERKEN
EU-wetten hebben voor strenge regels gezorgd m.b.t. de etikettering van bepaalde producten
(bijvoorbeeld levensmiddelen, dranken en cosmetica) om de gezondheid en veiligheid van
consumenten te beschermen en hen te helpen de juiste keuzes te maken. Zonder de juiste
etikettering mag een product niet op de markt worden gebracht.
Herken je de onderstaande labels? Waar kan je ze vinden? Wat betekenen ze?
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Consumentenrechten in de EU
Wanneer je in de EU winkelt, word je door allerlei wetten beschermd. Als
consument in de EU heb je bijvoorbeeld minimaal twee jaar garantie op
producten, zoals elektronische goederen, die je in de EU hebt gekocht. Dit
betekent bijvoorbeeld dat je mobiele telefoon, als deze na een jaar kapot
gaat, gratis wordt gerepareerd of vervangen, in welk EU-land je de telefoon
ook hebt gekocht.
Bovendien zijn consumenten in de EU sinds 2015 beter beschermd
wanneer zij online winkelen. Er is nu een EU-wet die:
§§ je de mogelijkheid biedt op afstand gekochte goederen (via internet of
telefonisch) binnen 14 dagen te retourneren;
§§ verborgen kosten en toeslagen bij online-aankopen verbiedt, en
§§ de automatisch geselecteerde vakjes op websites verbiedt die
consumenten in het verleden misleidden, waardoor ze bijvoorbeeld
zonder dat te willen een reisverzekering of autohuur aan hun aankoop
toevoegden.

WIST JE DIT?
Wat zou je doen als je een nieuwe
flatscreentelevisie hebt gekocht maar deze
nooit ontvangt of als je een product in een
ander EU-land hebt gekocht dat niet goed
werkt? Je kunt je geld nu in die gevallen
terugkrijgen. Sinds juli 2017 kunnen
individuele consumenten en kleine bedrijven
via de herziene Europese procedure voor
geringe vorderingen bedragen van maximaal
5 000 euro terugvorderen in andere EUlanden: europa.eu/!fp68bj

Hoogwaardige telecommunicatie
in de EU
Velen van ons gebruiken smartphones en tablets.
Als EU-burger kun je:
§§ tegen een betaalbare prijs profiteren van een
vaste telefoonlijn die gegarandeerd van redelijke
kwaliteit is, ongeacht waar je in de EU woont;
§§ verschillende winkels bezoeken en prijzen
gemakkelijk vergelijken, aangezien verkopers
transparante, actuele informatie moeten geven
over hun prijzen en tarieven;
§§ in één dag van telecomaanbieder veranderen
zonder van telefoonnummer te veranderen;
§§ je telefoon overal in de EU gebruiken zoals thuis.

WIST JE DIT?
Sinds 2007 zijn de
roamingtarieven met meer
dan 90 % gedaald. „Roam like
at home”, waarbij gebruikers
overal in de EU binnenlandse
prijzen betalen, is sinds juni
2017 werkelijkheid voor alle
Europese reizigers.
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Een gemeenschappelijke munt
in 19 EU-landen: de euro
In 2002 werden de eurobankbiljetten en -munten in
12 EU-landen ingevoerd en 19 lidstaten hebben hun
nationale munt inmiddels ingeruild voor de euro. Meer
dan 337 miljoen EU-burgers — twee derde van de
bevolking van de EU — gebruiken de euro elke dag.
Het gebruiken van een gemeenschappelijke munt in een
interne markt waar mensen uit verschillende landen samen
handeldrijven, heeft een aantal voordelen. Consumenten
kunnen prijzen thuis, in het buitenland en online
gemakkelijker vergelijken. Bedrijven kunnen één munt
gebruiken om prijzen te berekenen en producten en
diensten in rekening te brengen bij klanten, en krijgen
niet te maken met wisselkoersschommellingen. Zo gaan de
transactiekosten omlaag en blijven de prijzen stabiel.

Inside the euro
BEKIJK DE VIDEO VOOR MEER INFORMATIE OVER
DE EURO
http://europa.eu/!WT99gp

WIST JE DIT?

Euromunten hebben een
zijde die altijd dezelfde is
en waar een kaart van Europa
op staat. Maar aan de andere
zijde plaatst elk land zijn eigen
ontwerp. Herken je het symbool
op deze munt van 2 euro?
Kun je raden uit welk land
de munt komt?

OPGAVE 15

WELKE LANDEN MAKEN DEEL UIT VAN DE EUROZONE?
In de tabel hieronder staan alle 28 EU-landen. Kruis de 19 landen van de eurozone aan die de
euro als munteenheid gebruiken.
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België

Finland

Kroatië

Oostenrijk

Spanje

Bulgarije

Frankrijk

Letland

Polen

Tsjechië

Cyprus

Griekenland

Litouwen

Portugal

Verenigd Koninkrijk

Denemarken

Hongarije

Luxemburg

Roemenië

Zweden

Duitsland

Ierland

Malta

Slovenië

Estland

Italië

Nederland

Slowakije

WIST JE DIT?
De EU-begroting voor 2017
bedraagt 157 miljard euro. Dat
komt overeen met ongeveer 1 %
van de totale waarde van alle
goederen en diensten die in de EU
worden geproduceerd.
Het merendeel van het EU-geld
(94 %) wordt uitgegeven aan
projecten en programma's voor
studenten, onderzoekers, boeren,
bedrijven, organisaties, steden
en regio's in de hele EU. Ook
gaat een deel in de vorm van
ontwikkelingshulp naar landen
buiten de EU. Ongeveer 6 % is
bestemd voor de administratie.

EU-financiering in jouw regio
De landen en regio's van de EU verschillen niet alleen
in grootte; ze hebben ook een ander welvaartsniveau.
Duizenden projecten hebben in de afgelopen jaren
financiering van de EU ontvangen. Deze projecten
hebben voor alle individuele EU-landen, maar ook
voor de EU als geheel, gunstige effecten gehad op de
levensstandaard van burgers, de economische groei en
de werkgelegenheid.
Mensen zijn zich er niet altijd van bewust dat de
EU projecten bij hen in de buurt financiert of
heeft gefinancierd. Maar projecten die door de EU
werden gefinancierd, hebben gezorgd voor miljoenen
nieuwe banen, de ontwikkeling van duizenden
kilometers strategische vervoers-, energie- en
breedbandverbindingen, investeringen in onderzoek
en innovatie, de bescherming van cultureel erfgoed en
natuurgebieden en nog veel, veel meer.
Bekijk op deze websites een paar voorbeelden van
projecten in jouw land die financiering van de EU
hebben ontvangen. Je zult zien dat de EU misschien wel
veel actiever is bij jou in de buurt dan je had gedacht:
europa.eu/!Tt44tv en ec.europa.eu/

SLECHTS

6%

WORDT BESTEED AAN
ADMINISTRATIE

EU-BEGROTING
VOOR 2017

157 €
MILJARD

35

OPGAVE 16

DE EU IN JOUW DAGELIJKS LEVEN
Hieronder zie je tien voorbeelden van de manier waarop
de EU aanwezig is in het dagelijks leven van haar
burgers. Kies er drie die voor jou het belangrijkst zijn,
vergelijk je antwoorden met die van je klasgenoten en
licht je keuzes toe.

1

Reizen in Europa is heel eenvoudig
geworden. Het Akkoord van Schengen heeft
ervoor gezorgd dat er geen grenscontroles
meer zijn tussen de meeste Europese
landen. Je kunt de meeste grenzen binnen
de EU nu oversteken zonder paspoort.

Je kunt in alle EU-landen reizen, werken en
wonen. Iedereen kan beslissen waar hij/zij wil
wonen of een baan wil zoeken. Het vrij verkeer
van personen is mogelijk dankzij de Europese
interne markt.

Als je naar een ander EU-land reist, kun je ziek
worden of een ongeluk krijgen. Als EU-burger heb
je recht op alle medische behandelingen die niet
kunnen wachten totdat je weer thuis bent. Met de
Europese ziekteverzekeringskaart heb je toegang tot
de openbare gezondheidszorg en betaal je hiervoor
dezelfde tarieven als de lokale bewoners.

De EU heeft de belemmeringen voor
vrijhandel tussen haar lidstaten
weggenomen. Dit betekent dat je in
Europa waar je maar wilt goederen kunt
produceren, verkopen en kopen. Het
betekent ook dat de consumenten kunnen
kiezen uit meer producten tegen lagere
prijzen.
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5

Reizen met het vliegtuig is veel goedkoper
geworden. De EU heeft nationale monopolies
ontbonden en gezorgd voor concurrentie in
de luchtvaartsector. Meer steden hebben nu
hun eigen luchthavens en er zijn meer directe
vluchten tussen deze steden. Bovendien hebben
passagiers meer rechten gekregen.

8

6

Het gebruik van mobiele telefoons
en andere „slimme” apparaten in het
buitenland is in de afgelopen jaren veel
goedkoper geworden. De EU-regels
hebben de kosten aanzienlijk verlaagd
(meer dan 90 % ten opzichte van 2007) door
tariefplafonds in te voeren. In juni 2017
zijn de roamingtarieven afgeschaft en dat
betekent dat je, wanneer je jouw telefoon
in het buitenland gebruikt, hetzelfde tarief
betaalt als thuis.

JAAR

7

De minimale garantieperiode voor
consumptiegoederen, zoals elektronische
apparaten, bedraagt nu twee jaar. Dit
betekent bijvoorbeeld dat als je mobiele
telefoon na een jaar kapot gaat,
hij gratis wordt gerepareerd of vervangen.
Het maakt niet uit in welk EU-land je de
telefoon hebt gekocht.

EU-wetten beschermen je wanneer je
goederen bestelt of koopt op een andere
plek dan in een winkel. Als je bijvoorbeeld
een abonnement of een contract
ondertekent op straat of online koopt, heb
je recht op bedenktijd. Je hebt het recht om
de bestelling te annuleren en je aankoop
binnen 14 dagen te retourneren.

9
Als consument wil je misschien „groen
kopen” en het energielabel van de EU helpt
je bij het maken van de juiste keuze. Veel
producten als gloeilampen, wasmachines,
koelkasten en televisies hebben een
EU-energielabel. Zo is het gemakkelijker
energie-efficiënte producten te identificeren.
Deze hebben de classificatie A+++.

10

In de EU geniet je van schoon zwem- en
drinkwater. Milieuvervuiling kent geen grenzen
en het is natuurlijk enorm belangrijk om schone
lucht en schoon water te hebben. De EU heeft
verplichte, voor heel Europa geldende limieten
voor lucht- en watervervuiling ingevoerd en
de EU-landen moeten ervoor zorgen dat deze
limieten niet worden overschreden.
37

DE EUROPESE UNIE HEEFT HET DOEL BEREIKT WAARVOOR ZIJ
OORSPRONKELIJK WERD OPGERICHT:
VREDE TUSSEN DE LIDSTATEN — EEN VREDE DIE NU AL MEER
DAN ZESTIG JAAR VOORTDUURT. MAAR WAT WILLEN WE NU
BEREIKEN? IN DIT HOOFDSTUK KOM JE MEER TE WETEN OVER
HOE DE EU ACTUELE PROBLEMEN AANPAKT EN WAT HAAR
BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN ZIJN.

WAT STAAT
ER OP DE
AGENDA
VAN DE EU?
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DE

PRIORITEITEN
VAN DE EU

Momenteel wordt de EU geconfronteerd met ongekende
uitdagingen in de vorm van werkloosheid, migratie,
klimaatverandering en terrorisme, om maar een paar
voorbeelden te noemen. Veel burgers hebben geen
vertrouwen meer in de politici. Sommige zaken die zijn
bereikt dankzij de Europese integratie, zoals het vrije
verkeer van personen, worden nu in twijfel getrokken.
Met het oog op deze uitdagingen heeft de voorzitter van
de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in 2014
een beleidsagenda gepresenteerd om Europa een nieuwe
start te geven. Op basis van de bevoegdheden van de
Commissie op grond van de EU-Verdragen heeft Juncker
tien prioriteiten geformuleerd waarop de EU zich als geheel
de komende jaren moet concentreren om te garanderen
dat de Unie de kansen die deze trends bieden, volledig
benut. In dit hoofdstuk vind je meer informatie over de
tien prioriteiten. Naast deze tien prioriteiten heeft de
Europese Commissie alle regeringen, het maatschappelijk
middenveld, belanghebbenden en burgers uitgenodigd om
na te denken over de toekomst van Europa.

„Onze kinderen verdienen een Europa dat hun
manier van leven vrijwaart. Zij verdienen een
Europa dat hen sterker maakt en hen verdedigt.
Zij verdienen een Europa dat bescherming
biedt. Het is tijd dat wij allemaal — de
instellingen, de regeringen, de burgers — onze
verantwoordelijkheid nemen voor de opbouw van dat
Europa. Samen.”

Jean-Claude Juncker,
voorzitter van de Europese Commissie,
toespraak over de Staat van de Unie, 2016

Over deze raadpleging
kun je meer te weten
komen op
europa.eu/!nR64jC
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1. Banen, groei en investeringen

Kom meer te weten op:
europa.eu/!bM76cf

Europa herstelt van de ergste economische en financiële crisis sinds de
jaren 30. Als gevolg van de crisis zijn veel banen verloren gegaan en is er in
Europa heel weinig geïnvesteerd. De grootste prioriteit van de EU is ervoor te
zorgen dat Europa weer gaat groeien en dat het aantal banen, met name voor
jongeren, toeneemt, zonder dat hierbij nieuwe schulden worden gemaakt.
In 2015 heeft de EU het Europees Fonds voor strategische investeringen
opgericht. Dit fonds, dat in eerste instantie van start ging met EUgaranties ter waarde van 21 miljard euro, heeft publieke en particuliere
investeerders aangetrokken die op hun beurt strategisch zullen investeren
op gebieden waar dit het meest nodig is. Deze investeringen, waarvan
wordt verwacht dat ze in drie jaar in totaal meer dan 315 miljard euro
zullen bedragen, zullen met name gericht zijn op infrastructuur, innovatie,
kleinere bedrijven en start-ups. De resultaten van het investeringsplan
zijn al zichtbaar. In de eerste 18 maanden trok het 138,3 miljard euro aan
nieuwe investeringen aan in 27 lidstaten en er werden heel veel projecten
goedgekeurd, waardoor meer dan 100 000 nieuwe banen werden gecreëerd.
Gezien de concrete resultaten van het fonds heeft de Europese Commissie
in september 2016 voorgesteld het tot eind 2020 te verlengen en te streven
naar een totaalbedrag van 500 miljard euro aan investeringen.

OPGAVE 17

BANEN SCHEPPEN VOOR JONGEREN
De EU bevordert economische groei en werkgelegenheid door
kapitaal aan te trekken van potentiële investeerders in de EU. Wat zou
de EU nog meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat er meer banen
komen voor jongeren?
Bespreek dit in kleine groepjes.
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OPGAVE 18

DE TOEKOMST
VAN DIGITALE
TECHNOLOGIEËN

Gebruik je online-/digitale
producten en/of diensten?
Bespreek in kleine groepjes
je persoonlijke ervaringen en
ideeën over hoe je de toekomst
van het internet en digitale
technologieën ziet.

2. Digitale eengemaakte markt
Het internet en digitale technologieën veranderen onze wereld. Of je nu
naar een film kijkt of aan het winkelen of studeren bent, de kans is groot
dat je hierbij onlinehulpmiddelen gebruikt (of zou kunnen gebruiken). In
je eigen land werken die hulpmiddelen perfect, maar je zult misschien wel
gemerkt hebben dat je er in andere EU-landen soms geen toegang tot hebt.
Door deze onlineobstakels lopen de burgers kansen mis om goederen en
diensten aan te kopen: slechts 15 % van de EU-burgers winkelt online in
een ander EU-land.
Dit percentage zal naar verwachting echter stijgen, want de EU werkt
aan nieuwe regels om mensen en bedrijven te helpen in alle landen
probleemloos online producten te kopen en te verkopen, net zoals ze dat in
eigen land zouden doen.
Niet alle burgers en bedrijven hebben echter toegang tot snel internet en
onlinehulpmiddelen. De EU werkt daarom aan het verbeteren van de
digitale infrastructuur. Iedereen moet toegang krijgen tot snel internet, zelfs
personen die in afgelegen of plattelandsgebieden wonen. In 2015 heeft
voorzitter Juncker een plan van 120 miljoen euro aangekondigd om vóór
2020 voor gratis wifi te zorgen in parken, op pleinen, in bibliotheken en in
openbare gebouwen in steden en dorpen in de EU. De EU heeft
op dit terrein al aardig wat vorderingen gemaakt.

Kom meer
te weten op:
europa.eu/!kd63HB

WIST JE DIT?

Geolocatie speelt een belangrijke rol in de digitale revolutie die zich
momenteel voltrekt. De EU heeft geïnvesteerd in haar eigen
wereldwijde satellietnavigatiesysteem, dat Galileo heet. Met dit
systeem zal geolocatie tien keer nauwkeuriger worden, zodat er
nieuwe innovatieve diensten kunnen worden ontwikkeld die ons
dagelijks leven zullen transformeren, zoals autonome auto's en
betere netwerken voor stedelijk vervoer. De Galileoconstellatie
bestaat momenteel uit 18 satellieten in de ruimte en biedt
inmiddels diensten aan overheidsinstanties, bedrijven en burgers
aan. De volledige constellatie van in totaal dertig satellieten zal naar
verwachting in 2020 voltooid zijn. Geen enkel Europees land had dit
alleen kunnen doen.
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OPGAVE 19

ENERGIE BESPAREN
Met kleine maatregelen kan
er ook veel energie worden
bespaard. Bespreek in kleine
groepjes wat je zelf al doet, wat
je nog meer zou kunnen doen en
wat je niet bereid bent te doen.

3. Energie-unie en klimaat
Kom meer te weten op:
europa.eu/!Ct98cM

WIST
JE DIT?
20 % van de begroting
van de EU wordt besteed aan
projecten op het gebied van
klimaat. Daarnaast zal minstens
40 % van het Europees Fonds
voor strategische investeringen
worden gebruikt om projecten
met een klimaatcomponent
te ondersteunen.
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Elke EU-burger moet toegang hebben tot veilige, duurzame,
betaalbare en concurrerende energie en het is een van de grootste
uitdagingen van het Europese energiesysteem om daarvoor te zorgen.
Het klimaat is wereldwijd aan het veranderen en de atmosfeer van de
aarde warmt op. Maar toch is de EU de grootste importeur van energie
ter wereld (zij voert 53 % van haar energie in), is 75 % van de huizen
in de EU niet energie-efficiënt en liggen de groothandelsprijzen voor
elektriciteit in Europa 30 % hoger dan in de VS.
Om hier verandering in te brengen, heeft de EU voor 2030 ambitieuze
doelstellingen vastgesteld op het gebied van klimaat en energie:
§§ een vermindering van broeikasgassen met 40 %;
§§ een verhoging van het aandeel hernieuwbare energiebronnen
(windenergie, zonne-energie en biobrandstoffen) tot 27 %, en
§§ een vermindering van het energieverbruik met 27 %.
Maar de EU kan klimaatverandering niet alleen bestrijden. De
EU probeert ook een sterke mondiale reactie te bevorderen via
de Verenigde Naties en andere internationale fora. In 2015 werd
tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs
voor het eerst een mondiaal akkoord bereikt over het bestrijden van
klimaatverandering. De EU heeft een belangrijke rol gespeeld om
dit mogelijk te maken.

4. Interne markt
De interne markt is een van de grootste verwezenlijkingen van de EU.
Dankzij de interne markt verloopt het verkeer van personen, goederen,
diensten en kapitaal vrijer. Hierdoor hebben werknemers, zelfstandigen en
ondernemingen meer mogelijkheden en genieten consumenten van meer
keuze en lagere prijzen. In de interne markt kunnen mensen reizen, wonen,
werken en studeren waar zij maar willen.
De interne markt is in het algemeen een groot succes, maar de voordelen
ervan komen niet altijd volledig tot hun recht, omdat de regels niet bekend
zijn of niet worden toegepast, of omdat er andere belemmeringen zijn.
De EU wil de interne markt voor producten en diensten volledig voltooien
en ervoor zorgen dat bedrijven en sectoren er kunnen groeien en succesvol
zijn in de wereldeconomie. Om dit waar te maken, doet de Europese
Commissie het volgende:
§§ een „kapitaalmarktenunie” tot stand brengen, waardoor kleine
ondernemingen makkelijker kapitaal kunnen aantrekken en Europa
aantrekkelijker wordt voor investeerders;
§§ werknemers aanmoedigen om aan de slag te gaan in andere EU-landen,
zodat vacatures worden opgevuld en bedrijven de expertise krijgen die ze
nodig hebben;
§§ sociale aspecten versterken;
§§ belastingontduiking en belastingfraude bestrijden.

Kom meer te weten op:
europa.eu/!wR34ky

OPGAVE 20

VRIJ VERKEER OF PROTECTIONISME?
„Door ervoor te zorgen dat mensen, goederen, diensten en kapitaal
vrijer kunnen bewegen, heeft de interne markt bijgedragen aan groei
en werkgelegenheid.” Verdeel de klas in twee groepen: een groep
die het met deze uitspraak eens is en een groep die het er niet mee
eens is. Beide groepen bespreken dit eerst onderling en presenteren
daarna hun argumenten aan de klas.
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5. Een diepere en eerlijkere
Economische en Monetaire Unie
Kom meer
te weten op: europa.
eu/!NM83NT
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De Economische en Monetaire Unie vormt een cruciale stap om de EUeconomieën dichter bij elkaar te brengen. In zo'n unie is het gemakkelijker
om samen te werken en zaken te doen, omdat het economische beleid en
het belastingbeleid in de EU zijn gekoppeld, iedereen hetzelfde monetaire
beleid volgt en in de meeste lidstaten dezelfde munt — de euro — wordt
gebruikt.
Toen de mondiale economische crisis uitbrak, namen de EU en haar
28 lidstaten ongekende maatregelen om hun economieën te beschermen.
Deze maatregelen bleken voor burgers heel moeilijk te zijn en er werd niet
altijd rekening gehouden met het effect dat ze hadden op het leven van
mensen. Nu wil de EU leren van de opgedane ervaring en de Economische
en Monetaire Unie helemaal afronden om benadeelde mensen te helpen en
meer banen te scheppen. Door dit te doen wordt de stabiliteit van de euro
vergroot, worden de publieke financiën versterkt en kan de sociale dialoog
weer op gang worden gebracht.

OPGAVE 21

DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN
De Europese Commissie stelt voor het sociale aspect van de Europese Unie te versterken.
Met de „Europese pijler van sociale rechten” die in april 2017 werd gepresenteerd, stelt de
Commissie nieuwe en effectievere rechten voor burgers voor, verdeeld over drie hoofdstukken:
gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsomstandigheden, en sociale
bescherming en inclusie.
Op welke sociale dimensie voor Europa zou jij de nadruk leggen? Kies voor jezelf uit de lijst
hieronder de drie beginselen die jij het belangrijkst vindt voor een sociaal Europa en bespreek je
keuze daarna in kleine groepjes.
Onderwijs, opleiding en een leven lang
leren

Evenwicht tussen werk
en privéleven

Gelijkheid van mannen en vrouwen

Minimuminkomen

Veilige en flexibele werkgelegenheid

Gezondheidszorg

Informatie over arbeidsvoorwaarden en
bescherming bij ontslag

Inclusie van personen
met een handicap

Sociale dialoog en betrokkenheid van
werknemers

Huisvesting en bijstand
voor daklozen

Kom meer te weten op:
europa.eu/!Dq46jY
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6. Vrijhandel

Kom meer
te weten op:
europa.eu/!JQ69UB

Elke dag voert de EU goederen en diensten in en uit die samen een waarde
hebben van honderden miljoenen euro's. Samen vertegenwoordigen de
28 EU-landen de grootste economie ter wereld en zijn ze de grootste
exporteur en importeur, de grootste investeerder en ontvanger van
buitenlandse investeringen en de grootste schenker van ontwikkelingshulp. Als
de EU met één stem spreekt, legt zij bij internationale handelsbesprekingen
veel meer gewicht in de schaal dan elk land afzonderlijk. Deze open markten
genereren economische groei en betere banen voor Europa en zijn partners.
Ook zorgen ze ervoor dat consumenten in de EU meer keuze en koopkracht
hebben en dat bedrijven in het buitenland beter kunnen concurreren.
Maar de EU heeft haar partners wel duidelijk gemaakt dat vrijhandel
niet ten koste van alles mag gaan. In elk handelsverdrag waarover de EU
onderhandelt uit naam van de EU-landen, moeten de waarden van de EU
worden geëerbiedigd. Ook moeten deze verdragen transparant, redelijk
en eerlijk zijn en mogen ze burgers of het milieu geen schade berokkenen.
Het economische en handelsverdrag dat de EU en Canada in oktober 2016
ondertekenden en dat meestal CETA wordt genoemd, is een goed voorbeeld
van deze progressieve benadering, net als het vrijhandelsverdrag waarover de
EU momenteel met Japan onderhandelt.
Een ander handelsverdrag waar je misschien wel iets over hebt gehoord, is het
Trans-Atlantisch Partnerschap voor handel en investeringen (TTIP), waarover
de EU momenteel onderhandelt met de Verenigde Staten. Het doel van dit
partnerschap is de handel en investeringen tussen de twee blokken zo veel mogelijk
te liberaliseren zonder de Europese normen op het gebied van voedselveiligheid,
gezondheid, sociale en gegevensbescherming en culturele diversiteit op te offeren.

WIST JE DIT?

In 2016 lag de uitvoer
naar landen buiten de
EU aan de basis van
meer dan 31 miljoen
banen in de EU.
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OPGAVE 22

VRIJHANDEL EN GLOBALISERING
Vandaag de dag worden producten niet langer van begin tot einde op dezelfde plaats gemaakt. Ze
worden op verschillende plekken in de hele wereld in een aantal afzonderlijke stappen geproduceerd.
Vorm kleine groepjes, kies een product of dienst waarmee jullie goed bekend zijn (bijvoorbeeld een
kledingstuk, mobiele telefoon of computer) en bespreek waar het van is gemaakt, waar de onderdelen
vandaan komen en wat de gevolgen voor de prijs, de onderdelen enz. zouden zijn wanneer de
vrijhandel wordt uitgebreid of beperkt. Presenteer jullie ideeën aan de rest van de klas.

WIST JE DIT?
Niemand in de wereld drijft onderling zo veel handel als de EU en de
Verenigde Staten. Samen zijn de twee blokken goed voor 40 % van
de wereldwijde economische output. Elke dag wordt voor ongeveer
2 miljard euro aan goederen en diensten verhandeld. Europese
bedrijven die naar de Verenigde Staten uitvoeren, zijn niet alleen
gevestigd in de grote steden, maar ook in kleine steden en dorpen
in heel Europa. Klik op de kaart om te zien hoeveel bedrijven in jouw
land/regio op dit moment naar de Verenigde Staten uitvoeren:
europa.eu/!Nh93vR
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7. Justitie en grondrechten

Kom meer
te weten op:
europa.eu/!DN66mT

De EU is meer dan een gemeenschappelijke markt voor goederen
en diensten. Het is ook een unie die is gebaseerd op de waarden van
menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat
en eerbiediging van de mensenrechten. Daarom heeft de Europese
Commissie stappen genomen om de bescherming van de grondrechten
op het gebied van gegevensbescherming, het delen van persoonsgegevens
en consumentenrechten te verbeteren en heeft ze zich extra ingespannen
om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, discriminatie te
bestrijden en mensenhandel een halt toe te roepen.
Terroristische aanslagen op Europees grondgebied hebben de EU-landen
echter geconfronteerd met nieuwe, ongekende uitdagingen. Daarom
streeft de EU ernaar een slagvaardige veiligheidsunie te ontwikkelen. Op
EU-niveau zijn er verschillende maatregelen genomen om alle aspecten
van de terroristische dreigingen aan te pakken. Zo wordt geprobeerd om
radicalisering, ook online, te voorkomen; is het inmiddels een strafbaar feit
om te reizen om terreurdaden te plegen of om terrorisme te ondersteunen;
wordt terrorisme sneller opgemerkt doordat er meer informatie wordt
uitgewisseld; wordt de financiering van terrorisme aangepakt; wordt
de toegang tot vuurwapens en explosieven afgesneden, en worden
partnerlanden, met name in het Middellandse Zeegebied, ondersteund.

OPGAVE 23

EUROPESE WAARDEN

Vorm kleine groepjes en bespreek de volgende punten.
Hebben jullie allemaal dezelfde ideeën
over wat de waarden die in artikel 2 van het
EU-Verdrag worden genoemd (eerbiediging
van de menselijke waardigheid, vrijheid,
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en
mensenrechten), precies inhouden? Wat
betekent „eerbiediging van de menselijke
waardigheid” bijvoorbeeld in de praktijk?
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Welke waarde is het belangrijkst voor elke
persoon in je groepje?
Welke politieke initiatieven op EU- of
nationaal niveau zijn volgens jou het meest
geschikt om de EU-waarde die voor jou het
belangrijkst is, te waarborgen?

8. Migratie
In 2015 en 2016 kreeg de EU te maken met een ongekende toestroom van
vluchtelingen en migranten. Er kwamen meer dan een miljoen mensen naar
de Europese Unie, de meesten op de vlucht voor oorlog en terreur in Syrië
en andere landen. Anderen staken de buitengrenzen van de EU over om
zich te verenigen met familie en/of op zoek te gaan naar een beter leven.
Maar geen enkel EU-land kan zo'n enorme migratiedruk alleen aan en
elk land moet op de solidariteit van de andere lidstaten kunnen rekenen.
Daarom zet de EU zich extra hard in om levens te redden, mensenhandel
tegen te gaan en samen te werken met de landen waar de migranten
vandaan komen en doorheen reizen op weg naar een ander land. Nog
belangrijker is dat de EU de onderliggende oorzaken van die migratie
wil aanpakken: armoede, oorlogen, vervolging, schendingen van de
mensenrechten en natuurrampen.
De EU heeft al heel veel gedaan om de vluchtelingencrisis aan te pakken en
zal dit blijven doen. Ze stelt niet alleen meer geld beschikbaar, maar helpt
ook mee om asielzoekers die al in Europa zijn, te herplaatsen en mensen
in nood uit buurlanden te hervestigen. Bovendien werkt de EU ook aan
het verbeteren van de beveiliging aan de grenzen en de bestrijding van het
probleem van mensensmokkel om mensen veilige mogelijkheden te bieden
de EU legaal binnen te komen.

Kom meer
te weten op:
europa.eu/!rF37mb

WIST JE DIT?
Op 15 december 2015 heeft de Europese Commissie
een aantal belangrijke maatregelen genomen om
de buitengrenzen van de EU te beheren en het
Schengengebied, dat geen interne grenzen heeft,
te beschermen. Zo is er bijvoorbeeld een Europese
grens- en kustwacht opgericht om te garanderen dat de
buitengrenzen goed gemeenschappelijk worden beheerd.

WIST JE DIT?
Het aanvragen van asiel is een grondrecht in de EU en asiel wordt aan vluchtelingen
toegekend. EU-landen hebben, in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de status van vluchtelingen, een internationale verplichting om asiel te
verlenen.
Een vluchteling is een
persoon die uit zijn of haar
land is moeten vluchten
en niet kan terugkeren
vanwege een gegronde
vrees voor vervolging.

Een asielzoeker
is iemand die
beweert een
vluchteling
te zijn en een
verzoek heeft
ingediend om internationale
bescherming. De bewering
wordt echter nog onderzocht
en er is nog geen definitieve
conclusie getrokken.

„Migrant” is een bredere
term dan „vluchteling” en
verwijst naar iemand die
zijn of haar land verlaat om
zich in een ander land te
vestigen, meestal op zoek
naar een beter leven.
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OPGAVE 24

EU-STEUN AAN VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
Het groeiende aantal vluchtelingen en migranten dat in de EU aankomt, zorgt voor spanning in
Europa. De EU heeft op deze situatie gereageerd door verschillende maatregelen te nemen.
Geef eerst je mening over de maatregelen hieronder. Vorm daarna kleine groepjes, kies drie
onderwerpen waarover de meningen het meest verschillen, en bespreek de onderliggende argumenten.
Daar sta ik
helemaal
achter

1 De EU heeft zoek- en reddingsacties met boten
georganiseerd in de Middellandse Zee, waardoor
duizenden levens konden worden gered.
2 De EU-landen moeten de verwerking van
asielaanvragen onderling verdelen. Mensen die
behoefte hebben aan internationale bescherming,
moeten uit Griekenland en Italië worden
overgebracht naar andere EU-landen.
3 De EU-landen moeten de verwerking van
asielaanvragen onderling verdelen. Mensen die
behoefte hebben aan internationale bescherming,
moeten uit Griekenland en Italië worden
overgebracht naar andere EU-landen.
4 Bijna 90 % van de vluchtelingen en migranten
heeft georganiseerde criminelen betaald om
hen de EU-grens over te krijgen. Daarom strijdt
de EU nu harder tegen criminele netwerken en
mensensmokkelaars.
5 De EU helpt EU-landen om „irreguliere”
migranten naar hun thuisland terug te sturen
indien zij niet in de EU mogen blijven.
6 De EU helpt de levensomstandigheden van
illegale immigranten in hun landen van herkomst
te verbeteren, zodat ze daar niet wegvluchten.
7 De EU wil veilige en legale manieren creëren voor
asielzoekers om de EU binnen te komen, zodat ze
hun leven niet in de waagschaal hoeven te stellen
door met smokkelaars en handelaars in zee te
gaan.
8 De EU heeft de bewaking van haar buitengrenzen
verbeterd.
9 Veel mensen die in de EU arriveren, hebben behoefte
aan elementaire zaken als schoon water, voedsel en
een verblijfsplaats. De EU financiert projecten die
tegemoetkomen aan de meest urgente humanitaire
behoeften van deze mensen.
10 De EU biedt humanitaire hulp aan vluchtelingen
en migranten in landen buiten de EU, zoals Irak,
Jordanië, Libanon en Turkije.
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Daar sta
ik deels
achter

Daar ben ik
een beetje
tegen

Daar ben ik
helemaal
tegen

9. Een krachtiger optreden op het
wereldtoneel
De EU speelt een belangrijke rol op het gebied van buitenlands
beleid, bijvoorbeeld in de onderhandelingen met Iran om het land te
overhalen minder nucleair materiaal te produceren, of in de strijd tegen
klimaatverandering. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
van de EU, bedoeld om conflicten op te lossen en wederzijds begrip op
internationaal niveau te stimuleren, is gebaseerd op diplomatie. Handel,
hulpverlening, veiligheid en defensie spelen hierbij een aanvullende rol.
De politieke crisis in Oekraïne en de onrust in het Midden-Oosten hebben
DE EU-LANDEN
VORMEN
duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat de EU ten aanzien van andere
landen met één stem spreekt. Daarom wil de EU haar buitenlands beleid
versterken. De EU-landen hebben samen inderdaad veel meer gezag dan
VAN DE
wanneer ieder zijn eigen beleid zou voeren.
WERELDECONOMIE ...
Als sterke mondiale speler kan de EU efficiënt reageren op mondiale
vraagstukken, haar waarden bevorderen en bijdragen aan vrede en welvaart
in de wereld.

24 %

WIST JE DIT?
7 % van de wereldbevolking woont in de EU. Dit
percentage daalt en in 2060 zal het maar 4 %
bedragen. Europa is een relatief klein continent,
maar is in economisch opzicht belangrijk.
Samen vormen de EU-landen 24 % van de
wereldeconomie, waardoor de economie van
de EU een van de grootste ter wereld is, wat
omvang betreft vergelijkbaar met de economie
van de Verenigde Staten.

MAAR SLECHTS

7%

VAN DE
WERELDBEVOLKING
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OPGAVE 25

DE EU IN DE WERELD
Hier zie je een paar voorbeelden van wat de EU doet in de wereld. Kies de drie die jij het
belangrijkst vindt en licht je keuze toe. Vergelijk jouw antwoorden met die van je klasgenoten.
De EU heeft vredesbesprekingen in de hele wereld geleid en ondersteund om
conflicten te beëindigen.
De EU zet zich wereldwijd in voor democratie en de rechtsstaat. Zij stelt
mensenrechten centraal in haar betrekkingen met andere landen.
Op internationaal niveau werkt de EU aan de bestrijding van terrorisme,
georganiseerde misdaad en illegale migratie.
De EU heeft een voortrekkersrol op zich genomen in de strijd tegen
klimaatverandering.
Wereldwijd behoren de Europese Unie en haar lidstaten tot de grootste
schenkers van ontwikkelingshulp. Deze bijdrage maakt een enorm verschil
voor miljoenen mensen in de hele wereld.
De EU bevordert ontwikkeling ook via handel door haar markt open te stellen
voor invoer uit ontwikkelingslanden en door deze landen aan te moedigen hun
onderlinge handelsbetrekkingen te versterken.
Wereldwijd zijn de Europese Unie en haar lidstaten de grootste schenkers van
humanitaire hulp. Ze bieden slachtoffers van rampen, vluchtelingen en andere
mensen in grote nood levensreddende hulp.

WIST JE DIT?
De EU speelt een belangrijke rol door landen te
helpen waar zich een humanitaire crisis afspeelt.
In 2016 heeft de EU 2,1 miljard euro aan noodhulp
besteed om 120 miljoen mensen in meer dan
80 landen voeding, onderdak, bescherming en
gezondheidszorg te bieden.

Kom meer
te weten op:
europa.eu/!Wn86QW
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10. Democratische verandering

Sommige mensen denken dat de EU veel te bureaucratisch is en te ver van
haar burgers staat. Tegelijkertijd verwachten burgers dat de EU aanzienlijke
economische en sociale vraagstukken oplost.
De EU zet zich in voor echte democratie en hervormingen. De Europese
Commissie heeft er niet alleen een prioriteit van gemaakt slechts nieuwe
wetten voor te stellen wanneer dat echt nodig is en er sprake is van een
duidelijke Europese toegevoegde waarde, maar ook om volledig transparant te
zijn over haar activiteiten. Alle belangrijke teksten over de onderhandelingen
van de handelsverdragen tussen de EU en Canada en de EU en de Verenigde
Staten kunnen bijvoorbeeld worden geraadpleegd door het publiek.

Laat je
stem
horen!

Kom meer te
weten op:
europa.eu/!kr38hg

WIST JE DIT?
Burgers kunnen, wanneer er een wet wordt
gemaakt, op elk moment tijdens het proces
commentaar leveren. De Commissie heeft
een nieuwe onlinetool ontwikkeld („Geef uw
mening”) om nog beter te kunnen luisteren
naar de mening van anderen:
europa.eu/!bK34mr

EU
OPGAVE 26

DIALOGEN MET DE BURGERS
Dagelijks vinden er in de hele EU dialogen tussen commissarissen en burgers plaats
(europa.eu/!jG69cG). Als je niet aan een van deze evenementen kunt deelnemen, kun je natuurlijk
altijd zelf een burgerdialoog in de klas organiseren. Een groep van drie tot vier leerlingen, die
een commissaris vertegenwoordigen, kiest een van de tien prioriteiten die in dit hoofdstuk zijn
gepresenteerd. Thuis analyseren de leden van de groep de details van het gekozen beleid, zodat
ze de vragen van „burgers”/klasgenoten kunnen beantwoorden, en bereiden ze een verklaring
van 5 minuten over dit beleid voor. De „commissaris” geeft een korte verklaring in de klas en
daarna volgt een vraag & antwoord-sessie van 15 minuten. De klasgenoten stellen de vragen, de
„commissaris” beantwoordt ze en de leraar is de gespreksleider.
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ANTWOORDEN OP DE OPGAVEN

HOOFDSTUK 1
OPGAVE 1

WIE IS LID VAN DE EU?

FINLAND

ESTLAND
ZWEDEN

LETLAND
LITOUWEN

DENEMARKEN
IERLAND

NEDERLAND

VERENIGD
KONINKRIJK

POLEN
BELGIË
LUXEMBURG

DUITSLAND

TSJECHIË

SLOWAKIJE

OOSTENRIJK
HONGARIJE
SLOVENIË

FRANKRIJK
KROATIË

ROEMENIË

BULGARIJE

ITALIË
PORTUGAL

SPANJE
GRIEKENLAND
CΥΡRUS
MALTA
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OPGAVE 3

WAT DE WAARDEN EN BEGINSELEN VAN DE EU IN DE
PRAKTIJK BETEKENEN
Een land ...

A
kan lid van de EU
worden

B
kan geen lid van de EU
worden

1 dat geen persvrijheid garandeert

S

2 dat de doodstraf toepast

S

3 d
 at zijn burgers toestaat tegen de
regering te protesteren

S

4 waarin regelmatig een nieuw parlement
wordt gekozen

S

5 w
 aarin een president levenslang regeert,
waarna hij door een zoon of dochter wordt
opgevolgd

S

6 w
 aarin de legerleiding bepaalt wat er in de
politiek gebeurt en indien nodig met militaire
macht ingrijpt in het binnenlands beleid

S

7 w
 aarin mensen als onschuldig worden
beschouwd totdat een rechtbank hun
schuld heeft bewezen

S

8 waarin slechts één partij bestaat die ook
altijd de regering vormt
9 w
 aarin minderheden worden beschermd,
zelfs wanneer de meerderheid tegen hen is

S
S
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HOOFDSTUK 2
OPGAVE 7

WIE DOET WAT IN DE EU?
Wie?

Europees
Parlement

Europese
Raad

Raad van de
Europese
Unie

1. doet voorstellen voor
EU-wetten
2. keurt EU-wetten goed

S

S
S

S

7. vertegenwoordigt de
belangen van EUlanden/hun regeringen
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S

S
S

S

8. beslist over de
uitlegging van de
EU-wetten
9. b
 epaalt de algemene
politieke koers van de EU

S

S

5. voert de begroting uit
6. vertegenwoordigt
de belangen van de
burgers

Hof van
Justitie van
de EU

S

3. bestaat uit één
vertegenwoordiger/lid
per EU-land
4. wordt door de EUburgers gekozen

Europese
Commissie

S

S
S

OPGAVE 8

HOE WETTEN TOT STAND KOMEN IN DE EU
VOORSTEL
VOOR EU-WET

EUROPESE
COMMISSIE
Stelt een wet voor

Keurt de voorgestelde wet goed, wijzigt of verwerpt ze

EUROPEES
PARLEMENT

VOORSTEL
VOOR EU-WET

VOORSTEL
VOOR EU-WET

RAAD VAN DE EU

onderzoek

onderzoek

indien
aangenomen

NIEUWE
EU-WET

OPGAVE 9

WIE IS WIE?

1
Jean-Claude Juncker
Voorzitter van de
Europese Commissie

2

3

4

Donald Tusk
Federica Mogherini
Antonio Tajani
Voorzitter van de Hoge vertegenwoordiger
Voorzitter van het
Europese Raad
van de Unie voor Europees Parlement
buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid en
vicevoorzitter van de
Europese Commissie
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HOOFDSTUK 3
OPGAVE 13

WAT BETEKENT VRIJ VERKEER
IN DE PRAKTIJK VOOR JOU?
Vrij verkeer
van
personen

1 Ik kan een tweedehandsauto kopen
in het buitenland en naar huis
meenemen zonder invoerrechten te
betalen.

Vrij verkeer
van
goederen

Vrij verkeer
van
diensten

Vrij verkeer
van
kapitaal

S

2 Ik mag binnen de EU overal naartoe
rijden waar ik wil.

S

3 Ik kan in een ander EU-land studeren.

S

4 Mijn ouders mogen hun badkamer
laten renoveren door een tegelzetter
uit een ander EU-land.

S

5 Mijn ouders kunnen geld naar mij
toesturen in het land waar ik studeer.
6 Ik kan in een ander EU-land werken.
7 Ik kan online goederen uit een ander
EU-land kopen zonder invoerrechten
te betalen.

S
S
S

WIST
JE DIT?
[BLADZIJDE 34]

Deze munt van 2 euro komt uit
Griekenland. Er staat een scène
op van een mozaïek in Sparta (derde
eeuw voor Christus), waarin te zien
is hoe Europa wordt ontvoerd door
Zeus, die het uiterlijk van een stier
heeft aangenomen. Europa is
een personage uit de Griekse
mythologie naar wie Europa
is vernoemd.
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OPGAVE 14

EUROPESE KWALITEITSMERKEN
EU-wetten hebben voor strenge regels gezorgd m.b.t. de etikettering van bepaalde producten
(bijvoorbeeld levensmiddelen, dranken en cosmetica) om de gezondheid en veiligheid van
consumenten te beschermen en hen te helpen de juiste keuzes te maken. Zonder de juiste
etikettering mag een product niet op de markt worden gebracht.
De CE-markering is een label voor productveiligheid. Door het label
te gebruiken, verklaart de fabrikant dat de producten die hij aan
consumenten binnen de Europese Economische Ruimte verkoopt,
voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gezondheid,
veiligheid en milieubescherming. De Europese Economische Ruimte
bestaat uit de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
Het milieukeurmerk van de EU wordt toegekend aan producten
en diensten die een lagere milieu-impact hebben. Het is een
vrijwillige regeling die in 1980 werd geïntroduceerd door middel
van een EU-wet.

Het EU-energielabel geeft aan hoe een apparaat op een
schaal van A tot en met G scoort wat betreft energieverbruik.
Klasse A (groen) is het meest energie-efficiënt en klasse G
(rood) het minst. Zodra de meeste apparaten van een bepaalde
categorie worden beoordeeld als klasse A, kunnen er nog drie
klassen aan de schaal worden toegevoegd: A+, A++ en A+++.

Het biologische logo van de EU geeft aan dat het product
voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. Voor
verwerkte producten betekent dit dat ten minste 95 % van de
landbouwingrediënten biologisch is.
De drie kwaliteitslogo's van de EU geven aan dat levensmiddelen
bepaalde kenmerken hebben die het gevolg zijn van de specifieke
geografische regio waarin ze zijn geproduceerd of de traditionele
wijze waarop ze werden samengesteld of geproduceerd.

OPGAVE 15

WELKE LANDEN MAKEN DEEL UIT VAN DE EUROZONE?
België

Finland

Kroatië

Oostenrijk

Spanje

Bulgarije

Frankrijk

Letland

Polen

Tsjechië

Cyprus

Griekenland

Litouwen

Portugal

Verenigd
Koninkrijk

Denemarken

Hongarije

Luxemburg

Roemenië

Zweden

Duitsland

Ierland

Malta

Slovenië

Estland

Italië

Nederland

Slowakije
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KOM MEER
TE WETEN OVER

EUROPA
ONLINEQUIZ — MAAK KENNIS MET DE EUROPESE UNIE

Nadat je dit boekje
hebt gelezen, weet je
waarschijnlijk meer over de
Europese Unie dan de meeste van
je vrienden en familieleden! Test je
kennis en daag je vrienden uit met
de onlinequiz „Maak kennis met de
Europese Unie”, die je kunt vinden
op: europa.eu/teachers-corner/
quiz_nl. Kijk wie het hoogst
scoort!
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Europa
Informatie over de EU, in alle 24 officiële EU-talen:
qeuropa.eu
q
Kids’ Corner
Spelletjes en quizzen over Europa voor kinderen en jongeren:
qeuropa.eu/kids-corner/index_nl.htm
q
Voor leerkrachten
Lesmateriaal over de Unie en haar activiteiten:
qeuropa.eu/teachers-corner/home_nl
q
Europese Jongerensite
Europese en nationale informatie voor jongeren over onderwijs,
werk, reizen en nog veel meer:
qeuropa.eu/youth/EU_nl
q
De EU bij jou in de buurt
Informatiecentra van de EU overal in Europa. Je kunt je vragen gratis
telefonisch (00 800 6 7 8 9 10 11) of per e-mail stellen of een centrum
bij jou in de buurt bezoeken:
qhttps://europa.eu/european-union/contact_nl
q
De geschiedenis van de Europese Unie
Informatie en video's over de geschiedenis van de EU, onder meer
over de grondleggers:
qhttps://europa.eu/european-union/about-eu/history_nl
q
Uw Europa
Hulp en advies voor EU-burgers en hun gezinnen:
qhttp://europa.eu/youreurope/citizens/index_nl.htm
q
Dialogen met de burgers
Deze evenementen vinden regelmatig plaats in de hele EU:
qec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_nl
q
EU Bookshop
Een onlineboekwinkel met 110 000 titels, 235 000 pdf-documenten en
e-boeken in de 24 officiële talen van de EU:
qpublications.europa.eu/nl/web/general-publications/publications
q
Vindt u deze publicatie nuttig? Laat het ons weten:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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