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Hoofdstuk 13: De Europese Unie 

13.1. De geschiedenis van de Europese Unie 

1945 V.S. heeft West-Europa versus Sovjet-Unie heeft Oost-Europa 
- V.S. heeft Marshallplan voor economische steun 
- Oprichting NAVO voor Amerikaanse militaire garantie in Europa  
- V.S. eist dat de landen samenwerken  

• Oprichting Raad van Europa: vooral voor de mensenrechten  

1952 Oprichting EGKS: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
- Franse en Duitse productie onder gemeenschappelijke autoriteit 

+ België, Nederland, Luxemburg en Italië 
- Dubbele structuur 

• Bestuurd door: Hoge Autoriteit (voorzitter: Jean Monnet) + Hof van Justitie 

• Raad van Ministers: elk land één minister 
+ parlementaire vergadering: maar geen wetgevende macht 

Founding father: Jean Monnet 
- Bekend om zijn geduld en efficiënte 
- Bekend om zijn pragmatisch denken: E.U. geleidelijk aan opbouwen  

Verdieping  

1957 Oprichting EEG: Europese Economische Gemeenschap 
- Verdrag van Rome 
- ‘Hoge Autoriteit’ wordt Europese Commissie 
- Voor elk beleidsdomein een Raad van Ministers  
- Basisidee: één grote markt  

• Eerste instantie: landbouwbeleid 

Uitbreiding  

1971 Het eerst afkeurende Verenigd Koninkrijk treedt toe (+ Denemarken en Ierland) 

‘80 Zuidelijk Europa treedt toe 

Verdieping  

1986 Europese eenheidsakte: Europese binnengrenzen worden afgeschaft 

1991 Verdrag van Maastricht 
- Invoering euro 
- ‘Europese Unie’ 
- Toch veel onenigheid over functioneren en het doel van E.U.  

Uitbreiding  

2004 
2006 

Uitbreiding tot 28 lidstaten ( - G.B. nu ) = 27 lidstaten nu  
- Hoe ga je die allemaal doen samenwerken?  

Verdieping  

2000 
2002 
2009 

Verdrag van Nice 
- ‘Europese Grondwet’, niet naar zin van enkele lidstaten 
Verdrag van Lissabon: bepaalt hoe Europese Unie functioneert 
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13.2. De instellingen en de werking van de Europese Unie 

Instelling Samenstelling Logica Besluitvormingsprocedure Bevoegdheid 

Europese Raad - Staatshoofden en 
regeringsleiders van 
lidstaten 

- Permanente voorzitter: 
Donald Tusk (eerste 
Herman Van Rompuy) 

- Voorzitter van de Europese 
Commissie 

Intergouvernementeel Unanimiteit, tenzij anders 
voorzien in de verdragen 

- Grote lijnen beleid van de EU 
- Knopen doorhakken van Ministerraad 
- Package deals sluiten= verschillende 

problemen tegelijk aanpakken 

Europese Commissie - Commissarissen door de 
lidstaten voor 5 jaar 

- Hoge vertegenwoordigers 
van de Unie voor 
buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid 

- Voorzitter van de 
Commissie benoemd door 
EUparlement 

Supranationaal 
- Commissarissen 

moeten Europees 
belang nastreven 

Unanimiteit/collegialiteit - Initiatieven Europese wetgeving 

• Gemotiveerd o.b.v. subsidiariteit: 
waarom dat de naties zelf geen 
regeling kunnen treffen 

- Toezicht op uitvoering Europese regelgeving 
- Uitvoeren van de begroting 

Ministerraad/ ‘de 
Raad’ 

- Ministers van de lidstaten 
van een bepaald 
beleidsdomein 

Intergouvernementeel Gekwalificeerde* of gewone 
meerderheid, unanimiteit 

- Wetgeving en begroting 

Europees Parlement - Rechtstreeks verkozen 
vertegenwoordigers van de 
burgers van de E.U. voor 5 
jaar 

Supranationaal 
- Plenaire: 

Straatsburg 
- Andere: Brussel 

Gewone meerderheid - Wetgeving en begroting 
- Goedkeuren Commissie 

Europees Hof van 
Justitie 

- Eén rechter van elke 
lidstaat 

Supranationaal Juridische procedure - Controle en veroordeling uitvoering 
Europese wetgeving 

*Gekwalificeerde meerderheid om een voorstel goed te keuren: 55% van de lidstaten die samen minstens 65% van de Europese bevolking vertegenwoordigen 

Codecisie= niet alleen de Commissie en de Raad, maar ook het Parlement moet beslissingen goedkeuren
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De voorzitter van de Europese Raad 

- Leidt en stimuleert de werkzaamheden van de Europese Raad 

- Zorgt, in samenwerking met de voorzitter van de Commissie en op basis van de werkzaamheden 

van de Raad Algemene Zaken, voor de voorbereiding en de continuïteit van de werkzaamheden 

van de Europese Raad 

- Bevordert de samenhang en consensus binnen de Europese Raad 

- Legt na afloop van iedere bijeenkomst van de Europese Raad een verslag voor aan het Europees 

Parlement  

Belangrijkste veranderingen met Verdrag van Lissabon  

- Uniformisering van statuut verschillende (deel)instellingen 

- Sterkere bevoegdheden Europees Parlement (o.m. begroting) 

- Europese Raad (=staatshoofden en regeringsleiders) wordt officiële deelinstelling en krijgt een 

vaste voorzitter 

- De Raad Externe Betrekkingen wordt permanent voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger 

voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid 

- Commissie: 28 leden. Commissie moet verantwoording afleggen aan Europees Parlement 

13.2.1. De Europese wetgeving 
 

- Verordening= een algemene regels die van toepassing is op alle lidstaten en hun inwoners 

• Principe van directe werking: particuliere burgers kunnen nationaal of internationaal 

afdwingen 

- Richtlijn= geeft aan welke doelstellingen de lidstaten moeten bereiken 

• Lidstaten moeten de richtlijnen zelf omzetten in nationale wetgevingen 

- Open coördinatiemethode: gebruikt wanneer er geen consensus is 

• Vager doel vooropgesteld, zij die het niet halen worden slecht bekeken 
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13.3. De Europese Unie en de politieke wetenschap 

13.3.1. Multi-level governance 
Hoe de Europese Unie bestuderen? 

- Conform de ideeën van internationale politiek 

- Conform E.U. als zelfstandige politiek zien, maar met een eigen aard 

 Meest gebruikte definitie: Multi-level governance 

1. ‘Multi-level’ 

• Meerlagigheid 

o Coördinatie: Verdeling van de bevoegdheden is functioneel: lidstaten werken 

regelgeving van E.U. in eigen wetgeving → bevoegdheden worden dan 

overlappend 

o Coöperatie: In praktijk handelen niveaus niet autonoom, maar hebben ze elkaar 

nodig  

o Competitie: belangen behartigen op verschillende niveaus 

▪ Beleidsnetwerken: groepen die lobbyen  

2. ‘Governance’ 

• Niet enkel de overheid bestuurt, maar ook: belangenorganisaties, (semi)-private 

ondernemingen 

Kritiek 

- Democratisch gehalte van besluitvorming → democratisch deficit  

13.3.2. De Europese Unie als consensusdemocratie 
Arend Lijphart: EU is een consensusdemocratie 

- Beslissingen vereisen goedkeurig van veel actoren, iedereen is op een bepaald moment vetoplayer 

- Fritz Scharpf: kans op joint decision trap= er worden geen beslissingen genomen omdat er een te 

brede consensus moet zijn 

Stratgieën in joint decision making 

1. Problem-solving-strategie= verwijzen naar gemeenschappelijke waarden en doelstellingen  

2. Bargaining= onderhandelen over de voorwaarden waarmee overtuigd kan worden  

• Vaak package deals: verschillende onderwerpen bijeen om bv. elkaars veto’s te 

neutraliseren  

3. Assymmetrie: toch doorzetten en zo assymmetrie creëren bv. invoering van de euro 

13.3.3. Democratie en participatie 
Link tussen bevolking en Europese besluitvorming 

- Europees parlement wordt rechtstreeks verkozen 

- De regeringen die samen Europese beslissingen nemen zijn legitieme vertegenwoordigers van hun 

land, want ze worden goedgekeurd door hun nationale parlement 

 De participatie loopt dus via vertegenwoordiging  

Maar hoe zit het met die vertegenwoordiging, en belangrijker: de verkiezingen voor de 

vertegenwoordigers? En wat is de betekenis van die verkiezingen? 

- Probleem: geen Europese partijen → wel Europese partijfederaties 

• Dus de kiezers kiezer via hun nationale partijen  

- Probleem: geen nationale electorale strijd 

• Europese verkiezingen gekenmerkt als: second order national elections  

o Lagere voter turnout 
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o Meer expressief stemmen: eerder een signaal meegeven, dan vraag om beleid  

- Nationale parlementen verkiezen nationale regeringen o.b.v. verkiezingsuitslagen, maar E.U. heeft 

geen regering → Waar zit dan de betekenis van het stemmen? Het Europees beleid is eerder 

onrechtstreeks gevolg van verkiezingsuitslag 

 

Partijfederaties 

Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)  

Europese Volkspartij (EVP) 

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) 

Fractie van De Groenen/ Vrije Europese Alliantie (GROENEN/EVA)  

 

13.3.4. Toekomst van Europa 
- Eurosceptisisme= het functioneren van de E.U. leidt tot onbehagen 

- Voorstanders 

• Zien E.U. supranationaal 

• Gestreefd naar Europese identiteit 

- Tegenstanders 

• Zien E.U. intergouvernementeel  

 

 


