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Tien prioriteiten voor Europa

De Europese Unie staat voor ongeziene uitdagingen. Naast
hoge werkloosheid, trage economische groei, economische
onzekerheid en een enorme investeringskloof worden wij
geconfronteerd met migratiedruk, milieu- en veiligheidsuitdagingen en instabiliteit in de buurlanden. Veel burgers
hebben geen vertrouwen meer in het vermogen van de
politieke instellingen op alle niveaus om deze uitdagingen
aan te pakken. Bepaalde verwezenlijkingen van de Europese
integratie, zoals het vrije verkeer van personen en de open
binnengrenzen, worden weer ter discussie gesteld.
Populisme en nationalisme vieren hoogtij.

In november 2014 is Jean-Claude Juncker aangetreden als
voorzitter van de Europese Commissie, het uitvoerende
orgaan van de Europese Unie. Hij werd verkozen op basis
van een politiek programma met als belangrijkste
doelstelling de bruggen in Europa weer op te bouwen en
het vertrouwen van de Europese burger te herstellen.
Hiervoor wil hij het EU-beleid toespitsen op de belangrijkste
uitdagingen voor onze economieën en samenlevingen en de
democratische legitimiteit versterken. Om al deze
uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Jean-Claude Juncker
tien kernprioriteiten vastgesteld die in 2015 alle aandacht
krijgen van de EU-instellingen. Die prioriteiten worden in
deze brochure nader toegelicht.

© European Union

Jean-Claude Juncker,
voorzitter van de Europese
Commissie, geeft zijn
toespraak over de Staat van
de Unie in het Europees
Parlement, september 2015.
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Een nieuwe impuls voor banen, groei en
investeringen
Europa weer op het groeispoor krijgen en meer banen creëren zonder nieuwe schulden te maken:
dat is de topprioriteit van de Europese Commissie.
Sinds het begin van de wereldwijde economische en
financiële crisis heeft de EU te kampen met een gebrek aan
investeringen en hoge werkloosheid. Om de Europese
economie te herstellen zijn collectieve inspanningen op
Europees niveau nodig.

• onderwijs, onderzoek en innovatie;

Onzekere economische vooruitzichten en de hoge publieke
en particuliere schulden in delen van de EU als gevolg van
de crisis hebben een rem op de investeringen gezet. Er
zijn echter middelen beschikbaar en om ze optimaal te
gebruiken, moeten projecten worden opgezet zodat het
geld terechtkomt waar het het meest nodig is.

De middelen zullen naar levensvatbare projecten gaan die
de gehele samenleving ten goede komen. Er is een lijst
opgesteld van projecten die in de komende drie jaar kunnen
worden uitgevoerd, maar ook van belemmeringen voor
investeringen.

• hernieuwbare energie en energie-efficiëntie;
• projecten om jongeren aan werk te helpen.

De aandacht gaat in de eerste plaats naar het wegnemen
van de aanzienlijke wettelijke en andere obstakels in de
belangrijkste infrastructuursectoren zoals energie,
telecommunicatie, digitale economie en vervoer, en op de
diensten- en de productmarkten. In haar werkprogramma
voor 2015 heeft de Commissie een uitvoerige lijst van
initiatieven voorgesteld.

Deze Commissie wil het beschikbare geld slimmer
aanwenden en de overheidsmiddelen flexibel gebruiken.
Tegelijkertijd wil zij de kwaliteit van de regelgeving
verbeteren. Zij wil ook overheidsgeld gebruiken om extra
particuliere investeringen te genereren zonder nieuwe
schulden te maken.

Het regelgevingskader heeft een rechtstreekse invloed op
Om dat extra geld vrij te krijgen voor projecten met een
investeringen, groei en werkgelegenheid. Het aanvullen van
strategisch en maatschappelijk belang is de Commissie, in
lacunes in de interne markt zou tot 1,5 miljard euro per jaar
samenwerking met de Europese Investeringsbank, gestart
aan voordelen kunnen opleveren en de volledige benutting
met het investeringsplan voor Europa. Dat plan is
van het groeipotentieel van de interne markt zou het bruto
opgebouwd rond een nieuw Europees Fonds voor
binnenlands product (bbp) van de EU met 11 % kunnen
strategische investeringen. Het fonds is in 2015 in een
doen stijgen.
recordtijd opgezet en beschikt over een initieel bedrag van
21 miljard euro aan EU-middelen. En dankzij het
multiplicatoreffect zal er in totaal voor meer dan
315 miljard euro worden geïnvesteerd. In
de komende drie jaar zou dit 1,3 miljoen
GROEI VAN HET BBP
banen kunnen opleveren. Een kwart van
HET REËLE BBP VOOR DE 28 EU-LANDEN; INDEX 2007=100
dat geld zal in kleine bedrijven worden
geïnvesteerd.
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• infrastructuur — breedband,
energienetwerken en vervoer;

Bijkomend cumulatief
bbp 2015-2017
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De investeringen zullen gericht zijn op:

Basisprognose
Investeringsplan
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Alle EU-landen hebben het fonds
goedgekeurd en kunnen eraan bijdragen.
In oktober 2015 hadden al negen
lidstaten toegezegd een bijdrage van
meer dan 40 miljard euro te leveren en
ook China heeft laten weten dat het
hieraan wil bijdragen.

Van 2008 tot en met 2014 verkeerde de EU-economie in crisis maar zij zal zich dankzij
nieuwe investeringen kunnen herstellen.

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/index_en.htm
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Een connectieve digitale interne markt
De Commissie wil dat iedereen betere toegang heeft tot digitale goederen en diensten, tot
betrouwbare hogesnelheidsverbindingen en optimaal kan profiteren van de digitale economie.

Het internet en digitale technologieën veranderen onze
wereld. Europa moet ervoor zorgen dat mensen en
bedrijven ook echt kunnen profiteren van de nieuwe digitale
mogelijkheden. Door onlineobstakels lopen de burgers nu
kansen mis bij de aankoop van goederen en diensten:
slechts 15 % van de EU-burgers winkelt online in een ander
EU-land. (Startende) internetbedrijven benutten de
groeimogelijkheden van de onlinemarkt niet volledig:
slechts 7 % van de kleine bedrijven heeft klanten in het
buitenland. Bedrijven en overheden maken ook geen
optimaal gebruik van digitale hulpmiddelen.
Een volledig functionerende digitale interne markt zou per
jaar 415 miljard euro kunnen bijdragen aan de EUeconomie en zou 3,8 miljoen banen kunnen scheppen.
De door de Commissie in mei 2015 voorgestelde strategie
voor de digitale interne markt bevat een reeks acties die
vóór eind 2016 moeten worden verwezenlijkt. Hieronder
volgen enkele voorbeelden.
• Zorgen voor een betere onlinetoegang tot digitale
goederen en diensten door:
‣‣ het harmoniseren van de EU-regels inzake contracten
en consumentenbescherming bij onlineaankopen, of
het nu gaat om fysieke goederen zoals schoenen en
meubels of om digitale inhoud zoals e-boeken en apps;
‣‣ het bevorderen van goedkopere grensoverschrijdende
pakketdiensten: voor 62 % van de ondernemingen die
online zouden willen verkopen, vormen de hoge
leveringskosten een obstakel;
‣‣ het beëindigen van ongerechtvaardigde „geoblocking”,
een discriminerende praktijk waarbij onlineverkopers
consumenten op basis van hun locatie de toegang tot
een website ontzeggen of hen doorsturen naar een
lokale webwinkel met andere prijzen. Door deze
blokkering kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een
consument uit een bepaalde lidstaat die een auto wil
huren meer moet betalen voor een identieke
huurovereenkomst op dezelfde plaats dan iemand uit
een andere lidstaat;

WAAR KOPEN WIJ ONZE ONLINEDIENSTEN?

Onlinediensten uit de VS
54 %

Onlinediensten uit eigen land
42 %

Onlinediensten uit
andere EU-landen
4%

Weinig mensen kopen online in andere EU-landen
— een enorm groeipotentieel.

‣‣ zorgen voor het juiste regelgevingsklimaat voor
investeringen, eerlijke concurrentie en gelijke spelregels
zodat snelle, veilige en betrouwbare infrastructuur kan
worden aangeboden.
• Van start gaan met een ambitieuze herziening van de
telecomregels. Alle digitale diensten, toepassingen en
inhoud zijn afhankelijk van een snelle, veilige
infrastructuur. Daarvoor is een sterke, concurrerende en
dynamische telecomsector nodig. Om te vermijden dat de
markten geïsoleerd en nationaal blijven, moeten
maatregelen worden genomen.
• Het groeipotentieel van de digitale economie
maximaal benutten. Dit kan worden bereikt door te
investeren in ICT-infrastructuur (bijvoorbeeld in cloud
computing en het gebruik van „big data”), en door
onderzoek en innovatie om het concurrentievermogen
van de industrie te versterken. Een betere openbare
dienstverlening en betere digitale vaardigheden voor de
burger, kortom een „inclusieve samenleving”, maken hier
ook deel van uit.

‣‣ het moderniseren van het auteursrecht om culturele
werken in de gehele EU op bredere schaal online
toegankelijk te maken. De Commissie wil bijvoorbeeld
dat gebruikers die in eigen land films, muziek of
artikelen kopen, daar ook op reis in heel Europa gebruik
van kunnen maken;

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
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Een robuuste energie-unie met een
toekomstgericht klimaatveranderingsbeleid
De Commissie wil zorgen voor een veilige, betaalbare en klimaatvriendelijke energievoorziening
voor de burger en het bedrijfsleven. Als we verstandiger omgaan met energie en de
klimaatverandering bestrijden, investeren we niet alleen in de toekomst van onze kinderen, maar
zorgen we ook voor nieuwe banen en groeikansen.
WAAR KOMT ONZE ENERGIE VANDAAN?

• Veel elektriciteitsnetwerken en gasleidingen zijn voor
nationale doeleinden gebouwd en over de grenzen heen
niet goed op elkaar aangesloten. Tot 2015 bedroeg de
capaciteit van de elektriteitskabels tussen Frankrijk en
Spanje bijvoorbeeld slechts 3 % van de piekvraag ten
zuiden van de grens. Het oplossen van dit soort problemen
kan de consument tot 40 miljard euro per jaar besparen.
• 75 % van onze huizen zijn niet energie-efficiënt; 94 % van
al het vervoer is afhankelijk van olieproducten, en 90 %
daarvan wordt ingevoerd.
• De groothandelsprijzen voor elektriciteit liggen in Europa
30 % hoger en die voor gas meer dan 100 % hoger dan in
de Verenigde Staten.
In februari 2015 heeft de Commissie haar strategie voor de
totstandbrenging van een robuuste energie-unie met een
toekomstgericht klimaatveranderingsbeleid voorgesteld. Met
deze strategie kan de EU de uitdagingen op basis van
solidariteit en vertrouwen tussen de lidstaten het hoofd
bieden. Zij spitst zich toe op vijf sleutelgebieden:
• Betrouwbare bevoorrading: de EU moet minder
afhankelijk worden van energie uit derde landen. Wij
moeten onze binnenlandse energiebronnen dus beter en
efficiënter gebruiken en op zoek gaan naar alternatieve
energiebronnen en bevoorradingskanalen.

Olie

14 %

Gas

Kernenergie

Kernenergie
(uranium)

Gas
23 %

Hernieuwbare 2 %
energie

44 %

12 %

53 %

65 %

Hernieuwbare energie

• De EU is de grootste energie-importeur
ter wereld. Zij voert 53 % van haar
energie in, wat jaarlijks ongeveer 400 miljard euro kost.

• Interne energiemarkt: energie moet
binnen de EU vrij kunnen stromen,
niet gehinderd door technische of

17 %

Alle
brandstoffen

34 %

Steenkool

84 %

Olie

Aandeel door de EU ingevoerde
brandstof in 2013
87 %

Brandstofverbruik in de EU in 2013

Steenkool

Het Europese energiesysteem staat
onder grote druk om betrouwbare,
duurzame, concurrerende en betaalbare
energie voor alle burgers te waarborgen.
Een te grote afhankelijkheid van een
beperkt aantal leveranciers maakt landen
kwetsbaar voor verstoringen in de
bevoorrading. De EU moet minder
afhankelijk worden van fossiele
brandstoffen en moet de uitstoot van
broeikasgassen verkleinen. Tegelijkertijd
moeten de huishoudens en het
bedrijfsleven toegang hebben tot
betaalbare energie. Dat stelt de EU voor
tal van uitdagingen.

De Europeanen hebben veiligere en duurzamere energiebronnen nodig.

wettelijke obstakels. Alleen dan kunnen de
energieleveranciers vrij concurreren en de beste prijzen
bieden. Dankzij een vrije energiestroom wordt het ook
gemakkelijker om meer hernieuwbare energie te
produceren.
• Energie-efficiëntie: een lager energieverbruik betekent
minder vervuiling. Onze eigen energiebronnen gaan dan
langer mee waardoor wij minder moeten invoeren.
• Minder uitstoot: het overeengekomen EU-streefcijfer van
ten minste 40 % minder uitstoot van broeikasgassen
tegen 2030 vormt een eerste stap. Dit impliceert wel dat
wij meer moeten investeren in de ontwikkeling van
hernieuwbare energiebronnen.
• Onderzoek en innovatie: de EU moet koploper worden op
het vlak van alternatieve energie en minder energie gaan
verbruiken. Dat zal leiden tot enorme uitvoermogelijkheden
en industriële kansen en zo zullen ook de groei en de
werkgelegenheid worden gestimuleerd.
Bij deze strategie hoort een actieplan met specifieke
maatregelen die in de komende jaren zullen worden
opgesteld en uitgevoerd. In juli heeft de Commissie
voorstellen ingediend voor een „New Deal” voor
energieverbruikers, een herziening van de Europese
elektriciteitsmarkt, de actualisering van de energieefficiëntie-etikettering en een herziening van het EUemissiehandelssysteem.

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
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Een diepere en eerlijkere interne markt met
een sterkere industriële basis
Een geïntegreerde EU-economie is het beste middel om de uitdagingen van de globalisering aan
te gaan. De EU moet de interne markt voor producten en diensten voltooien. Deze kan dan
fungeren als springplank voor bedrijven om open te bloeien op de wereldmarkt, en dat zal weer
voor groei en banen zorgen. Ook het stimuleren van eerlijke, transparante, efficiënte en
groeivriendelijke belastingen hoort bij deze prioriteit.
belemmeren, neer te halen. Als de durfkapitaalmarkten in
de EU bijvoorbeeld zouden werken zoals in de Verenigde
Staten, was er tussen 2008 en 2013 zo’n 90 miljard euro
meer in ondernemingen geïnvesteerd.

De Commissie wil in de eerste plaats:
• 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 dumping voorkomen;
• de administratieve samenwerking tussen de nationale
belastingautoriteiten bevorderen;
• een gemeenschappelijke geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting en
een belasting op financiële transacties op EU-niveau
vaststellen.
In september 2015 heeft de Commissie, na een openbare
raadpleging, een actieplan vastgesteld met 20 maatregelen
die cruciaal zijn om een echte interne kapitaalmarkt in
Europa tot stand te brengen. Dit project is bedoeld om
financiering voor het Europese bedrijfsleven te ontsluiten
en de groei in de EU te stimuleren. De streefdatum hiervoor
is 2019.
Het vrije verkeer van kapitaal is een
doelstelling die de Europese Unie al lang
nastreeft. Maar de Europese
kapitaalmarkten zijn nog steeds
verdeeld volgens de nationale grenzen
en de Europese economieën blijven erg
afhankelijk van banken voor hun
financieringsbehoeften. In geval van
recessie zijn zij hierdoor extra kwetsbaar
voor een verkrapping van het bancair
krediet. In andere delen van de wereld
stellen investeerders vaak zogenaamd
„durfkapitaal” rechtstreeks ter
beschikking van nieuwe bedrijven.
De kapitaalmarktenunie is bedoeld om
de barrières voor grensoverschrijdende
investeringen in de EU, die de toegang
van bedrijven tot financiering

In juni 2015 heeft de Commissie een actieplan voor een
fundamentele hervorming van de vennootschapsbelasting
in de EU voorgesteld. Het voorstel bevat een reeks
initiatieven ter bestrijding van belastingontwijking, het
veiligstellen van duurzame inkomsten voor de financiering
van openbare diensten en de versterking van de interne
markt voor het bedrijfsleven. Het actieplan bevat twee
belangrijke doelstellingen:
• de EU-landen moeten het eens worden over
gemeenschappelijke regels voor de berekening van de
basis waarop zij vennootschapsbelasting heffen. Dit zou
het voor de bedrijven veel goedkoper maken om
grensoverschrijdend actief te zijn en het zou
belastingontwijking verminderen. Tegelijkertijd zouden de
afzonderlijke lidstaten verschillende tarieven voor
vennootschapsbelasting kunnen blijven handhaven;
• winsten moeten worden belast waar zij worden gemaakt
en niet op basis van formele bedrijfsstructuren of
boekhoudkundige transacties voor belastingdoeleinden.

DE KAPITALISATIE VAN DE AANDELENMARKTEN IN DE EU
(WAARDE VAN ALLE AANDELEN) IN % VAN HET BBP
100 %

2007: 85 % van het bbp

€

80 %

€

60 %

2013: 64.5 % van het bbp
40 %

20 %

€

1992: 21.7 % van het bbp

0%

De kapitaalmarkten in de EU hadden het moeilijk na de financiële crisis.

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/index_en.htm
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Een diepere en billijkere economische en
monetaire unie
Om de wereldwijde economische crisis aan te pakken, moesten de EU en haar lidstaten strenger
ingrijpen dan ooit tevoren. Dat kwam hard aan, zeker bij de burger, en soms werd onvoldoende
rekening gehouden met de sociale gevolgen. Nu moeten wij de lessen die wij hieruit hebben
geleerd, gebruiken om onze economische governance te verbeteren. Het is tijd om de
economische en monetaire unie (EMU) te voltooien op basis van het „verslag van de vijf
voorzitters”, opgesteld onder leiding van voorzitter Juncker.
De EMU was een belangrijke stap naar de integratie van de
economieën van de EU: het economisch en fiscaal beleid
wordt nu gecoördineerd, er is een gemeenschappelijk
monetair beleid en een gemeenschappelijke munt, de euro.
Hoewel alle 28 EU-lidstaten deel uitmaken van de
economische unie, hebben enkele van hen gekozen voor
een nog verdergaande integratie. Zij hebben de euro
ingevoerd. Economische integratie brengt voor de economie
van de EU en die van de afzonderlijke lidstaten voordelen
zoals een grotere omvang en interne efficiëntie met zich
mee. Dat biedt mogelijkheden voor economische stabiliteit,
meer groei en meer werkgelegenheid — resultaten die de
EU-burger rechtstreeks ten goede komen.

ECONOMISCHE BELEIDSPRIORITEITEN: DRIE PIJLERS

Investeringen

Structurele
hervormingen

Begrotingsverantwoordelijkheid

Sinds het begin van de financiële en economische crisis in
oktober 2008 heeft de EU maatregelen genomen voor:
• economische steun aan de EU-landen die bijzonder hard
zijn getroffen door de crisis, en afspraken over
hervormingen. De meeste van deze steunprogramma’s
zijn in 2014 met succes afgerond. Voor Griekenland
waren in 2015 nieuwe afspraken nodig;
• het herstel van de financiële stabiliteit en het creëren
van de juiste voorwaarden voor groei en banen. Er
bestaan nu gemeenschappelijke regels voor het toezicht
op banken en het ondersteunen van banken in
moeilijkheden;
• een beter EU-stelsel voor economische en financiële
governance. Alle EU-landen bespreken en analyseren hun
overheidsbegroting nu samen.
Wat zijn de belangrijkste verbeteringsdoelstellingen van de
Commissie?
• De besluitvorming over het verlenen van steun aan
eurolanden in moeilijkheden moet meer democratische
legitimiteit krijgen en er moet versterkt toezicht van het
Europees Parlement en het nationale niveau komen.

• De Europese steun en hervormingsprogramma’s moeten
worden geëvalueerd: ze moeten niet alleen zorgen voor
gezonde overheidsfinanciën, maar ook concrete
voordelen opleveren voor de burgers.
• Het EU-toezicht op de budgettaire en macro-economische
situatie en de nationale begrotingen moet worden
herzien.
• Verdere structurele hervormingen in de eurozone moeten
worden aangemoedigd.
In februari 2015 heeft de Commissie aan de staatshoofden
en regeringsleiders een analyse gepresenteerd over de
voornaamste tekortkomingen van de EMU die door de crisis
aan het licht waren gebracht. Als gevolg daarvan heeft de
voorzitter van de Commissie, in nauwe samenwerking met
de Eurogroep (de ministers van de lidstaten van de
eurozone) en de voorzitters van de Eurotop, de Europese
Centrale Bank en het Europees Parlement in juni
ambitieuze plannen aangekondigd voor de verdieping van
de EMU en de voltooiing ervan tegen 2025 (het
zogenaamde „verslag van de vijf voorzitters”). Tot de
voorgestelde maatregelen behoren de invoering van een
Europees depositogarantiestelsel en de oprichting van
een schatkist voor de eurozone.

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/index_en.htm
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Een redelijke en evenwichtige
vrijhandelsovereenkomst met de VS
De Europese Commissie onderhandelt momenteel over een handelsovereenkomst met de
Verenigde Staten. Doel is de twee handelsblokken zo veel mogelijk open te stellen voor
wederzijdse handel en investeringen. Dit zal aan beide zijden leiden tot meer banen en meer
groei.
Samen zijn de EU en de VS goed voor 40 % van de
wereldwijde economische output. Een uitgebreid transAtlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP)
zou grote economische voordelen, een ruimere keuze voor
de consument en nieuwe kansen voor het bedrijfsleven
kunnen opleveren. Bovendien zou het TTIP de strategische
positie van de EU in de wereld versterken.
De overeenkomst gaat niet alleen over het afschaffen van
douanetarieven. De tarieven tussen de EU en de VS zijn al
laag (gemiddeld maar 4 %). De voornaamste obstakels
voor de handel liggen dus „achter de grens”, in regelgeving,
niet-tarifaire barrières en administratieve rompslomp.
Volgens ramingen zou 80 % van de totale potentiële baten
van een handelsakkoord toe te schrijven zijn aan de
afschaffing van administratieve kosten en aan de
liberalisering van de openbare aanbestedingen en de
handel in diensten.
Met het TTIP wil de Commissie burgers en bedrijven helpen
door:

Europese normen voor voedselveiligheid, gezondheid,
sociale bescherming, privacy en culturele diversiteit
daarvoor niet opofferen. In september heeft de Commissie
een nieuw en transparant mechanisme voor de beslechting
van geschillen tussen investeerders en staten voorgesteld:
het Investment Court-systeem. In alle lopende en
toekomstige investeringsbesprekingen van de EU, ook het
TTIP, zou dit nieuwe systeem het bestaande mechanisme
voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en
staten (ISDS) vervangen.
Het Europees Parlement, dat door de EU-burgers is
verkozen, krijgt het laatste woord en beslist of het resultaat
van de onderhandelingen aanvaardbaar is.

TTIP: EEN NIEUWE HANDELSOVEREENKOMST
TUSSEN DE EU EN DE VS
Het bbp in miljard USD
(2014)

• Amerikaanse markten open te stellen voor bedrijven uit
de EU, ook voor openbare diensten;

Bevolking
(2014)

VS
16 700

319 020 000

17 500

507 416 607

• helpen de administratieve rompslomp te verminderen
die bedrijven bij de uitvoer ondervinden;
• nieuwe regels invoeren om trans-Atlantische uitvoer,
invoer en investeringen eenvoudiger en eerlijker te
doen verlopen.

EU

Het TTIP zal de Europese ondernemingen helpen om meer
goederen en diensten te verkopen in de Verenigde Staten.
Daarnaast zullen Europese ondernemingen op gelijke voet
kunnen deelnemen aan openbare aanbestedingen in de
Verenigde Staten. Dat zal de economie en de
werkgelegenheid ten goede komen.

HANDEL

IN MILJOEN EUR
(2013)

EU

VS

Hier in Europa zal goedkopere Amerikaanse invoer zorgen
voor meer keuze in de winkels en lagere prijzen:
goedkopere goederen en diensten zullen ook besparingen
opleveren voor de bedrijven.
De Commissie zal met de Verenigde Staten onderhandelen
over een redelijke en evenwichtige handelsovereenkomst.
De Commissie is voorstander van vrije handel, maar zal de

Invoer naar de EU
vanuit de VS
196 098

Uitvoer van de EU
naar de VS
288 263

De handel tussen de EU en de Verenigde Staten is nu al honderden
miljarden euro per jaar waard en met een nieuwe
vrijhandelsovereenkomst zal dit waarschijnlijk verder stijgen.

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/eu-us-free-trade/index_en.htm
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Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde
ruimte van recht en grondrechten
De EU is meer dan een gemeenschappelijke markt voor goederen en diensten. Zij is gebaseerd op
de waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en
eerbiediging van de mensenrechten. De Commissie zal deze waarden altijd voor ogen houden in
haar strijd tegen terrorisme, mensenhandel, mensensmokkel en cybercriminaliteit.
• een intensievere dialoog met de IT-industrie voeren: in
2015 zal de Commissie samen met grote IT-bedrijven
een EU-forum oprichten om terroristische propaganda op
het internet en in de sociale media te bestrijden en
rechtshandhavingsinstanties te helpen op het gebied van
nieuwe encryptietechnologieën;

De belangrijkste doelstellingen van de Commissie zijn:
• zorgen dat burgers en bedrijven in de EU hun rechten ook
in een ander EU-land makkelijk kunnen verdedigen door
een betere wederzijdse erkenning van vonnissen in de
hele EU;
• georganiseerde misdaad, zoals o.a. mensenhandel,
mensensmokkel en cybercriminaliteit, hard aanpakken en
corruptie bestrijden;

• het arsenaal aan wapens tegen cybercriminaliteit
versterken: de prioriteit is om na te gaan hoe de
belemmeringen voor strafrechtelijk onderzoek online
kunnen worden weggenomen, met name wat de
bevoegde rechterlijke instantie en de regels inzake
toegang tot bewijsmateriaal en informatie op het internet
betreft;

• de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens van de Raad van Europa afronden;
• de garantie krijgen van Amerikaanse overheden en
bedrijven dat de persoonsgegevens van EU-burgers
afdoende worden beschermd.

• de mogelijkheden van Europol verbeteren, onder meer
door de oprichting van een Europees centrum voor
terrorismebestrijding. Zo moet Europol de nationale
rechtshandhavingsinstanties beter kunnen helpen om
buitenlandse terroristische strijders, de financiering van
terrorisme, gewelddadige extremistische online-inhoud
en de illegale handel in vuurwapens aan te pakken.

In april 2015 heeft de Europese Commissie een Europese
Veiligheidsagenda opgesteld voor een betere samenwerking
tussen de lidstaten bij de aanpak van
veiligheidsbedreigingen en bij de bestrijding van terrorisme,
georganiseerde misdaad en computercriminaliteit. In de
agenda staan concrete instrumenten en maatregelen om
de veiligheid te waarborgen en om deze drie meest urgente
dreigingen efficiënter aan te pakken.
Enkele van de belangrijkste
acties:
• radicalisering bestrijden:
de Commissie zal een
kenniscentrum oprichten
voor het verzamelen en
verspreiden van kennis
inzake maatregelen tegen
radicalisering;
• de financiële middelen
van criminelen aan
banden leggen: de
samenwerking tussen de
bevoegde autoriteiten zal
worden versterkt. Dit
geldt vooral voor de
nationale financiële
inlichtingeneenheden, die
met Europol zullen
worden verbonden;

WELKE INTERNE VEILIGHEIDSKWESTIES VINDEN EUROPEANEN HET BELANGRIJKST?

Eurobarometer-enquête van maart 2015; antwoorden op de vraag
„hoe belangrijk zijn volgens u de volgende bedreigingen voor de interne veiligheid van de EU?”
65 %

Terrorisme (met inbegrip van het
fenomeen „buitenlandse strijders”)

27 %

54 %

5 % 1% 2 %

36 %

6 % 1% 3 %

Georganiseerde misdaad
42 %

11 % 2 % 7 %

38 %

Cybercriminaliteit
40 %

41 %

12 % 2 % 5 %

Beheer van de buitengrenzen van de EU
37 %

Natuurrampen en door
de mens veroorzaakte rampen
0%

20 %

 Zeer belangrijk

 Belangrijk

42 %

40 %

60 %

15 %

80 %

3% 3 %

100 %

 Niet erg belangrijk  Helemaal niet belangrijk  Weet niet

De burgers zijn bezorgd over terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/justice-fundamental-rights/index_en.htm
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Naar een nieuw migratiebeleid
De wereld is geschokt door het lot van duizenden migranten die hun leven riskeren om de EU
binnen te komen. Geen enkel EU-land kan zo’n enorme migratiedruk alleen aan en elk land moet
op de solidariteit van de andere lidstaten kunnen rekenen. De EU vergroot haar inspanningen om
levens te redden, mensenhandel te bestrijden en samen te werken met de landen van herkomst
en van doorreis. Nog belangrijker is dat de Commissie de onderliggende oorzaken van die
migratie wil aanpakken: armoede, oorlog, vervolging, mensenrechtenschendingen en
natuurrampen.
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• in september is 1,7 miljard euro aan
bijkomende middelen beschikbaar
gesteld waardoor de totale EUbegroting voor de vluchtelingencrisis in
2015 en 2016 tot 9,2 miljard euro
stijgt;

AANTAL ASIELAANVRAGEN IN DE EU

1998

De plotselinge stijging van het aantal
mensen dat op de vlucht voor geweld in
eigen land of daarbuiten een veilig
onderkomen zoekt, stelt de Europese Unie
op de proef. Europa is de afgelopen
maanden dan ook daadkrachtig
opgetreden:

Het voorlopige cijfer voor de eerste hel van 2015 bedraagt 402 000 aanvragen

• de EU is wereldwijd de grootste donor
voor de bestrijding van de Syrische
vluchtelingencrisis. De Europese
Commissie en de lidstaten hebben ongeveer 4 miljard
euro aan steun verleend aan de vluchtelingen en aan
Syriërs in hun eigen land;
• de lidstaten zijn overeengekomen 160 000 personen
die duidelijk behoefte hebben aan internationale
bescherming uit de meest getroffen lidstaten over
andere EU-lidstaten te herverdelen. Bovendien zal de EU
22 000 vluchtelingen uit kampen buiten de EU opvangen;
• sinds de maand mei is de aanwezigheid van de EU op
zee verdrievoudigd. Sindsdien zijn meer dan 122 000
levens gered;

De stijging van het aantal mensen dat asiel vraagt in de EU
vereist gemeenschappelijke Europese oplossingen.

Hoewel de vluchtelingencrisis in de eerste plaats de
onmiddellijke behoeften onder de aandacht heeft gebracht
en momenteel onze topprioriteit is, heeft zij ook de
structurele beperkingen van het migratiebeleid en de
middelen van de EU duidelijk gemaakt. In de in mei 2015
gepresenteerde Europese migratieagenda stelt de
Commissie een integrale aanpak van het migratievraagstuk
voor. Die berust op vier pijlers:
• de oorzaken van illegale migratie wegnemen;
• levens redden en de buitengrenzen beveiligen;
• een sterk gemeenschappelijk asielbeleid;

• wij hebben onze inspanningen verdubbeld om
smokkelaars aan te pakken en organisaties van
mensenhandelaars te ontmantelen.

• een nieuw beleid inzake legale migratie.

Uit een recente opiniepeiling in de EU blijkt dat 73 % van de
Europeanen voorstander is van een gemeenschappelijk
Europees migratiebeleid. Op de vraag naar de twee
grootste problemen voor de EU, kwam immigratie
bovenaan de lijst te staan, gevolgd door de economische
situatie en de werkloosheid. Immigratie was het vaakst
genoemde probleem in 20 van de 28 lidstaten.

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_en.htm
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Een krachtiger optreden op het wereldtoneel
De politieke crisis in Oekraïne en de onrust in het Midden-Oosten hebben duidelijk gemaakt dat de
Unie behoefte heeft aan een krachtiger gemeenschappelijk buitenlands beleid.

De EU speelt een sleutelrol in tal van buitenlandse kwesties,
gaande van het nucleaire programma van Iran en de
stabilisering van de Hoorn van Afrika tot de opwarming van
de aarde. Het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid van de EU, bedoeld om conflicten op te
lossen en begrip op internationaal niveau te stimuleren, is
gebaseerd op diplomatie. Handel, hulpverlening, veiligheid
en defensie spelen hierbij een aanvullende rol. Als ’s
werelds grootste donor van ontwikkelingssteun bekleedt de
EU een unieke positie als het gaat om samenwerking met
ontwikkelingslanden. In haar betrekkingen met de rest van
de wereld snijdt de EU ook onderwerpen als milieu,
onderwijs, misdaadbestrijding en mensenrechten aan.
Momenteel concentreert de EU zich op de ondersteuning
van het uitgebreide hervormingsproces in Oekraïne, onder
andere met een nooit eerder gezien steunpakket van
11 miljard euro. De EU steunt bovendien alle inspanningen
om een duurzame en vreedzame oplossing te vinden voor
de crisis in het oosten van het land.
De crisis in Syrië is uitgegroeid tot ‘s werelds ergste ramp
op humanitair en veiligheidsgebied. De EU en haar lidstaten
leiden de internationale reactie. Als grootste donor hebben

HET AANDEEL VAN DE EU IN DE WERELDECONOMIE
bbp EU
24.1 %

De EU heeft haar buitenlands en veiligheidsbeleid in de
loop der jaren steeds verder ontwikkeld en kan nu op het
wereldtoneel met één stem spreken en optreden. Zo hebben
de 28 lidstaten van de EU veel meer gezag dan wanneer
ieder zijn eigen beleid zou voeren. Het enorme
demografische en economische gewicht van de 28 landen
heeft van de EU een belangrijk machtsblok gemaakt. De EU
is het grootste handelsblok ter wereld en heeft de op één
na belangrijkste munt ter wereld, de euro. Door ook in het
buitenlands beleid steeds vaker gemeenschappelijke
standpunten in te nemen, versterkt ze haar positie steeds
verder.
De EU heeft partnerschappen met de belangrijkste landen
in de wereld, ook met de opkomende machten. Zij streeft
daarbij naar partnerschappen die gebaseerd zijn op
wederzijdse belangen en voordelen, waarbij beide partijen
zowel rechten als plichten hebben. Tot de huidige
doelstellingen van de Commissie behoren onder andere:
• de EU-landen beter doen samenwerken bij de aanschaf
van defensiematerieel;
• vrede en stabiliteit brengen in de Europese buurlanden
door verder te gaan met de lopende
toetredingsonderhandelingen, vooral met de landen in de
Westelijke Balkan. Dat zal tijd vergen: tijdens de
ambtstermijn van de Commissie-Juncker is geen verdere
uitbreiding gepland (d.w.z. niet vóór eind 2019);
• de defensiecapaciteit van de nationale regeringen die dat
wensen, bundelen zodat zij samen kunnen deelnemen
aan EU-missies. Zo wordt een wildgroei aan programma’s
vermeden en geld bespaard.

Bevolking EU
7.1 %

bbp rest van de wereld
75.9 %

zij sinds het begin van het conflict al meer dan 4 miljard
euro aan ontwikkelings- en humanitaire hulp gemobiliseerd.

Bevolking rest van de wereld
92.9 %

Hoewel de EU slechts ongeveer 7 % van de wereldbevolking
vertegenwoordigt, is haar economische aandeel goed voor meer dan
24 % van het wereldwijde bbp.

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/global-actor/index_en.htm
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Een Unie van democratische verandering
De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat de EU te ver weg staat van de mensen en te
bureaucratisch is. Dat is ook gebleken uit de resultaten van de Europese verkiezingen. De burger
verwacht dat de EU het verschil maakt op het gebied van de belangrijke economische en sociale
uitdagingen. De werkprogramma’s van de Commissie-Juncker weerspiegelen dit: het aantal
nieuwe initiatieven wordt aanzienlijk verkleind, een aantal voorstellen voor nieuwe wetgeving
wordt geschrapt en de bestaande wetgeving wordt herzien.

AANTAL NIEUWE WETSVOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE
350
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29*
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132
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• bestaande wetten analyseren en waar nodig aanpassen;

250

2012

• volledige transparantie over de werkzaamheden van de
Commissie (commissarissen en hoge ambtenaren
publiceren bijvoorbeeld nadere details over hun
vergaderingen: voor internationale handelsbesprekingen
is een ongekende mate van transparantie ingevoerd);

318

300

2011

• alleen nieuwe wetgeving voorstellen als die nodig is en
een duidelijke Europese meerwaarde biedt, en pas nadat
de burger is geraadpleegd. Het werkprogramma voor
2015 bevat slechts 23 nieuwe initiatieven;

2010

De Commissie zet zich in voor democratie en hervormingen.
Tot haar belangrijkste doelstellingen behoren:

* Beperkt aantal initiatieven als gevolg van de Europese verkiezingen in mei

• minder administratieve rompslomp op Europees en
nationaal niveau;
• een verplicht register voor alle organisaties en personen
die bij de Commissie, het Parlement en de Raad lobbyen;
• diepgaandere samenwerking tussen de nationale
parlementen en de Europese Commissie.
Sinds december 2014 moeten de commissarissen, hun
kabinetsleden en de directeuren-generaal van de
Commissie bekend maken welke organisaties en personen
zij beroepshalve ontmoeten, waar en wanneer dat gebeurt
en waarover zij spreken. Het is immers belangrijk dat de
Commissie een open en regelmatige dialoog met alle
belanghebbenden kan voeren, maar de burger moet wel
weten wie de Commissie daarbij ontmoet.
In mei 2015 heeft de Europese Commissie haar Agenda
voor betere regelgeving goedgekeurd. De bedoeling is:
• transparantie bij de opstelling, uitvoering en evaluatie
van het beleid;
• een op feiten gebaseerde beleidsvorming;
• inspraak voor alle belanghebbenden, dus ook burgers, bij
de voorstellen.

De Commissie concentreert zich op een klein aantal prioriteiten.

De Commissie zal haar beleidsvorming openstellen om
publieke controle en input aan te moedigen. Wanneer
nieuwe voorstellen moeten worden beoordeeld of bestaand
beleid moet worden geëvalueerd, zullen openbare
raadplegingen worden georganiseerd. Het publiek kan ook
tijdens het verdere wetgevingsproces nog opmerkingen
maken. Nadat de Commissie een voorstel heeft
goedgekeurd, moet elke geïnteresseerde burger acht weken
de tijd krijgen om opmerkingen te maken of suggesties te
doen. Die worden dan meegenomen in het wetgevende
debat voor het Parlement en de Raad.
Bestaande wetgeving zal worden geëvalueerd, deels via het
programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving
(REFIT). Dit programma dient om de bestaande wetgeving
effectiever en efficiënter te maken zonder de
beleidsdoelstellingen in gevaar te brengen. De Commissie
werkt al aan het verminderen van de lasten voor bedrijven
op gebieden als btw, overheidsopdrachten,
bedrijfsstatistieken en chemische stoffen. Uitgebreide
evaluaties op andere gebieden zijn ook in uitvoering.
Bovendien hernieuwt de Commissie haar belofte om te
allen tijde te luisteren naar het standpunt van elke
belanghebbende. Dit kan door middel van het
onlineformulier „Lighten the Load — Have Your Say”
(Verminder de regeldruk! — Laat uw stem horen!).

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen vindt u op:
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/index_en.htm

Meer informatie over de EU
DE EU OP HET WEB

	Informatie in alle officiële talen van de Europese Unie vindt u op de Europa-website:
www.europa.eu

BEZOEK ONS

	Er zijn in heel Europa honderden plaatselijke EU‑informatiecentra.
Het adres van het dichtstbijzijnde centrum vindt u op deze website:
www.europedirect.europa.eu

BEL OF MAIL ONS

	Europe Direct beantwoordt al uw vragen over de Europese Unie. U kunt ons bereiken op het
gratis telefoonnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 (sommige mobieletelefoonoperatoren bieden geen
toegang tot 00800-nummers of brengen verbindingen met deze nummers in rekening), tegen
betaling uit een land buiten de EU op het nummer +32 22999696, of door een e-mail te sturen
naar www.europedirect.europa.eu



INTERESSANTE LECTUUR

	Publicaties over de EU vindt u op de website van de EU Bookshop:
www.bookshop.europa.eu
Informatie en publicaties over de Europese Unie in het Nederlands zijn ook verkrijgbaar bij:
VERTEGENWOORDIGINGEN
VAN DE EUROPESE COMMISSIE

INFORMATIEBUREAUS
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Vertegenwoordiging in België
Wetstraat 170
1040 Brussel
BELGIË
Tel. +32 22953844
Internet: ec.europa.eu/belgium/welcome/index_nl.htm
E-mail: COMM-REP-BRU@ec.europa.eu

Informatiebureau in België
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
BELGIË
Tel. +32 22842005
Internet: http://www.europarl.be/view/nl/index.html
E-mail: epbrussels@europarl.europa.eu

Vertegenwoordiging in Nederland
Huis van Europa
Korte Vijverberg 5
2513 AB Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703135300
Internet: www.eu.nl
E-mail: burhay@ec.europa.eu

Informatiebureau in Nederland
Huis van Europa
Korte Vijverberg 6
2513 AB Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703135400
Internet: www.europeesparlement.nl
E-mail: epdenhaag@europarl.europa.eu

Er zijn vertegenwoordigingen of bureaus van de
Europese Commissie en van het Europees Parlement
in alle lidstaten van de Europese Unie. De Europese
Unie heeft ook delegaties in andere landen van de
wereld.
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Κύπρος
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Lefkosía
Lefkosa

Libnan
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Dimashq

Iraq

D E

E U R O P E S E

U N I E

Tien prioriteiten
voor Europa
Een n i euwe st a rt v o o r E u ro p a: een
EU- a g en d a v o o r b a n e n , g ro ei, b il l ijk heid
en demo cra t i sc h e v e ra n d e ri ng

Meer informatie
XX De tien prioriteiten van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/priorities/index_nl.htm
XX Vragen over de Europese Unie? Bel Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europedirect.europa.eu
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