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Inleiding
Advies: verlaat Europa na je studies; dat is een echte eye-opener! We beseffen te weinig wat de kenmerken
zijn van Europa – not for granted nemen. Neem bijvoorbeeld Rusland, daar kan je geen buitenlandse
kranten kopen op de luchthaven en zijn niet alle sites toegankelijk. De prof van dit vak wordt aanzien als
Euroscepticus, maar staat positief ten aanzien van het integratieproces. Al is hij wel kritisch t.a.v. het beleid!

Knelpunten EU?
Speech van Farage na de Brexit Vote; merk op dat er veel dergelijke speeches te vinden zijn op Russia
Today… Het is nuttig om een speecht twee keer te beluisteren: een eerste keer om de sfeer op te snuiven en
daarna een tweede keer om een diepere analyse te voeren. Belangrijk is om te onderscheiden wat
correct/incorrect is, maar alsook om op te lijsten wat je niet weet. Onafhankelijk van je standpunt moet je een
neutrale analyse trachten te maken!

Voor- en nadelen Europese Integratie
De voordelen van Europese Integratie zijn de Europese waarden nl. vrede & stabiliteit (quid impotentie
t.a.v. buitenland?), democratie en economische voorspoed (vs. protectionisme). Maar wat betekent een notie
zoals ‘democratie’ precies en hoe pas je dat in een context van populisme in? Het is beter om te focussen
op de argumenten, anders gooi je het kind met het badwater weg. Zie ook Orban: speech over democratie
nl. beter ingeperkt i.e. een verkiezing die niet kiest tussen verschillende beleidsopties. Ook bij economische
voorspoed kunnen we ons de vraag stellen voor wie; er is een tendens van evolutie richting maatschappij
zonder middenklasse. Dit alles wordt bedreigd door een verstoord evenwicht tussen openheid & bescherming,
wat voor een deel resulteert uit het Europees beleid zelf. Ook de Brexit (cf. gastles) en Trump (vs. NAVO)
vormen bedreigingen. Het Europees integratieproces is immers enkel mogelijk door een Atlantisch
integratieproces: de motivatie is altijd om elkaar te kunnen controleren. Verdere meer fundamenteel
geostrategische bedreigingen zijn o.m. Rusland & China die nu complementaire belangen hebben, in
tegendeel tot met Europa of Amerika, daar gaat het om een zero sum game. Grote landen hebben bovendien
invloedssferen. Het beleid van de EU is hier ook op gebaseerd, maar men verkoopt het op een goede manier
(nl. democratie + vrijheden…). De Europeanen erkennen niet dat het beleid uitbreiden naar Oekraïne
invloed heeft op Rusland. Rusland beschikt tevens over minder lompe manieren om militair te reageren; het
westen daarentegen moet zich steeds beroepen op militaire acties. Zo heeft Rusland in de zaak Crimea
subtiel invloed uitgeoefend. Tegenwoordig gaan Rusland en China samen interveniëren; het argument dat
ze over de streep trok is het islami(s)tisch terrorisme. Kan het Europese framework een antwoord
bieden? Ruslandreis: EU is the sick men of Eurasia! Opmerkelijk hoe men over Eurazië spreekt + vreemd dat
men de problemen in Rusland zelf negeert.

Enkele nadelen van de EU zijn bv. het verlies aan nationale identiteit. Ook de regeldrift wordt aan de
EU verweten: deze zijn niet altijd aangepast aan de context van de lidstaten. Ze vloeien soms voort uit
specifieke contexten / concepten die niet gekend zijn in alle lidstaten. Steun aan eigen bedrijven is veelal
niet toegelaten: competitiebeleid. Het integreren zou een ‘doel op zich’ geworden zijn: invloed > sociale
integratie; iets wat men ook aan Verhofstadt verwijt. Zo zijn de ex-Sovjet-Unie landen snel geïntegreerd:
niet uit liefde, maar uit haat (controlemotief). Sommige beweren zelfs dat het een plan van de KGB zou zijn
geweest (speculatief, maar kan de EU even ver vooruitdenken als de SU?). In de EU is er enkel een
gemeenschappelijk monetair beleid, geen fiscaal beleid. Tot slot spreekt men vaak over een democratisch
deficit, maar wat is hiervan de oorzaak? Quid grenzen?
Al deze argumenten zijn correct, maar de vraag is in welke mate of op welk domein. Is het een gevolg van
het integratieproces i.e. (gebrek aan) beleid of van de vrije markteconomie i.e. een algemeen globaliseringsproces.
Alle EU-lidstaten, zelfs sceptici (Thatcher) waren pro globalisering / neoliberalisme. Twee processen zijn
gekend: de free trade (EU als instrument), maar tegelijk blokt de EU de vrije markt ook af op strategische
plekken (zoals bv. de Russische grens). Quid (nationale) identiteit? Welk concept hanteer je daarvoor? Tot
slot m.b.t. regelgeving: deze was vaak een oplossing voor de economische crisis van de jaren ’70.

Praktisch
Uitdrukkelijke vraag: volg de media! Er volgt altijd een examenvraag over de actualiteit… De planning ziet
er ongeveer als volgt uit, waarbij men indachtig moet zijn dat de EU een multi-level game omhelst, waarbij
nationale (regionale) verkiezingen ook een rol spelen: NL, Fra, Dui. Overzichtstabel:


Deel I: situering & context.



Deel II: instellingen & beleidsvorming.



Deel III: beleid.

Het studiemateriaal omhelst het boek De bestuurlijke kaart van Europa (A. van der Vlenten) en bijkomende
literatuur via Toledo. De slides komen steeds online na de les, die trouwens om 11u10 start. Het examen
peilt naar kennis van basisfeiten alsook naar inzicht (argumenten in beide richtingen kunnen geven). Later
volgt ook een voorbeeldexamen op BlackBoard.
28 februari

Deel I: Situering & Context
Europese integratie: historisch proces, politieke geografie en ‘mentale kaarten’
I: Mental Maps
Uitgangspunt: naast de officiële kaart van de EU (vooralsnog 28 lidstaten) bestaan er ook mentale kaarten
die er anders uitzien; bv.: wij/zij, motieven/verwachtingen… Dit inzicht is belangrijk om verklaringen te
vinden voor houdingen van lidstaten/bevolkingsgroepen, dynamieken en spanningsvelden en om een
inzicht te verkrijgen in je eigen denken.
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II: Evolutie van de EU


1957: EGKS, verdrag van Rome:
o

Integratieproces duidelijk gevolg van crisissen (oorlogen; veiligheidscrisis); biedt een antwoord
op het nefast economisch beleid van de jaren ’30 (protectionisme).



o

Politieke en economische motieven: controle & gemeenschappelijke markt.

o

Ook met zes wat het toen al moeilijk (!): al snel de Legestoelencrisis (de Gaulle).

1973: uitbreiding met VK, Ierland, Denemarken:
o

Context: politiek ambitieus Europa van de kaart geveegd als gevolg van de crisis door de Gaulle,
ook de ambitie om een monetaire unie te vormen is grotendeels mislukt. Men is er wel in
geslaagd een gemeenschappelijke markt en landbouwbeleid uit te stippelen (i.e. EEG).


Vandaar: Farage – Europeanen (op het continent) hebben er daarna steeds dingen aan
toegevoegd… Vrij verkeer van goederen was voldoende voor de Britten (hoewel vrij
verkeer van kapitaal en diensten [later] ook belangrijk is voor hen).

o

Integratie was voor de Britten (en Denen) louter economisch, niet politiek. Immers hun
economische relaties met respectievelijk de Commonwealth en Scandinavië waren voor hen
minstens even belangrijk. Bijgevolg hadden ze niet evenveel voorspoed als de kernleden van de
EGKS.

o

Vanaf het begin ontstond veel protest tegen het lidmaatschap van het VK; reeds in 1975 werd
een referendum (positief) gehouden. Ook Thatcher werkte tijdens haar regeringsperiode
meermaals tegen: I want my money back.



1981 / 1986: uitbreiding met Griekenland, Spanje & Portugal:
o

Idee om een economische sprong te maken (te snel cf. economische crisissen), maar ook een
politieke doelstelling, want deze landen kenden een dictatuur tot ’75.



1990: vereniging van Duitsland – kerndoelstelling was het integratieproces versterken.
o

Duitsland verder inbedden cf. angst Fransen & kanselier Kohl dat ze zich zouden focussen op
het Oosten (vgl.: 1991 verdrag van Maastricht).

o

Economische integratie: monetaire unie + het sociaal Europa versterken. Merk op: de Britten
doen opnieuw niet mee + de monetaire integratie verliep iets te snel.



1992: nieuwe grenzen na implosie SU.



1995: + Finland, Zweden, Oostenrijk.



2004: + Oost-Europa.

Andere kaarten: Schengenakkoord, €-zone… dit zijn uitdrukkingen van het gedifferentieerd Europa of
ook het Europa met verschillende snelheden of ‘Europa à la carte’. Dit is mede te verklaren door het spillover effect nl. de domeinen hebben effect op elkaar (cf. volgende week).
Tabel met de lidstaten: Mogelijke toekenning van Turkije is problematisch, want ze zouden de top drie
binnenkomen qua bevolkingsgrootte en oppervlakte; de EU-machten willen hun macht liever behouden.
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Ook opmerkelijk is dat de 18 kleinste lidstaten in termen van bevolking evenveel mensen vertegenwoordigen
als Duitsland zelf. Splitsen we de tabel op in regio’s dan wordt de situatie weer volledig anders… Het
belangrijkste is misschien wel om de lidstaten zelf te begrijpen in hun uniciteit met hun specifieke noden.
Tot slot valt op bij de hoop tabellen (Eurobarometer & Pew Research Center) dat linkse partijen vaak
standpunten pro EU innemen, terwijl mensen het Europese project vaak afschrijven als een uiting van
neoliberale tendensen.

III: Mental maps uit het verleden
Je mag de interpretatie niet altijd vanaf de laatste 10 jaar doorvoeren!1 In 1985 heerst een duidelijke OostWest scheiding, waarbij Oost-Europa genegeerd werd. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog zijn de grote
machtsblokken o.m. Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk… Nog eerder (1810) in de
Napoleontische tijden kunnen we een verklaring vinden waarom continentaal Europa veel Franse
vernieuwingen heeft overgenomen. Napoleon slaagde er echter nooit in om het Verenigd Koninkrijk te
overwinnen (  ), dat eiland heeft zijn eigen moderniseringsprocessen en democratische, juridische
processen doorlopen, wat leidt tot veel verschillen. Ook religieuze tegenstellingen tussen katholieken en
protestanten hebben hun rol gespeeld. Tot slot luidde de vrede van Westfalen (1648) de dominantie van
soevereine staten in.

IV: Evolutie van de verdragen (cf. Handboek – weten wat belangrijkste kenmerken zijn)
Merk op: het verdrag van Maastricht (’91) kent drie pijlers. In 2004 poogde men een grondwet op te stellen
voor Europa (idee van Verhofstadt, 2001), maar dat faalde door toedoen van Nederland & Frankrijk.

V: Evolutie beleidsdomeinen
Het gaat telkens om een compromis als er ergens een evolutie plaatsvindt; meer uitleg hierover in de lessen
na Pasen. De EU krijgt telkens een beetje meer, maar nog lang niet alles…

VI: Evolutie vanuit globaal perspectief
Ook de vraag wat kan de EU betekenen qua beleid (vb.: sociaal beleid – zwangerschapsbescherming)!
Verdere vraagstukken zijn bv. global warming (voorbij grenzen van lidstaten) en ook wat met de
positionering ten aanzien van de VS, de Arabische wereld, China… ?! Volstaat ons socio-economisch beleid
of stelsel om het aanstormende probleem van de vergrijzing aan te pakken? Vergelijk met wat prof. T.G.
Ash zegt: 1989 – 2030 is de periode van de val van de Europese Modellen. Hiermee wordt het communisme (1991)
en de Europese gecorrigeerde marktindustrie (op lange termijn) bedoeld.
7 maart
Dit is een belangrijke les, later moet je zelf de theoretische kaders proberen toe te passen op volgende lessen!
Lees ook de visie van de Europese Unie (het witboek) op de toekomst tegen volgende les.

1

Optioneel: Imagining European Unity since 1000 A.D. van P. Pasteur.
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De EU als politieke entiteit: concepten & theorieën
I: De EU tussen ‘staat’ en ‘internationale organisatie’
De EU is meer dan een internationale organisatie, want er vindt een overdracht van bevoegdheden
plaats, bovendien heeft de unie onafhankelijkheid en beslissingsmacht. Doch is zij minder dan een staat,
wanneer we het Westfaals concept van een soevereine staat nemen als toetssteen. De vraag is echter hoe
relevant die toetssteen nog is in de 21ste eeuw, zowel de facto als de jure. Er bestaat een spanningsveld tussen
praktijk (territorium van een staat is +/- een illusie geworden met de hedendaagse problematieken) en het
aanvoelen van bevolkingen. Een tweede spanningsveld is het feit dat integratie ontwikkeld is als een
noodzaak om de buren te controleren. Enerzijds een bewuste strategie van staten (cf.
intergouvernementalisme), anderzijds een (quasi) autonoom proces (cf. neo-functionalisme). Uiteindelijk is
Europa anders dan een staat nl. op een volledig andere manier; men wil geen staat nabootsen, vandaar
spreken we o.m. over multi-level governance, network governance…

II: Integratie, variaties & gradaties
Er is een belangrijk onderscheid tussen samenwerking en integratie! Integratie kunnen we op een continuüm
plaatsen tussen en binnen twee vormen:


Intergouvernementele integratie: tussen regeringen => zwaartepunt van de beslissingen in de
Raad (van ministers); beslissingen per anonimiteit. De paradox hierbij is dat men wel bevoegdheden
afdraagt, maar tegelijk de controle (‘veto’) blijft behouden. Men gaat bevoegdheden afstaan, omdat
men het niet alleen kan, maar op deze manier kan één van de 28 besluitvorming gaan blokkeren,
m.a.w. de controle werkt ondermijnend.



Supranationale integratie: boven het nationale niveau. Meer autonomie voor Europese
Instellingen, via meerderheidsstemming. Controle en uitvoering door de Commissie en het Hof van
Justitie, vgl.: communautaire methode.

Er volgt een korte discussie in de aula tussen voor- en tegenstanders van supranationale integratie:


Pro: besluitvorming (breekt soevereiniteit lidstaten), externe controle op de uitvoering (zgn.
schoonmoedereffect) nl. meer voor de andere lidstaten dan voor zichzelf.



Contra: teveel supranationalisme kan tot een legitimiteitscrisis leiden, vb. Griekenland dat
besparingen opgelegd krijgt tegen zijn [die van het volk] wil.

De EU (juridisch en in praktijk) is een complexe en veranderende combinatie van samenwerking en diverse
vormen van integratie, afhankelijk van het domein. De zgn. pijlerstructuur was helemaal in vanaf 1999, maar
werd formeel afgeschaft in 2009; het is een nog bestaande mental map bij velen. Van groot belang zijn de
verdragen, elk nieuw afgesloten verdrag is een nieuw akkoord in de complexe machtsoverdracht.
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III: Integratietheorieën
A. Kaders


Neofunctionalisme (Ernst Haas): integratie wordt gezien als een autonoom proces en is een
gevolg van spill-over effecten.
o

Functionele spill-over: integratie in één beleidsdomein maakt ook integratie noodzakelijk
in andere beleidsdomeinen. Voorbeelden: vrij verkeer van goederen impliceert normen
rond consumentenbescherming of ook vrij verkeer van werknemers leidt tot afspraken
omtrent sociale zekerheid.

o

Politieke spill-over: het fenomeen van de package deals, i.e. pakketten van verschillende
domeinen. Dit leidt in de praktijk soms tot een ‘spill-back’.

o

Gecultiveerde spill-over: Commissie heeft vaak baat bij meer integratie, i.e. meer macht.

o

Geografische spill-over: uitbreiding; aanvankelijk was dit niet gepland, maar op den duur
was het nadelig voor bv. Denemarken om niet tot de gemeenschappelijke markt te behoren
(import/export met Duitsland).

Merk op: ook niet-statelijke actoren spelen een belangrijke rol: supranationaal, belangengroepen,
multinationals… De vraag die hier rijst is in welke mate men bevoegdheden kan terugwinnen?
Enkele kritische bemerkingen:
o

Niet alleen spill-over, ook spill-back! Deze wordt niet altijd aanvaard.

o

Spill-over niet overal automatisch en met verschillende snelheden.

o

Spill-over leidt niet altijd tot supranationale integratie, soms samenwerking, soms een
beperkt aantal lidstaten (Schengenzone).

o


Quid legitimiteit?

(Liberal) Intergouvernementalism (Morawcsik): regeringen van de lidstaten die eigen belangen
nastreven als centrale actoren, immers verkozen in hun eigen land! Bijgevolg wordt het een zgn.
two-level game i.e. (1) in lidstaten – nationale voorkeuren & belangen bepaald door interne
interacties binnen de staat; (2) in de EU – uitkomst onderhandelingen afhankelijk van relatieve
macht van de regeringen. Pro institutionalisering pleit het feit dat EU instellingen nodig zijn om
afspraken tussen de lidstaten te helpen uitvoeren en nakomen. Andere kenmerken:
o

Logic of Diversity: verschillende visies, verschillende prioriteiten, maar eventueel toch
compromis via package deals; dit gaat in tegen de idee van een ‘gemeenschappelijk belang’.

o

Lowest Common Denominator: klopt niet altijd om verschillende redenen; om het eigen
stuk van het pakket te behouden, aanvaardt men iets anders.

o

High politics vs. Low politics: initieel idee dat integratie op vlak van High Politics niet
mogelijk zou zijn. Later zien we wel verdragen en ‘summits’ over die topics.

Enkele kritische bemerkingen:
o

Onderschatting van spill-over effecten: bij rationale actoren komt veel kijken.

o

Onderschatting van de macht van de EU Commissie en het Hof van Justitie.
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o

Two level game is een te simplistische interpretatie; in België spelen bijvoorbeeld ook
regio’s naast de nationale instellingen. Soms probeert een regio via de EU nationale
belangen te omzeilen en macht te verwerven (vb.: Schotland =/= Brexit).

o

Afhankelijk van politieke partijen.

o

Geeft de illusie van controle vanuit het standpunt van de lidstaten.

B. Verklaringen voor het politiek systeem van de EU


Multilevel / Network Governance: betrokkenheid ‘beyond the state’ nl. verschillende territoriale
niveaus en andere actoren & rol van netwerken.



New Institutionalism: instituties omhelzen niet alleen formele instellingen, maar ook informele
procedures e.d.
o

Rational Choice Institutionalism (logic of consequence) o.a. principal-agent (Edith Drieskens).

o

Sociological Institutionalism (logic of appropriateness) nl. actoren zijn niet altijd rationeel, vaak
beslissing wat ‘passend’ is. Ook socialisering (‘Europese sfeer’ en groepsdruk) &
constructivisme. Tegenwoordig is de norm echter eerder ‘anti-Europa’ geworden…

o


Historical Institutionalism (path dependency)

Historische bemerking: te veel aandacht gaat uit naar de instellingen, veel te weinig naar het beleid.

C. Andere theoretische benaderingen


Sociaal constructivisme: ideeën, waarden & identiteit.



Historisch Materialisme (marxisme): kapitaal beslist  [te eenzijdig belicht!!!]



Interdependency Theory / Globalisation Theory: wat in de EU gebeurt, wordt bepaald door globale
processen.



Genderbenadering: de EU als een zgn. ‘gender regime’.
14 maart

Actualiteit: Nederland gaat stemmen (en waarschijnlijk ten onder). Ook is er een rel tussen Turkije en
NL, wat kadert in het bredere campagne voeren van Turkse politici in Europese Staten… Vragen die hierbij
opborrelen: wat is de houding van de EU tegenover die uitdaging? Wat zijn de waarden van de EU? Wat is
de positie van Turkije? Welk statuut hebben de bevolkingsgroepen met een dubbele nationaliteit? De
benadering transnationalism wordt duidelijk geïllustreerd. Vervolgens zagen we ook dat het Hof van Justitie
een beslissing nam omtrent visa voor (would-be) Syrische vluchtelingen. Opvallend is dat partijen/politici
die vaak kritisch zijn t.a.v. de EU nu tevreden zijn gesteld met de werking van de Europese Rechtsstaat,
want verdragen zorgen sowieso voor onduidelijkheden. Het is een kwestie van interpretatie (prejudicaal
advies is vereist). Tot slot is Tusk herverkozen als voorzitter van de Europese Raad, men was unaniem
voor met uitzondering van de Poolse vertegenwoordigers (eigen land). Er wordt hiervoor gestemd via
gekwalificeerde meerderheid, geen unanimiteit, omdat één lidstaat niet zou kunnen blokkeren. Hetzelfde
geldt voor de voorzitter van de commissie. Dit duidt op iets dat verder gaat dan intergouvernementalisme.
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Illustratie: Witboek over de toekomst van Europa
Belangrijk hierbij is dat het geen beslissing is, eerder een catalogus aan mogelijkheden. De inleiding is
gekleurd en lijkt geschreven door oude politici die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben; jongeren
worden hierdoor weinig geprikkeld. Ook handelt het boek veel over legitimiteit, voor de andere
uitdagingen (lange termijn tendensen) is er veel minder (te weinig!) aandacht. Het gaat ook enkel tot 2025,
terwijl beleidsplannen van banken e.d. vaak tot 2040/2050 vooruitblikken. Men beschrijft vijf scenario’s.
Het scenario interne markt & niets meer is rationeel gezien een optie, maar in de praktijk onhaalbaar door spillover, vandaar dat de Britten er helemaal uit willen. Keukelaire vindt dit overigens een slechte manier van
werken; men was beter vertrokken vanaf de grote uitdagingen om dan een EU op te stellen in functie van
specifieke noden. Eigenlijk is de EU vaag en gekleurd over zichzelf bezig in dit document. Ook is een
scheiding tussen de scenario’s maken niet makkelijk en zijn de titels slecht gekozen. Neem bv. scenario 4
minder & efficiënter, maar efficiëntie betekent in die domeinen net mèèr integratie. Daarnaast zouden
bevoegdheden terug naar de lidstaten gaan; zitten die daarop te wachten en is dat efficiënt? Welke
bevoegdheden?

Deel II: Instellingen & Beleid
Het Institutioneel Kader
EU vs. nationaal politiek systeem
De EU heeft geen regering, noch een regeringsleider, verder is er geen regering-parlement structuur, noch
een regering-oppositie werking (geen coalitieregeringen e.d.). Wél vindt er een complexe interactie tussen
de diverse instellingen plaats. Men heeft overigens nooit gewild dat het een staat zou worden! Het gaat steeds
om een zoeken naar evenwichten en zoveel mogelijk actoren mee aan boord krijgen. Dit heeft zijn
voordelen: het levert meer debatten op basis van inhoud op, waar in nationale regeringen vaak gestemd
wordt louter op basis van wie het voorstel had ingediend (regering of oppositiepartij) zonder een serieuze
inhoudelijke discussie. Rummens argumenteert dat dit een verschrikkelijke zaak is voor de bevolking; hij
pleit voor een politiek theater, zodat het duidelijk wordt wie de leiding heeft.

Wie leidt de EU?
Er is geen echte leider! Angela Merkel misschien? Interessant antwoord: de leider van de sterkste natie…
Maar het formeel leiderschap is in handen van de Europese Raad, met twee knelpunten: (1)
verantwoordelijk met 28 (27) en (2) verschillen in aantal inwoners, economieën e.d. én toch kunnen ze
besluiten nemen! Belangrijke opmerking: neem de verdragsteksten altijd ernstig. De Europese Raad bepaalt
de richting en geeft de nodige impulsen (= zeer vaag). Zij neemt dus geen beslissingen (zwakte), maar zet wel de
grote lijnen uit. Deze instelling bestond initieel (verdrag van Rome) niet, maar wordt de facto belangrijker
en geformaliseerd in het verdrag van Lissabon. Het integrale karakter neemt toe, wat samenhangt met
neofunctionalisme nl. steeds meer (belangrijke) domeinen komen binnen het domein van de EU. Het is
bovendien logisch dat de staatsleiders daarover gaan. Een bijkomende factor in deze ontwikkeling zijn de
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crisissen en conflicten die zich vaak onverwacht stellen en leiden tot verdere integratie, denk aan de
bankencrisis, migratiecrisis, Rusland/Oekraïne…

De EU-Raad
De leden van de EU-Raad zijn de staatshoofden, de vaste voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter
van de Commissie. De voorzitter van de EU Raad wisselde voor het verdrag van Lissabon om het half
jaar, na Lissabon is die vast aangesteld, wat pleit pro bekendheid, immers wie kent de hoogste in rang van
alle 28 lidstaten? Mensen die er de term president op plakken, maken de functie problematisch, omdat het in
die zin niet te vergelijken is met Amerika, Frankrijk… De voorzitter is aangesteld voor een periode van 2,5
jaar en is één keer herverkiesbaar. Men kiest bewust voor minder politieke zwaargewichten; van Rompuy
speelde wel een rol van betekenis in de financiële crisis, omdat dat zijn expertise was. Als we het Verdrag
opnieuw serieus nemen, dan zijn de taken van de voorzitter: voorzitten van de vergadering, administratie,
bevorderende rol maar zelf geen beslissing nemen m.a.w. de kwaliteit om mensen samen te brengen
(diplomatie) is vereist. Formeel komt de Raad vier keer per jaar samen, maar er zijn in de praktijk veel
buitengewone bijeenkomsten. De feitelijke functies van de Raad zijn: (1) beleidsinput, (2) bijdrage tot coördinatie
van beleidsdoelstellingen (nationale beleid coördineren indien bevoegdheden niet overgedragen), (3)
belangrijke politieke beslissingen (begroting, benoeming…) & (4) wederzijds vertrouwen en begrip
versterken (i.e. dialoog tussen regeringen). Merk op: de Raad stelt geen wetgeving op en besluitvorming
verloopt via consensus.

Case: 2017 March – Conclusions of the Presidency of the European Council: bijzondere titel wegens
dwarsligger Polen; indien ze als enige tegen Tusk zouden stemmen, zouden ze de conclusies van de Raad
niet aanvaarden. Ondanks problemen toch op creatieve manier een context aannemen om een beslissing
toch te aanvaarden. Een ander voorbeeld zijn de EU-Kosovo relaties: slechts 5 leden aanvaarden Kosovo
niet (Griekenland, Spanje, Cyprus…), niettemin bestaat er een heel actief beleid vanuit EU tegenover
Kosovo, inclusief budgetten, missies e.d.
21 maart
De Raad bestaat dus uit staatshoofden en regeringsleiders die formeel 4x per jaar samenkomen. Zij
coördineren, bemiddelen en zetten de grote lijnen uit, maar zijn geen wetgever.
De Raad van Ministers is formeel één raad, maar kent in de praktijk diverse raadformaties, afhankelijk van
de topics. Deze zijn van variabel belang naargelang de bevoegdheden en het aantal meetings. Het
voorzitterschap voor Lissabon ging naar één van de lidstaten voor zes maanden met veel taken. Het nadeel
hiervan was de incompetentie van kleine lidstaten, de korte periode en de rol als externe vertegenwoordiger
van de EU die niet meer credibel (bv. Litouwen – Slovenië) was; grote lidstaten oriënteerden zich vaak te
nationaal i.p.v. EU-vertegenwoordiger. Het voordeel was het zgn. socialiseringseffect. Sinds Lissabon is er dus
een permanente voorzitter aangesteld. De Raad van Buitenlandse Zaken heeft ook een permanente
voorzitter (Mogherini) die tegelijk vicevoorzitter van de Commissie is. De titel EU minister van buitenlandse
zaken werd verworpen, want dat leek te veel op de werking van een staat. De titel is nu Hoge Vertegenwoordiger
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van de Unie voor Buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Ze blijft gebonden aan de besluiten van de lidstaten in
functie buitenlandse zaken, terwijl ze als vicevoorzitter van de Commissie neutraal is en de Europese
belangen verdedigt, zonder eisen van de lidstaten. De andere raadsformaties kennen nog steeds een roterend
voorzitterschap (zes maanden), maar in de praktijk werkt men in trio’s voor 18 maanden. Normaal was het
nu aan de Britten, maar die worden geschrapt… Een nadeel hiervan is de intransparantie nl. wie leidt de
gehele machinerie?
Er zijn ook enkele ondersteunende instanties zoals COREPER (comité van permanente vertegenwoordigers –
comité des Réprésentants Permanents) dat is een soort van ambassade per lidstaat in Brussel. Zij bereiden de
bijeenkomsten van de Raad voor en zorgen voor coördinatie, m.a.w. het is de echte kern van de
besluitvorming (zoeken naar consensus e.d.). Er zijn verschillende samenstellingen: COREPER II is de
belangrijkste naast COREPER I en het Speciaal Comité Landbouw (SCA). Tot slot zijn er nog een 150-tal
comités en werkgroepen die bestaan uit nationale functionarissen. De belangrijkste staan op de slide. In de
praktijk liggen de thema’s vast in de verdragen of programma’s (lange termijn documenten).
Merk op: verschillende actoren binnen dezelfde lidstaat hebben verschillende belangen! Vaak is er de situatie
waarbij ambtenaren/ministeries contact opnemen met collega’s om elkaar tegen te werken e.d. Dit duidt op
two-level games, maar ook multilevel. Het zijn eigenlijk governance games: de besluitvorming verloopt ook
horizontaal.
De taken van de Raad bestaan uit medewetgever (wetgevende beslissingen op voorstel van de Commissie),
vastleggen van de begroting (+ Parlement) en de rol van coördinator. De lidstaten gelden als (mede-)uitvoerders.
Tijdens een crisis worden toch extra bevoegdheden overgedragen, omdat de coördinatie niet helpt; externe
controle is dan vaak nodig. Een potentieel nadeel van deze werking is de afhankelijkheid van machtsbalansen
tussen lidstaten, waarbij de grootste (vb. Duitsland) het voor het zeggen hebben. Tot slot is de Raad een
beleidsforum.
De besluitvorming gebeurt via gewone meerderheid voor procedurale zaken, via unanimiteit of via QMV voor
80% van de besluiten (!) dit betekent minstens 55% van de Raad (i.e. 16 lidstaten) + die 16 of meer lidstaten
moeten minstens 65% van de bevolking vertegenwoordigen. Er is dan ook de mogelijkheid tot een
blokkeringsminderheid nl. 4 lidstaten tegen die minstens 35% van de EU vertegenwoordigen. Bijgevolg zien we
het fenomeen blokvorming opduiken (Baltics, Benelux…) dit is positief op vlak van samenwerking, maar
kent als schaduwzijde het verlies aan transparantie. Wat nu met de Brexit? Die zal immers alle verhoudingen
veranderen, vooral Duitsland zal er nog sterker uitkomen! We zien tegenwoordig een ruimere toepassing
van QMV, maar de facto gaat de voorkeur nog altijd uit naar besluitvorming bij consensus (zonder
stemming). Lidstaten willen vermijden dat ze zelf in die positie komen en moeten trouwens nadien zelf de
uitvoerende en wetgevende besluiten nemen. De bestaansreden van het QMV-systeem is het vermijden van
blokkeringen.
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28 maart

Illustratie: Speech N. Farage “The UK will leave the EU 2014”
We maken de oefening waarbij je de ware en onware elementen tracht te filteren. Plenaire bespreking:
1) “Commissie is de enige die uitvoert.”  lidstaten! Afhankelijk van het beleidsdomein en de mate waarin
er een overdracht van bevoegdheden plaatsvindt.
2) “Niemand kent degene die hier verkozen zijn.”  wel bekend in eigen land… (vaak partijleiders, oud
eerste ministers…) Niet toevallig dat GBR een grijze muis had afgevaardigd.
3) Extra probleem: de meeste zijn in eigen land belangrijke politici, maar hebben plots niets meer te zeggen.
(of niet meer alles voor het zeggen)
4) Invloed uitoefenen als burger op het besluitvormingsproces? Organisaties, belangengroepen e.d.
kunnen wel aan bod komen! De commissie beslist niets, wel raad & parlement. Het klopt wel dat de
commissie the sole right to propose legislation bezit: het gaat dan om wetgeving waarbij enkel de commissie
voorstellen kan doen. De beslissing ligt evenwel elders nl. bij raad & parlement; we spreken over het

exclusief initiatiefrecht. De achtergrond hiervan is een poging om te vermijden dat de grootste
lidstaten alles zouden sturen. De meeste voorstellen van de commissie zijn overigens gebaseerd op een
vraag van de lidstaten, raad, drukkingsgroepen, burgerinitiatieven… Het laatste mechanisme treedt in
werking als een EU-burger 1 miljoen handtekeningen uit 7 lidstaten kan verzamelen.
5) Wetgeving gemaakt door commissie in consulation with secret commitees. Dat klopt niet: alle voorstellen staan
in het publicatieblad (PB) of ook OJ (Official Journal) een soort van staatsblad van de EU. Het is dus
helemaal niet geheim! De vraag is wel wat voordien is gebeurd: vaak werden al vragen tot consultatie
gericht aan de stakeholders… Er is consultatie, maar de facto hebben bedrijven meer impact (grotere
budgetten en veel experts) vs. NGO’s moeten alle domeinen bestrijken met minder capaciteiten. Vb.:
Dieselgate.
6) De ambtenarij binnen de administratie zijn niet verkozen (maar dat is logisch en nationaal ook zo!)
7) Het EU Parlement bekrachtigt de leden van de Commissie; ze zijn dus wel democratisch gelegitimeerd
en er wordt ook rekening gehouden met de resultaten van de Europese Parlementsverkiezingen.
8) Commissie is niet ‘Government of Europe’! Ze kan immers maar in beperkte mate beslissingen nemen.
9) Electoral can do nothing to change law  klopt deels, maar wordt gestemd door Raad en Parlement.
10) Enkel tijdens de procedure kan commissie iets terugtrekken: klopt.

Het Europees Parlement
Zelfstudie!

De Europese Commissie
De commissie bestaat uit 28 leden, elke lidstaat kan er één voordragen. Het voorstel in het verdrag van
Lissabon was nochtans om het aantal te reduceren t.v.v. de functionaliteit. O.a. de Ieren waren tegen: het
oude systeem bleef dus behouden, want zo blijft de indruk bestaan dat iemand je land vertegenwoordigt.
Uiteindelijk moeten die mensen het algemeen belang vertegenwoordigen, maar kunnen ze wel de politieke
pag. 11

context van hun eigen land informeel gaan duiden. De leden van de commissie zijn onpartijdig en
onafhankelijk; ze mogen geen instructies aannemen van regering of andere instantie. In de praktijk hebben
ze vaak wel een carrière gehad als nationaal politicus, dus sowieso is er nog contact met de oud-collega’s.
De benoeming van de commissie gebeurt in een wisselwerking tussen de lidstaten, de Europese Raad en
het Europees Parlement. De functie van commissaris wordt aanzien als één van de grotere jobs, dus in het
algemeen weggelegd voor grotere politici. De voorzitter wordt aangeduid met een nieuw systeem, de zgn.

spitskandidaten i.e. elke politieke groep uit het parlement stelt iemand voor (Verhofstadt – liberalen;
Juncker – christendemocraten…), afhankelijk van de verkiezingsresultaten, is het dan effectief die persoon
(na stemming met QMV). Het is dus iemand uit de verkiezing zelf (democratisch)! Hoe dan ook blijven de
spitsenkandidaten nog steeds in de meeste lidstaten onbekend. Het parlement keurt vervolgens de verkozen
kandidaat-voorzitter goed. Daarna moet hij/zij een lijst met kandidaten-commissarissen voorleggen, op
basis van de voorstellen vanuit de lidstaten. Het grote gevecht hierbij gaat om de functieverdeling. Het
belang van een functie hangt af van de overdracht van bevoegdheden – bv. Thyssen heeft weinig
bevoegdheden, want ze is verantwoordelijk voor arbeid. Over elke kandidaat wordt een hoorzitting
georganiseerd in het Parlement, wat zeer ernstig wordt genomen! Soms worden kandidaten verworpen als
ze materie niet goed genoeg kennen. Dit zorgt voor een hoger democratisch gehalte t.a.v. het verleden; het
is dus paradoxaal dat sommigen stellen dat de EU ondemocratisch is.
Bij de voorzitters van de Europese Commissie kunnen we vaststellen dat de laatste vier allemaal eerste
minister waren geweest. De l’Or wordt aanzien als een sterke commissaris (midden jaren ’80)! Bovendien
waren de voorzitters allemaal aanvankelijk lid van de Europese Raad, Barosso (PM Portugal) kreeg
bijvoorbeeld vaan de kritiek dat hij zich te veel als collega gedroeg i.p.v. als onafhankelijk voorzitter. Juncker
hanteert op dit moment een nieuw systeem met clusters van commissarissen rond zes thema’s met zes
vicevoorzitters (waarbij 4 ex eerste ministers). In de praktijk is het minder prachtig, want alles hangt opnieuw
af van de bevoegdheden! Zo heeft Mocherinni bv. ook een probleem als vicevoorzitter: inzake handel heeft
de EU exclusieve bevoegdheden, dus de commissaris onder haar heeft de facto meer macht. De beslissingen
worden genomen als een ‘college’ van commissarissen: een commissaris alleen kan niet beslissen. Het is dus
vaak zoeken naar compromissen. Onder elke commissaris staat een DG Directoraten-Generaal i.e.
administratie, zij die het echte werk doen (vgl.: nationaal – ministeries).
De taak van de commissie is het behartigen/bevorderen van het algemeen belang van de Unie (art. 17), ze
moeten dat dus boven het nationaal belang plaatsen. Verschillende comités, al of niet geïnstitutionaliseerd
helpen de commissie bij het bepalen van dit ‘algemeen belang’. We kunnen de taken schematiseren:
1) Beleidsvorming & initiatiefrecht (wetgeving): vermijden dat grote lidstaten (met sterke
administratie) wetgeving domineren. Het is maar een voorstel, de beslissing wordt genomen door
Raad & Parlement en samen met de stakeholders, expertencomités (ook uit o.m. lidstaten).
2) Uitvoeren & managen: bureaucratie heeft vaak veel macht, bv. Raad & Parlement leggen lijnen
begroting vast, maar iemand moet die uitvoeren! Alsook het omzetten van besluiten in procedures
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en wetgeving. Men moet rekening houden met het comieologie systeem nl. beslissingen in bindende of
adviserende comités van stakeholders.
3) Controlerende rol: opnieuw afhankelijk van de bevoegdheden.
4) Externe relaties: afhankelijk van de bevoegdheden; EU-bevoegdheden op basis van de verdragen
(beslist door de lidstaten). Rol van de commissaris daarbinnen kent een grote variatie, bv.:
handelsbeleid – exclusieve bevoegdheid voor de commissie op basis van mandaat gegeven door de
Raad van Ministers, maar moet ook dan nog getekend worden door Raad, lidstaten etc. Bij
ontwikkelingsbeleid is de situatie veel meer ambigu.
Tot slot: probeer deze situaties toe te passen op de verschillende theoretische modellen:


Macht van de commissie is eerder een continuüm tussen intergouvernementeel en supranationaal,
niet ‘of… of…’.



Neofunctionalisme: spill-over effect.



Liberal intergouvernementalism: uiteindelijk beslissen de lidstaten over de rol van de commissie en
bij het nemen van een beslissing.



Governance: hogere complexiteit, veel actoren! Spreken over een ‘Europese regering’ is ongepast.
18 april

Uit hoofdstuk 10 van het boek komen gen vragen. Hoofdstuk 11 zien we summier en moet je als
achtergrond kennen. Hoofdstuk 12 is volledig te kennen.

Het Europees Parlement en andere instellingen (op een drafje)
Het Europees Parlement
De paradox die tegenwoordig heerst is volgende tegenstelling: er ligt meer macht bij het Parlement dan ooit
te voren en toch zijn er nog nooit zoveel vragen over de legitimiteit van de EU geweest als nu. Het Europees
Parlement heeft immers meer reële bevoegdheden dan de nationale parlementen, die formeel meer
bevoegdheden hebben, maar voor de effectieve besluitvorming afhangen van de regering. Anderzijds is er
weinig transparantie in Europa, omwille van de complexiteit. Het zijn wel steeds inhoudelijke debatten; men
gaat niet louter als lid van een nationale partij stemmen. Er bestaat wel zoiets als Europese fracties,
waarbinnen geen al te grote partijdiscipline heerst, net omdat de clichés uit eigen land minder goed opgaan.
Een aanvulling op het boek is de onderverdeling van Vlaamse partijen binnen deze fracties:


EVP => CD&V.



ALD => VLD.



S&D => Spa.



ENF => Vlaams Belang.



Conservatieven & hervormers => N-VA

Binnen dergelijke entiteiten is de impact van (kleine) landen heel beperkt! Ook het Europees Parlementslid
speelt geen grote rol in debatten, wel op een technisch/inhoudelijke manier, als verslaggever van een bepaald
rapport.
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De bevoegdheden van het Europees Parlement is o.m. de gewone wetgevingsprocedure, op voorstel van
de commissie met de raad van ministers. Er is overigens nauwelijks een controlebevoegdheid op die Raad
van Ministers, wat opnieuw leidt tot een kloof! De ministers worden wel gecontroleerd door hun nationale
parlementen. Voorts kan je de vraag opwerken of het democratisch deficit te wijten is aan de planning van
verkiezingen: Europese verkiezingen worden immers vaak gedomineerd door nationale topics, terwijl
tegenwoordig bij nationale verkiezingen ook Europese topics op het voorplan dreigen te komen. De vraag
is nog maar waar het deficit zich dan daadwerkelijk situeert…

Adviserende Comités
ECOSOC: Economisch & Sociaal comité [Rome]
ECOSOC brengt vertegenwoordigers uit de drie groepen samen (werkgevers, -nemers en derden). Zij heeft
een adviesfunctie en de facto een beperkte invloed, want mede door de complexe realiteit vandaag is de
functie heel beperkt geworden. Haar rol is voor een deel overgenomen door belangengroepen met een
toename van het # organisaties die in Brussel vertegenwoordigd zijn op permanente basis.

Comité van de Regio’s [Maastricht]
Dit comité staat in voor de vertegenwoordiging van regionale en plaatselijke autoriteiten. Het probleem dat
zich hierbij stelt is de tegenstelling tussen administratieve eenheden en federale deelstaten. Sommige leden
hebben daadwerkelijk politieke macht (vb. Duitsland, België), terwijl andere een puur administratieve
indeling vertegenwoordigen (vb.: Nederland, Frankrijk). De raad heeft ook een adviesfunctie, maar
opnieuw nauwelijks invloed door die politieke discrepantie.
Enkele alternatieven voor de regio’s zijn o.m. deelname aan nationale vertegenwoordiging in de Raad. In België
bestaat er een overleg tussen de deelstaten, net omdat er maar één Belgische vertegenwoordiger is. Zij
werken in de praktijk via een beurtsysteem per dossier en sector. Bijgevolg bleef België als geheel beter
functioneren dankzij de EU-integratie. Soms zijn er ook twistpunten, denk maar aan CETA… Dit ligt
overigens ook in elke lidstaat anders, Duitsland is veel complexer! Een tweede alternatief is dan ook het
beïnvloeden van de federale regering & EU-instellingen, zoals dat door de administratie van de staat Beieren wordt
gedaan in Brussel. Ook grote steden hebben soms een apart kantoortje, denk maar aan Rotterdam, omwille
van hun haven.

Hof van Justitie van de Europese Unie en het Gerecht
We spreken hier over het Hof dat gevestigd is te Luxemburg! Algemeen geldt dat het EU-recht voorrang
geniet ten aanzien van het nationaal recht, dat is echter niet onbesproken (cf. publiekrecht). Het Hof is
samengesteld uit neutrale, supranationale actoren. Vaak ex-juristen uit het eigen politiek systeem, die hun
eigen ervaring en kijk met zich meebrengen. Toen de EU uitgebreid werd met de Oost-Europese staten,
bracht die ook een verandering van de juridische blik met zich mee. Het belangrijkste type zaak voor het
HvJ is het prejudicieel advies, de voornaamste kritiek aan het adres van het Hof is haar ‘teleologische’
aanpak, in functie van voortschrijdende integratie, waardoor ze zou optreden als ‘politieke actor’. Recentelijk
is die aanpak afgenomen. Het Gerecht is bevoegd voor particuliere zaken (en bedrijven).
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De Europese Centrale Bank
Zie de les over de EMU.

Agentschappen
De EU telt een dertigtal gespecialiseerde en gedecentraliseerde ‘Agentschappen’. De voornaamste kritiek
hierop is dat zij ontsnappen aan de controle van het Europees Parlement. Voorstanders argumenteren dan
weer dan hun operationele bevoegdheden positief zijn en dat ze snel werken. Daarnaast is er hiërarchische
controle vanuit de lidstaten.

Belangengroepen
Cf. supra

Samenvatting
Zie slide, heel belangrijk!!!

Deel III: Het Beleid van de Europese Unie
Basisprincipes
De basisprincipes vinden we terug in art. 4.1 & 5 VEU. Een eerste is het principe van de toegewezen
bevoegdheden, m.a.w. als er een crisis opduikt in een niet-overgeheveld domein, mag de Unie niet
optreden. In de praktijk zien we vaak spill-over effecten, waardoor er toch bevoegdheden zullen worden
overgedragen. Een voorbeeld is de financiële crisis van 2008. Een tweede principe is het
subsidiariteitsbeginsel, dat afhangt van de doelstellingen die gecodificeerd zijn in de verdragen, alsook in
combinatie met het proportionaliteitsbeginsel moet worden gelezen. Deze principes hebben natuurlijk hun
beperkingen: een eerste simpele bedenking is wat als ‘proportioneel’ wordt aanzien. Ten tweede hangt veel
af van de mogelijkheden van de lidstaten; sommige problemen zijn door hen op te lossen, een grote staat
als Frankrijk en Duitsland heeft hier vanzelfsprekend meer speelruimte. Tot slot is het ook afhankelijk van
het beleid: “wat nodig is”, is een politieke keuze!

Beleid in abstracte termen
Bevoegdheden van de EU (art. 3 TWEU)
We onderscheiden tegenwoordig volgend lijstje bevoegdheden:


Exclusieve bevoegdheden: alleen voor de Unie, bv. handelsbeleid, monetair beleid (EMU)…



Gedeelde bevoegdheden: zowel de EU als de lidstaten; grossomodo twee gevallen nl.
o

Lidstaten zolang de EU geen wetgeving heeft aangenomen.

o

Beide simultaan, zoals bv. ontwikkelingsbeleid.



Aanvullende bevoegdheden: ondersteuning (vaak financiering) vanuit de EU.



Coördinerende bevoegdheden.
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In het oud artikel 3 van de EG werd een expliciet artikel met een opsomming van de bevoegdheden
opgenomen, waarin nog steeds veel discussie werd weerspiegeld. Enkele voorbeelden van formuleren die
destijds gehanteerd werden: bevorderen van de coördinatie, in de mate waarin...

Wetgevende procedures
Er is steeds meer gewone wetgeving i.p.v. bijzondere, maar het wordt niet op die manier gepercipieerd
door buitenstaanders. Het uitvoeringsbeleid op het Unie-niveau wordt vaak een comitologie genoemd, omwille
van de complexiteit. Wat de niet-wetgevingshandelen betreft, neemt de Raad een beslissings- en
coördinatierol op, eventueel zonder voorstel van de commissie en waarbij het Parlement niet betrokken is.
Dit doet denken aan de intergouvernementele methode. Overigens zijn die besluiten niet juridisch bindend!
25 april

Actualiteit: Franse verkiezingen. “extreem” links vs. extreem rechts (lol)! De pers gaat er al vanuit dat
Macron gewonnen heeft net als de intellectuele Franse elite. De voorverkiezingen van de traditionele partijen
werken contraproductief: wat partijleden kiezen is niet hetzelfde wat de burgerlijke opinie wil. Le Pen
(serieus partijstandpunt t.o.v. landbouwbeleid) wordt wel iets gematigder, maar wat zal dat in de praktijk
betekenen? Landbouwbeleid vinden we in de EU sinds het Verdrag van Rome; een van de centrale
doelstellingen was een basisinkomen voor landbouwers garanderen. In Frankrijk is de traditionele
landbouwsector sterk aan het dalen (o.m. door technologische vooruitgang); Le Pen besteedt daar aandacht
aan. Ook het AFD in Duitsland heeft een standpunt over de boeren. We moeten durven partijprogramma’s
te bestuderen, voorbij de clichématige aanpak die vaak common practice is geworden…

Diversiteit en Complexiteit
Wetgevingsinstrumenten (verv.)
De wetgevingsinstrumenten zijn terug te vinden in art. 288 van het verdrag. Men spreekt niet over ‘wetten’,
want die terminologie zou te dicht aansluiten bij de lidstaten. We onderscheiden bindend van niet-bindend;
de bindende instrumenten impliceren dat het HvJ sancties kan uitspreken in volgende gevallen:
(1) Verordening (Regulation): algemene strekking, van kracht na publicatie in het Publicatieblad
m.a.w. rechtstreeks toepasbaar.
(2) Richtlijnen (Directive): bindend t.a.v. te bereiken resultaat, maar de lidstaten moeten zelf nog vorm
en middelen kiezen (m.a.w. omzetten in wetgeving). Een voorbeeld is de zuivering van afvalwater, wat
tot een probleem leidde in België. In Brussel werd het niet gerealiseerd door een discussie over
bevoegdheden, bijgevolg voldeed België niet aan de richtlijn en werden de werken uiteindelijk onder
dwang van het Europees HvJ toch uitgevoerd. Een ander voorbeeld is deeltijds werken: elke lidstaat
heeft een andere sociale zekerheid en verschillende vorm van sociaal overleg (in Be: cao’s).
Het voordeel van richtlijnen is dat zij flexibeler werken en aangepast worden aan de context van de
individuele lidstaat. Een groot nadeel is dat de Unie afhankelijk is van de goodwill bij diezelfde
lidstaten en de uitvoering duurt vaak lang. Vandaar streeft men naar consensus, want een
weggestemde minderheid zal uiteindelijk weinig moeite doen om de richtlijn te implementeren.
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(3) Besluiten (Decisions): verbindend, kunnen gericht zijn tot enkele of alle lidstaten.
(4) Niet-verbindend: Aanbevelingen & opinies.
De niet-wetgevingsbesluiten classificeert men ook als soft law: hier heeft de Commissie geen exclusief
initiatiefrecht. Het doel is vaak het coördineren van nationaal beleid. Een voorbeeld zijn richtsnoeren voor
economisch beleid, deze zijn niet-juridisch bindend. Het is een vorm van intergouvernementele controle,
waarbij de lidstaten controle willen op het macro-economisch beleid en daarvoor toch een vorm van
coördinatie opzetten op het EU-niveau. De Raad stelt hierbij het ontwerp op, op aanbeveling van de
Commissie. Uiteindelijk neemt de Raad de aanbeveling aan en brengt zij het Parlement in kennis. De
verklaring voor de financiële crisis is hier (deels) te vinden: verschillende lidstaten volgden de afspraken niet,
daarom zien we recentelijk een evolutie naar hard law. Het ‘voordeel’ is dat iedereen afhankelijk is van elkaar.
De richtsnoeren inzake werkgelegenheid zijn veel minder stringent: in sommige lidstaten heerst immers
nauwelijks werkloosheid en er is een groot verschil tussen bepaalde ideologische overtuigingen. Men kan
ook overgaan tot een Open Coördinatiemethode (OMC), cf. infra.

Types van Beleid
De aanvankelijke focus van de Unie lag op:


Regulerend beleid: afspraken over bv. de interne markt. Vandaar: EC is a regulating state,
spanningsveld tussen regulering en deregulering.



Redistributief beleid: herverdelend, vooral op vlak van landbouwbeleid.

Later kwamen daar nog bij: distributief beleid (fondsen), coördinerend beleid (weinig impact wegens niet
bindend), ondersteunend beleid (onderwijs & cultuur) & monetair beleid (EMU).

Beleidsdomeinen
Aanvankelijk lag de focus op het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) [Frankrijk] en de interne
markt [Duitsland]. Het GLB bevoordeelde vooral Frankrijk rechtstreeks via de begroting, gezien er geld
werd gestort aan de landbouwsector. 2 De interne markt bood een voordeel doordat bedrijven in de
mogelijkheid verkeerden om zonder problemen te gaan exporteren. Vooral Duitse bedrijven stonden toen
al sterk. Het blijft hoe dan ook een indirect voordeel en valt niet af te lezen uit de begroting.
Een volgende stap was het industriebeleid, bij de toetreding van het Verenigd Koninkrijk in de jaren ’70.
Zij hadden niet veel voordeel bij de bestaande domeinen, gezien ze gericht waren op hun ex-kolonies. Een
ander probleem waar de Britten voor stonden, was de afkalving van de zware industrie. Een ‘oplossing’
vonden ze in Europese budgetten die naar de lidstaten werden doorgesluisd binnen een industriebeleid.
Thatcher stond hier sceptisch tegenover, omwille van de mogelijke functionele spill-over! Budget krijgen is
één ding, een verlies van controle is vaak wat meekomt. Het plan kwam er dan ook niet! Keukelaire stelt
dat hierin misschien de reden schuilgaat waarom de Britten zich niet met de EU kunnen identificeren.

2

Pertinente vraag: hoe definieer je ‘de landbouwsector’?
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Bij de uitbreiding met de zuidelijke lidstaten (Spanje, Portugal, Griekenland), brengen zij hun eigen
economische problemen mee en wordt het regionaal beleid ontwikkeld. Er worden fondsen voorzien in
de begroting om steun te bieden aan economische ontwikkeling.
De monetaire unie komt er met het verdrag van Maastricht. Het is deel van een package deal nl. een
compromis namens de (armere) zuidelijke lidstaten, die pas toetreden tot de EMU als de regionale budgetten
verdubbeld zouden worden. 3 Het probleem dat tot vandaag blijft bestaan is de monetaire unie zonder
economische unie, omwille van de beperkte overdracht van bevoegdheden. De EMU is vooral een voordeel
voor de bedrijven – m.a.w. indirect – die geen risico meer lopen m.b.t. de wisselkoers. Een gevolg van de
recente crisissen is directe economische steun aan de (zwakkere) lidstaten. Stel vast dat het een continu
balanceren en bricoleren is!

Begroting
De begroting geeft de financiële meerjarenperspectieven mee en is vastgelegd voor 7 jaar. De discussie daaromtrent
leeft vaak op een jaar voor de nieuwe vastlegging. De Brexit zal een grote impact hebben, omdat GrootBrittannië een substantieel deel aanlevert. Momenteel zitten we in de cyclus 2014-2020. Daarnaast volgt er
een jaarlijkse begroting die binnen de grote lijn past en de prioriteiten aangeeft. Het is een heel rigide systeem;
de financiële crisis kon niet worden opgevangen, want er waren geen budgetten voorzien… De Commissie
dient een ontwerp in, die moet worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement.
Concreet gaat men uit van het basisprincipe dat de begroting in evenwicht is:
IN

Eigen

middelen

van

UIT

de

EU

= o.m. Recentelijk is er een nieuwe framing gebruikt!
douanerechten & landbouwheffingen. Dit in schril
 Security & Citizenship: 1,6%; geen positief
contrast met het beleid in de WTO. Bijgevolg
beleid, omdat de lidstaten autonomie willen.
verminderen de eigen middelen. Een oplossing zijn
stortingen vanwege nationale begrotingen. De  Global Europe: 6,1%; beperkt, terwijl
problemen op grenzen EU heel acuut zijn.
financiële transfers in de EU zijn heel duidelijk!
 Smart & Inclusive Growth: 47%; regionaal
beleid onder vermomde naam.
 Sustainable Growth - natural resources: 38,9%;
landbouwbeleid verminderd en vermomd.
 Administratie: 6,4%.
Conclusie: gradaties, variaties en complexiteit…

Beleidsdomeinen
Het stukje over landbouwbeleid uit hoofdstuk 10 handboek wél kennen.
De EU heeft niet op alle domeinen een beleid om voor de hand liggende redenen (bevoegdheden). Er zijn
verschillende fases van economische integratie (zie VdV p. 23): vrijhandelszone => douane-unie (verdrag
van Rome) => gemeenschappelijke markt/interne markt => economische en monetaire unie => politieke
3

De manier van werken komt goed overeen met de Belgische wafelijzerpolitiek.
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unie (?!). Een kritische noot hierbij is dat integratie totaal afhangt van de verschillende theoretische kaders.
We kunnen deze fases ook gaan toepassen op de Brexit.

Interne Markt
De interne markt werd opgericht met het Verdrag van Rome en bestaat uit drie kernelementen: verbod
op invoerheffingen, verbod op kwantitatieve invoerbeperkingen (quota’s) en een verbod op maatregelen van
gelijke werking tussen de lidstaten… ‘tenzij’ een hele lijst uitzonderingen. Het hoeft geen betoog dat vooral
het laatste verbod onduidelijk is. Sinds 1968 functioneren de gemeenschappelijke markt en de douane-unie.
Echter, na de economische crisis in de jaren ’70, nemen de zgn. ‘kwantitatieve beperkingen’ toe omwille van
(1) een negatieve motivatie: de eigen economie beschermen & (2) een positieve motivatie:
consumentenbescherming. Als voorbeeld nemen we autobussen: de Belgische wetgeving stipuleerde een 180°
draai binnen een bepaald aantal meter, waaraan Franse bussen niet voldeden. Zo bleef het monopolie bij de
Belgische busbedrijven. Een ander voorbeeld zijn grasmaaiers, die in de verschillende lidstaten aan andere
geluidsnormen moesten voldoen. Het doel van de interne markt was dat één productielijn zou volstaan om
aan de Europese normen te voldoen. Als gevolg van deze protectionistische reflex, moesten de grote
bedrijven verschillende productielijnen uitzetten óf de markt in een bepaalde lidstaat laten vallen…
Een baanbrekend arrest komt er met het Cassis de Dijon Arrest (1979), gebaseerd op prejudicieel advies.
De Duitse wetgever was tegen een Frans product gekampt, omwille van het verschil in alcoholische
percentages. Cassis is geen bier, geen wijn, noch schnaps… Het viel buiten de drie gekende categorieën in
de Duitse wet. De importeur krijgt echter toch gelijk, volgens het principe van de wederzijdse erkenning,
want de wettelijke vereisten in land ‘x’ zijn gelijk aan die van land ‘y’.
16 mei
De volgende verwezenlijking in dit beleidsdomein is het 1992-project: een driehonderdtal maatregelen die
te nemen zijn binnen de zeven jaar. In 1985 werd reeds het witboek van de interne markt (ook wel witboek
Delors genoemd) gepubliceerd. Hierin staan drie principes centraal: de afschaffing van de fysieke barrières
(grenscontroles), wat vooral voor de oude zes belangrijk was. De bevolking moest zien dat de EG ook voor
hen iets positief is: ze konden voortaan gewoon doorrijden aan de grens. Er is dan ook een link met het
Schengen-akkoord; de oplossing voor het feit dat de Britten (en sommige andere) niet akkoord waren met
deze afschafing. Ten tweede werden ook de fiscale barrières afgeschaft: Btw-tarieven e.d. Tot slot schafte
men ook de technische of kwalitatieve barrières af: de lidstaten konden niet meer hun eigen vereisten
opleggen om bepaalde producten te omzeilen (cf. Cassis de Dijon).
Verder kwam er ook een akkoord over het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Al zijn
er nog altijd beperkingen mogelijk, ‘bij dwingende vereiste’; een voorbeeld hiervan zijn GMO’s, genetisch
gemanipuleerde voedingswaren. Het project en de flair van Delors zorgde voor een groot enthousiasme
bij de Europese Gemeenschap.
Op vlak van besluitvorming was er een akkoord voor een gewone wetgevingsprocedure i.e. de Raad en
het Europees Parlement als evenwaardig. Ook werd QMV ingevoerd om blokkades te vermijden (efficiëntie
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steeg). Evenwel zijn er drie uitzonderingen waar QMV nog steeds niet geldt: (1) vrij verkeer van personen,
(2) Btw-tarieven en (3) sociaal beleid. (1) en (2) samen vormen de kern van de ‘soevereiniteit’ van de staat.
Er kwam ook een nieuwe methode voor de afschaffing van technische en kwalitatieve belemmeringen:
vroeger ging dit doormiddel van harmonisering nl. één (set van) norm(en) vastleggen. Vanaf dan beslist men
om te werken met wederzijdse erkenning, i.e. essentiële vereisten of minimumnormen. De nationale normen
worden zo vervangen door Europese normen.
Volgende SPANNINGSVELDEN heersen in dit domein: ten eerste de hernieuwing in de Europese
economie. Bedrijven kregen een groetere afzetmarkt en verkeerden zo in de mogelijkheid om te
specialiseren (investeren in Research & Development). Anderzijds kregen bedrijven zo ook meer
concurrentie en moesten ze dus steeds efficiënter gaan werken, waardoor de consumentenzorg ook onder
de aandacht komt. Een tweede probleem is dan de spill-over. Enkele voorbeelden: vrij verkeer van kapitaal
leidt tot verschillende boekhoudkundige principes. Vrij verkeer van personen leidt tot discussies over
diploma’s, bovendien kent men de consumentenverwachtingen in een andere lidstaat niet. Op lange termijn
komt er dan ook kritiek tegen de EU, omdat de indruk bestaat dat de EU op den duur alles wil bevatten, cf.
‘de octopus’. Aanvankelijk was men immers enkel op de interne markt gefocust. Er is een onderscheid
tussen de negatieve interpretatie i.e. ‘afschaffen van barrières’ vs. de positieve interpretatie i.e. geleidelijk
ook nodig nl. nieuwe standaarden invoeren. Dat laatste ligt natuurlijk moeilijker: het Europees Parlement
en de Commissie geraken erbij betrokken.
Een fundamenteel probleem is dan ook hoe ver de interne markt reikt. Men is vertrokken van de neoliberale
insteek (Thatcher), wat paradoxaal genoeg het concept is waar de Britten nu tegen gekampt zijn. De
nutssectoren worden geleidelijk ook ingepast in de interne markt (i.e. openbare diensten), moet bijvoorbeeld
elke burger een universele dienstverlening krijgen? In Frankrijk moet men bijvoorbeeld in elk dorpje brieven
kunnen posten, wanneer dit aan de vrije markt wordt overgelaten, zal geen enkel bedrijf zich met dat
marksegment bezighouden, wegens verlieslatend (dorpje van 20 mensen).
Merk ook op: de interne markt kan nooit voltooid zijn! Er is steeds innovatie in technologie en economie.
Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Google en Microsoft: hoe moet de Unie daarop reageren? Vrije markt
vs. concurrentie vs. consumentenbelang. Ook het Hof van Justitie speelt een belangrijke rol in dit
beleidsdomein, voorbij het arrest Cassis de Dijon.

Mededingingsbeleid / competitiebeleid / concurrentiebeleid
Dit domein maakt deel uit van het EG beleid sinds het verdrag van Rome en staat in een nauwe band met
de interne markt. De huidige pijlers omvatten o.m het verbod op kartelovereenkomsten, op misbruik van
de machtspositie of dominante marktpositie (vooral relevant i.v.m. Google: grote marktpositie innemen is
toegestaan, maar die mag niet misbruikt worden om verdere concurrentie weg te duwen). Daarnaast is er
ook controle op concentraties en een beperking op overheidssteun (vandaar bv. faillissement Sabena. Tot
slot is er een regelgeving rond openbare bedrijven en de diensten van algemeen belang. De commissie
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speelt in dit beleidsdomein een sleutelrol: ze moet overnames, fusies en staatssteun goedkeuren en staat in
voor onderzoeken en boetes.

Vluchtelingenbeleid van de EU (door Daan Fonck)
Ter INLEIDING bekijken we enkele cijfers: er zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft daarvan komen
uit drie landen nl. Syrië, Afghanistan en Somalië. De landen die de meeste vluchtelingen opvangen zijn:
Turkije, Pakistan, Iran, Libanon en enkele Afrikaanse landen; Europa doet het betrekkelijk slecht op dat
vlak. Er waren ong. 1,3 miljoen asielaanvragen voor de 28 landen van de EU in 2015/2016. De meest belaste
EU-landen zijn: Duitsland, Italië en Frankrijk (absolute aantal) en Zweden, Oostenrijk, Malta (relatief t.o.v.
de landsgrootte). De factoren die de keuze van de asielzoeker beïnvloeden zijn o.m. de geografische locatie,
hun eigen netwerken, welvaartsvoordelen en de erkenningskans (procedures). De laatste twee factoren zijn
bevoegdheden van elke lidstaat afzonderlijk: er ontstaat zo een collectief actieprobleem.
Wat de BEVOEGDHEDEN betreft, kunnen we terugblikken op een complex integratieproces op het Europees
niveau. Qua origine was migratie een intergouvernementele materie, die vooral informeel beslist werd. Pas
sinds het verdrag van Lissabon werd deze bevoegdheid communautair. Er was toen nog een lange weg te
gaan voor het beleid: het is niet omdat de bevoegdheden communautair worden, dat alles vanzelf gaat. Dit
domein is gekend door spill-over!
Het beleid vandaag ziet er concreet als volgt uit:
(1) Gemeenschappelijk grenzenbeleid: de binnengrenzen via Schengenacquis; de buitengrenzen zijn in
een gemeenschappelijk beheer.
(2) Asiel- en migratiebeleid: parallel aan het Schengenacquis, sinds de jaren ’90. In de
Dublinverordening zijn criteria vastgelegd die bepalen welk land verantwoordelijk is. Hierdoor is
er veel discriminatie t.a.v. vluchtelingen, maar evengoed hebben zij zo rechten verworven. Een
negatief gevolg is een overbelasting van de buitengrenzen omwille van de point of first entry regel.
Tot slot bekijken we een CASE-STUDY: het SPREIDINGSPLAN VOOR VLUCHTELINGEN. Een eerste vraag die
we kunnen stellen is waarom vluchtelingen per se via de zee komen en niet met het vliegtuig? Echter, een
asielaanvraag kan enkel op EU-grondgebied gebeuren en niet via een ambassade. Het is juridisch ook
onmogelijk om met een visum (verplicht om met het vliegtuig te reizen) asiel aan te vragen. Tot slot zijn er
zware boetes vanuit de EU aan organisaties die illegaal personen binnenbrengen.
We staan dus voor een collectief actieprobleem: wat doet de EU hiermee? In mei 2015 kwam er de European
Agenda on Migration die voorzag in meer financiering, alsook militaire operaties tegen smokkelaars en een
tijdelijke herverdeling cf. art. 78(3) WVEU. De herverdeling zag er in de praktijk zo uit:
(1) Bijzondere bijeenkomst van de Europese Raad, 23.04.2015 – noodrelocatie, op vrijwillige basis.
a.

Agenda voor Migratie, 13.05.2015.

(2) EU Commissie: eerste pakket maatregelen, nl. 40.000 asielzoekers herlocaliseren via een verplichte
verdeelsleutel, 27.05.2015. De EU Raad heeft hierover haar fiat, 25/26.06.2015.
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(3) Spoedprocedure Europees Parlement: aanvaarding en onderschrijving, 10-17.09.2015.
(4) Raad: voorstel 27.05 aangenomen met unanimiteit; voorstel 09.09 met QMV: 4 landen zijn tegen
nl. Slovakije, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. Finland onthoudt zich. (is evenwel onvoldoende)
Het allocatiemodel wordt opgesteld met vier parameters, nl. bevolking, BBP, werkloosheidsgraad en
gemiddeld aantal asielaanvragen in de periode 2010-2015. Het resultaat is slechts een matig succes: tot nog
toe is slechts 50% gerelokaliseerd… Het is een zeer traag en moeizaam proces en uiteindelijk is het slechts
een druppel op een hete plaat. Het aantal te herlokaliseren personen t.a.v. het totale aantal aanvragen is
hallucinant.
23 mei
Dienstmededeling: kan je niet naar de lecture vanavond, vraag dan nota’s aan een collega.

GLB: Gemeenschappelijk LandbouwBeleid
Dit domein is belangrijk in partijprogramma’s van eerder populistische partijen. De achtergrond van dit
domein is de voedselproblematiek rond de jaren ’30. Oorspronkelijke doelstellingen waren o.m. het
verzekeren van een redelijk inkomen voor de landbouwbevolking. Men hanteerde hierbij drie
basisprincipes nl.: (1) eenheid van de markt, (2) communautaire preferentie (voorkeur EG-producten) en
(3) financiële solidariteit (rechtstreeks via de begroting). Door het verhogen van de productiviteit,
verdwenen er echter veel jobs! Bijgevolg vond een ware ‘ontvolking’ plaats: de landbouwbevolking trok weg
richting de stad. Zo drongen hervormingen zich op en evolueerden de lidstaten van protectionisme naar
inkomenssteun. De conclusie op dit domein is dat er successen zijn geboekt, maar ook veel falen; de initiële
doelstelling is immers niet bereikt.
Maar als kritische noot moeten we hier aan toevoegen dat de ideeën van Le Pen ook niet per se zullen
helpen. Ze wil landbouwsteun voorzien vanuit de Franse begroting, maar dat botst met de positie van
Frankrijk in de EU. Ze is wel bij de weinigen die aandacht geeft en het probleem waarlijk durft te stellen.

EMU: Europese Monetaire Unie
Keukelaire stelt dat men vaak kritisch is over de EU, maar het is nuttig om niet enkel te gaan vergelijken
met het ideaalbeeld. Men moet ook eens kijken naar andere politieke entiteiten die vaak nog trager
fundamentele hervormingen kunnen doorvoeren dan de EU. Een voorbeeld is de hervorming van de
politiestructuur in België na de zaak Dutroux die ellenlang aansleepte.
Voorafgaand aan het Verdrag van Maastricht waren er al eerdere pogingen geweest om een EMU op te
richten. Dit was enerzijds het gevolg van een spill-over effect (neofunctionalisme): de interne markt (jaren
’80) was een groot succes, maar er bleef één groot obstakel overeind nl. de wisselkoersen. Zo bleef er een
risico aanwezig voor lange termijn contracten en investeringen. Anderzijds was er ook politieke spill-over
door het succes van de integratie. De EG werd een positief symbool voor vooruitgang en er was een roep
om verdere integratie.
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Na de Val van de Muur kwam het proces in een stroomversnelling en mondde het uit in het Verdrag van
Maastricht. Er vonden voorafgaand enkele intergouvernementele conferenties plaats over de EMU en
EPU (angsttreffen na de val van de Muur). Vooral Frankrijk bevond zich in een lastig parket: de demonen
van vroeger kwamen terug naar boven, meer bepaald een sterk Duitsland dat zich mogelijks weer op het
Oosten zou richten. De oplossing was om Duitsland nog verder te gaan incorporeren, niet uit liefde, maar
wel uit wantrouwen en controle. Men wou zo snel mogelijk een deal vinden met deze wisselende geopolitieke
verhoudingen. In 1991 wordt dan de EMU opgericht, voorwaarde voor toetreding zijn de criteria van
Maastricht. De markt komt centraal te staan, niet langer de economische unie; daar neemt de EU enkel nog
een coördinerende rol op. De criteria van Maastricht zijn zo geformuleerd dat ze zwakkere lidstaten
uitsluiten; ze werden dan ook eerder arbitrair vastgelegd. De Zuiderse lidstaten mochten bij voorkeur niet
deelnemen, want ze waren te weinig ontwikkeld. Er zijn in totaal vijf criteria: stabiele prijzen,
begrotingstekort (<3% BBP), schuldenlast (<60% BBP), rentevoeten en stabiele wisselkoers. Recent heeft
de Commissie een nieuw rapport voorgelegd, bijvoorbeeld België zit aan > 100% schuldenlast…4 Merk
hierbij op dat eenmaal voldaan aan de macro-economische criteria, deze vaak verwaarloosd worden.
Nadien volgt een verdere evolutie: in 1997 wordt het stabiliteits- en groeipact afgesloten, waarmee men
buitensporige tekorten wou vermijden. Men moet de criteria verder nakomen, waarbij de nadruk ligt op
begrotingstekort en overheidsschuld. Echter, de intergouvernementele methode wordt hier voor gebruikt,
de lidstaten moeten m.a.w. zichzelf gaan controleren… Zelfs Duitsland slaagde er niet in om aan de criteria
te voldoen; hiervoor hadden ze een ‘goede reden’ (integratie BRD en DDR). Daarna kwam ook Frankrijk
op de proppen met een ‘reden’: ze investeerden gemiddeld het meest in gemeenschappelijk veiligheid- en
defensiebeleid. Het mechanisme bleef uiteindelijk bestaan, maar werd nooit toegepast.
In 1999 treedt de derde fase van de EMU in werking met elf lidstaten (tot afgrijzen van Duitsland). Italië,
Spanje en Portugal gebruiken dit om grondige hervormingen door te voeren in eigen land en schuiven deze
moeilijke structurele beslissingen af op de EU als ‘zwart schaap’. Zo wordt de kloof tussen de bevolkingen
in de EU opnieuw zichtbaar! In 2001 treedt ook Griekenland toe via allerhande creatieve technieken om te
zorgen dat hun statistieken klopten… In 2002 betaalt men met de €. Dit was eerder negatief voor de
bevolking, want het zorgde voor besparingen.
We zitten dus met een fenomeen dat veel onevenwichten met zich meebrengt: op vlak van lidmaatschap,
op institutioneel vlak (Europese Centrale Bank zonder sterk politiek tegenwicht in de Raad) en op politiek
vlak (geen EPU!). Sinds de crisis worden deze geleidelijk aan aangepakt en weggewerkt, zo is er een recente
ontwikkeling richting meer supranationale samenwerking binnen bepaalde deeldomeinen.
De crisissen zijn een grote paradox: de EU had daar weinig over te zeggen door de lidstaten, maar kreeg
uiteindelijk toch de nodige macht, omdat de lidstaten elkaar wilden controleren… Sinds 2011 is er een
versterking van het macro-economisch beleid: er is een versterkt toezicht op de begrotingen en landen met

4

België geeft hier twee redenen voor (die aanvaard zijn) nl.: (1) veiligheid (aanslagen) en (2) refugee crisis.
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financiële problemen. In dit verband duiken begrippen op als Sixpack, Twopack, het Europees Semester
(zeer stringente deadlines) enz.
De conclusie luidt dan dat er geen perfecte blauwdruk te vinden is in het Verdrag van Maastricht met een
overdracht van bevoegdheden. We hebben eerder te maken met ‘plakwerk’ en een toenemende institutionele
complexiteit en samenwerking + integratie, op de twee manieren. Bovendien is er een toenemende
discrepantie in de perceptie! Bijgevolg wordt de legitimiteit van de EU ondermijnd… Het verschil met
vroeger is dat het nu ook impact heeft op nationale verkiezingen: spill-over vs. spill-back, i.e. de drang om
integratie te verminderen.

De EU als internationale actor5
De EU heeft door de wil van de lidstaten geen exclusieve alomvattende bevoegdheid; ze kan niet doen wat
ze wil. Het hangt af van domein tot domein hoe ver de EU mag gaan. Dit is ook logisch, want er zijn grote
verschillen tussen de lidstaten. We overlopen snel enkele domeinen:


Handelsbeleid: supranationaal; de Commissie onderhandelt op basis van het gegeven mandaat
door de lidstaten (Raad). Daarna volgt feedback en moeten de lidstaten elk afzonderlijk gaan
ratificeren.



Sanctiebeleid: afhankelijk van de materie. Vb.: Iran: de EU heeft sancties ondernomen met
negatieve gevolgen voor Duitse, Franse en Britse economie.



Ontwikkelingssamenwerking: complementair. Vb.: akkoord met ACP-landen (African, Carribean
and Pacific). De vraag is of dit eerder handelsbeleid is, dan wel ontwikkelingsbeleid…



Humanitair beleid.



Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB), cf. Maastricht. Dit gebeurt
intergouvernementeel en is een soort van EU-diplomatie, bv. Servië/Kosovo. Er was bijvoorbeeld
geen EU-standpunt over Irak, Libië, Syrië… Enkele EU-lidstaten hebben doorheen hun actie
bijgedragen aan de chaos; dit was echter niet de schuld van de EU, want die had geen beleid.



Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB), cf. begin 2000. Dit gebeurt eveneens
intergouvernementeel en is een soort van civiele en militaire crisisbeheersing door middel van
operaties en missies. Het zijn gene operatieve, militaire missies!

Merk op dat veel afhangt van je point of view: Europeanen beweren dat ze vreedzaam zijn, terwijl we buiten
de EU als zeer agressief worden beschouwd door de vele interventies. Velen verwijten de EU dan ook een
koloniale reflex te hebben.
Er heeft wel degelijk vooruitgang plaatsgevonden: wat de EU vandaag doet, was 5 jaar geleden onmogelijk.
De missies blijven evenwel beperkt en geconcentreerd op Afrika (vaak op vraag van de VN) en de Balkan.
Daarbuiten was de actie in Indonesië na de tsunami ook belangrijk.

5

Er is hier ook een OPO over in de masteropleiding VIP.
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Tot slot zijn er de externe samenwerkingsakkoorden, waar de EU een grote bevoegdheid in heeft, bij
monde van de Commissie. Het proces wordt hier echter al snel technocratisch, zoals het associatie-akkoord
met Oekraïne. De Commissie deed alsof dit een neutraal proces was, maar in Rusland werd dit niet zo
gepercipieerd, want de grenzen schoven zo op van Brussel naar Rusland…

Uitdagingen
Enkele uitdagingen blijven op de agenda van de EU staan:


Nabuurschapsbeleid (criteria van Kopenhagen): in zekere zin de grootste fout van de EU nl. geen
normale relaties kunnen ontwikkelen met moeilijke buren Rusland en Turkije.



Arabische Lente (2011 - ????): drang naar nieuwe regimes. Noch de EU, noch de VN, noch de VS
konden dit ondersteunen.



Globale uitdagingen: veranderende machtsverhoudingen!
o

EU is niet meer centraal…

o

BRICS en anderen.

o

Belangrijke vraag daarbij: in hoeverre kennen Europeanen de concepten, principes,
waarden enz. waar andere actoren mee werken? De meeste EU-diplomaten in China
spreken bijvoorbeeld geen Chinees.
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17 februari

Lezing: Herman van Rompuy over de Europese Unie
In het kader van de OPO’s publiekrecht & inleiding tot de Europese Unie
Prof. S. van Hecke: drie kernwoorden nl. onbehagen (bezorgdheid om EU-project), heimwee & hoop.
Doel van de lezing: het ontstaan van de EU aan de hand van haar kernwaarden, met daarbij de vraag wat
we hier vandaag de dag mee aan kunnen vangen. Wat blijft er over en hoe moeten we dat interpreteren?
Een eerste kernwaarde is het vredesproject: men richtte de NAVO op als eenheid tegen de Sovjet-Unie,
maar het werkelijke probleem van de EU was eerder het eeuwenoude conflict tussen Frankrijk en GrootBrittannië. De EU is erin geslaagd om die landen bij elkaar te brengen! De EU kent tegenwoordig vrede,
maar wordt omsingeld door oorlog, denk hierbij o.m. aan Oekraïne, Syrië… Het gebied dat eeuwenlang
getreiterd werd door oorlog, kent dat nu niet meer.
Wat perspectief: Polen en de Baltische staten (eertijds deel van de Sovjet-Unie) zijn wel bang en
zoeken bescherming… Vergelijk ook de situatie van Georgië, Moldavië en anderen. Zo hebben Litouwen
en Estland zich aangesloten bij de Eurozone, niet om monetaire redenen (euro en financiële crisis!), wél om
een meer volledige integratie te bekomen.
Quid Midden-Oosten? “Dit is niet onze oorlog” (na falen Libië), tot het moment van de
vluchtelingencrisis. Merk op dat Cyprus heel dicht bij de Syrische kust ligt, je kan het bij wijze van spreken
zien vanaf dat eiland. Hierop laaide ook het hele debat rond een Europees leger, Security Council enz.
opnieuw op.
De laatste oorlog op het vasteland vond plaats in 1995 (Joegoslavië): moslims werden er bv.
uitgemoord op één dag, omdat ze behoorden tot die godsdienst. Het kernland van die crisis – Servië – is
daarom kandidaat om lid te worden van de Unie. Zo hebben ze recentelijk pogingen ondernomen om hun
betrekkingen met Kosovo te normaliseren. Kroatië en Slovenië – ex-Joegoslavië – zijn al lid. Het zwaktepunt
in deze kwestie is Bosnië-Herzegovina: door de Unie is oorlog er wel ondenkbaar, desondanks blijft de
toestand heel fragiel.
Een tweede kernidee is dat van de democratie: hierbij kan men zich afvragen vanwaar we komen. De
stichtende leden hadden immers quasi geen democratische systemen gekend. Duitsland kwam niet verder
dan de Weimarrepubliek en Italië had al snel te maken met Mussolini. Daarna zijn de ex-fascistische staten
toegetreden tot de Unie – o.m. Portugal en Griekenland – om hun traditie te verankeren in de waarden van
de democratie. Tot slot heerste na de implosie van de Sovjet-Unie één droom: lid worden om de democratie
te verankeren.
Vandaag spelen er twee elementen: Rusland onderneemt systematische aanvallen om de democratie
te destabiliseren. Daardoor daalt het vertrouwen in democratische instellingen. Daarnaast wordt democratie
niet langer afgemeten aan haar waarde, wel aan de toegevoegde waarde i.e. welvaart, rechtvaardigheid,
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veiligheid, zekerheid… Indien dit onvoldoende wordt bevonden, komt de existentiële vraag opzetten nl.
quid democratie voor mij?
De derde kernwaarde tot slot is welvaart: de economie werd aanvankelijk gezien als een instrument, niet als
een doel op zich. Het moest de banden tussen lidstaten aanhalen, zodat er geen oorlog zou komen. Er bestaat
een link tussen de waarde (vrede) en het belang (economisch), want vervlochten zijn betekent een
wederzijdse dependentie en geen ruimte voor de initiatie van een oorlogsindustrie. De Brexit zorgt echter
voor een totaal andere situatie vandaag de dag!
Toegegeven is de economie ook wel een doel op zich, zij het van de tweede orde. Zo bracht het
ontstaan van de Euromarkt in ’58 grote welvaart in Vlaanderen – de zgn. Golden Sixties. Er zijn ook quasi
geen recessies geweest en ook nu is er nog steeds groei, zij het aan een ander tempo. Dit is te wijten aan de
tegenstelling tussen een mature economy & de emerging economies. De kost van een non-Europe is niet te
onderschatten!
Er is voorspoed, zonder twijfel, maar de hamvraag is voor wie! Er is een grote ongelijkheid op vlak
van inkomensverdeling en werkgelegenheid…
Deze drie kernwaarden blijven relevant, maar moeten in perspectief van de 21ste eeuw geplaatst worden. De
voorbije jaren kregen we te maken met een multiple crisis: vluchtelingen, terrorisme, Brexit, eurozonecrisis,
financiële crisis… om over de andere zijde van de Atlantische Oceaan nog te zwijgen. Dit alles leidt tot
grote onzekerheid! Het feit dat er iets zal gebeuren (m.n. een nieuwe crisis) staat vast, men weet alleen niet
wat en wanneer. Er heerst een grote angst voor de toekomst boven hoop. De samenleving is
gedestabiliseerd. Het vertrouwen is gedaald: in instellingen, intrapersoonlijk en in de toekomst… Dit schijnt
een fenomeen van de Westerse democratie te zijn of zoals een spreekwoord luidt: “Vertrouwen gaat weg te
paard en keert terug te voet.”
De vraag is: hoe kan je vertrouwen herstellen? De EU heeft volgende dingen verwezenlijkt: de
creatie van 5000 jobs, het bedaren van de Eurocrisis, de vloed van vluchtelingen gestopt door een akkoord
met Turkije [abstractie makend van het humanitaire aspect], op vlak van het klimaat doet ze beter dan de
voornemens voor 2020… Vergelijkbaar is Obama’s legacy, die op papier geweldig is, maar in de praktijk ligt
de samenleving op apegapen. De resultaten sijpelen immers maar langzaam door en de economie verklaart
niet langer alles.
Wat is dan de kern van de zaak, van onze samenleving? Er is een spanning tussen de gecreëerde space
& de space waarnaar wij verlangen.
a) Space: globalisering, internet, bijzonder goedkoop reistarief, fysieke & intelligibele mobiliteit
(vgl. ook Erasmus) enz. Dit leidt tot een stijging van HD (human development). We embrace
de mogelijkheden die ons geboden worden.
b) Verlangen naar een place: ontstaat als destructie > creatie i.e. een plaats waar je veilig bent en je
goed voelt. Bescherming tegen bv. illegale immigratie, klimaat, terrorisme, sociale/commerciële
of belastingdumping, ongelijkheden…
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Het is dan ook de taak van de overheid om haar burgers te beschermen, maar wat is het juiste evenwicht?
Vergelijkbaar is het onderscheid tussen web people die open zijn & wall people die bang zijn en daarom muren
bouwen in hun hart en hoofd. In Groot-Brittannië valt dit onderscheid vaak samen met leeftijd: ouderen
hebben ‘zelf’ de vrede afgedwongen en de mijnen zien dichtgaan… dit beïnvloedt hun blik op de wereld.
De gevolgen zijn een overgang van globalisering naar nationalisme en een verschuiving van ‘protected’ naar
‘protection’: een mentaliteit van la France d’abord, Deutschland über alles, America First… Indien dit klopt, vergeet
dan maar wat de EU te bieden heeft: er staat veel op het spel!
De Brexit verdient bijzondere aandacht, omdat de Britten altijd al net wat anders zijn geweest. Zij zijn pas
23 jaar na de anderen lid geworden van de EU en behoren niet tot de Eurozone, noch tot de Schengenzone.
Ze zijn zodoende geen kernlid en hun mentaliteit was doorgaans “Doe maar, als wij niet moeten meedoen.”
Het is dan ook het minst geïntegreerde land en kan er dus ook makkelijkst uitstappen. De EU en GBR zijn
economisch verstrengeld: er is 8% uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk en 45% invoer naar de EU. De
Brexit moet klaar zijn voor Pasen 2019 (nieuwe Europese verkiezingen).
Hoe zal hun divorce worden voltrokken? Er zijn rechten & plichten t.a.v. de Unie! Wat met de prijs?
Ze lopen immers eerder weg dan de begroting is uitgevoerd… Het is het topic migratie dat het verschil
heeft gemaakt: een vrijhandelsakkoord verplicht echter niet tot vrij verkeer van personen (hoop GBR na
Brexit). De commissie eist eerst een divorce en dan kan er pas onderhandeld worden over een
vrijhandelsakkoord. Bijgevolg zal GBR een ‘derde land’ worden, waarmee (even) geen akkoorden bestaan
en dus zullen ze geen deel meer uitmaken van de single market. De oplossing kan een transitie zijn tussen
leave en een nieuw akkoord, maar hoe ziet die eruit? Deze onderhandelingen kunnen jaren duren, cf.
Zwitserland (20 jaar), Canada (7 jaar); die tijd heeft men niet! De eerste minister van het Verenigd Koninkrijk
beklemtoonde dan ook al “liever geen akkoord, dan een slecht akkoord.” Kortom: er is de keuze tussen het
gevaar van een cliff-edge (vrije val) of de vernedering van jarenlange onderhandelingen (zonder perspectief?).
De EU komt dus duidelijk onder druk te staan: de leiders hebben het gevoel dat ze moeten reageren. Er
zijn wel verkiezingen in veel Europese landen de komende maanden en Van Rompuy is optimistisch, want
het zal volgens hem tot een Europees gezinde meerderheid leiden. Het zijn de Fransen en de Duitsers die
het initiatief moeten nemen, want niemand anders kan dat. Het initiatief ligt immers altijd bij de lidstaten;
de commissie kan enkel voorstellen doen. Frankrijk wordt traditioneel aanzien als vertrouwd met de
gevoeligheden van het Zuiden: solidariteit, terwijl Duitsland eerder het Noorden vertegenwoordigd met
als kernwaarde verantwoordelijkheid.
Wat staat op de agenda? De spanning tussen openheid & bescherming, o.a. het debat over een
versterking van de Schengenzone. Verder kan gedacht worden over het ontwikkelen van eigen instrumenten
voor het uitwisselen van gegevens, een protection agenda, defensie/militaire zaken (maar daarbij de NAVO
niet onderuit halen), een versterking van de economische en monetaire unie… Men zal hierbij twee taboes
raken, m.n. soevereiniteit (!!) en solidariteit (contra hegemonie). Zoals Van Rompuy zegt: Qui n’avance pas,
recule…
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Zal men de verdragen herzien? Dit werd impliciet gezegd in een recente resolutie van de commissie.
Echter het verdrag van Lissabon klaarspelen, duurde 8 jaar! Het is nu dan ook niet het moment om dit te
gaan doen: het zou in ‘less Europe’ kunnen resulteren. Wel moet men het framework gaan gebruiken. 2018
wordt het jaar van de great bargain nl. een groot akkoord om de spanning tussen place & space op te lossen.
9 mei

GASTCOLLEGE: EU Sociaal Beleid – Perspectief van een NGO
(door Freek Spinnewijn)
Freek Spinnewijn staat aan het hoofd van een NGO voor daklozen; de onderkant van de maatschappij.

Theoretisch kader: Sociaal beleid & NGO’s binnen de EU
Het sociaal beleid van de Europese Unie is een hele brok; we lichten er de drie belangrijkste elementen
uit nl.: wetgeving, de zgn. ‘open methode van coördinatie’ en financiering.
(1) Wetgeving: bevoegdheid is redelijk gelimiteerd. Wel belangrijk is de coördinatie van sociale
zekerheid, alsook veiligheid en gezondheid op het werk. Dit zijn de twee voornaamste terreinen.
(2) Open methode van coördinatie: een methode eind jaren ’90, begin 2000. Dit laat de Unie toe om
te werken rond thema’s waarvoor ze geen wetgeving kan aannemen. Het vereist met andere
woorden unanimiteit, een zgn. ‘soft policy’ mechanisme. Onder andere: werkgelegenheid, armoede,
scholing… = uitwisseling van ervaring op Europees niveau, wat toelaat impact te hebben, omdat
mensen worden samengebracht.
(3) Financiering: de zgn. structuurfondsen, budgetten beheerd door de Commissie, o.a.:
a.

ESF (Europees Sociaal Fonds): specifiek voor sociaal beleid met vroeger als prioriteit
werkloosheid, nu ook een focus op armoede. Dit is enkel te gebruik om beleid te
financieren, niet rechtstreeks te geven aan de doelgroep.

b. EFRO: klein deel voor sociale & gezondheidsinfrastructuur (hospitaal e.d.).
c. FEAD: klein fonds, hulp aan kwetsbare personen; vnl. voedselhulp (bv. voedselbanken).
d. EFSI: zgn. Junckerfonds.
Merk op: elk fonds heeft zijn eigen verdeelsleutel.

Wie bepaalt het sociaal beleid van de EU?
Er zijn verschillende niveaus; we beschouwen eerst de instellingen:


EPSCO-raad: 27 ministers van sociale zaken (en gezondheid); de belangrijkste actor voor het
sociaal beleid, namelijk de leidende formatie. Ook de voorzitter van de Raad van ministers (de
thematische raad, voor 6 maanden) heeft een doorslaggevende rol. Nu is Malta voorzitter, vanaf 1
juli Slovakije. Zij hebben de macht in termen van agenda-setting.



Commissie: nemen initiatief of volgen initiatieven van de Raad op. Ongeveer 30.000 ambtenaren
(vgl.: werking minister met eigen administratie). Er zijn commissarissen per land, bv. voor België
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Thyssen (DG Employment); zij beschikken over een eigen Directoraat-Generaal met ambtenaren
per domein.


Europees parlement: log apparaat.

Daarnaast is er ook sociale dialoog op het Europees niveau, m.n. de sociale partners die samen wetgeving
maken. Het gaat om zowel werkgevers als –nemers, o.m. vakbonden etc.
Tot slot spelen enkele instellingen in de marge:


Comité van de regio’s.



Economisch en sociaal comité: vertegenwoordiging van vakbonden en werkgevers.



Agentschappen, bv. EU founation for improvement of living & working conditions.

In welke context wordt sociaal beleid van de EU gevoerd?
Een tijd geleden werd het plan EU2020 afgesproken, wat allerlei doelstellingen, o.m. omtrent
werkgelegenheid en armoede bevatte. Armoede zou verminderen met 20 miljoen mensen, terwijl het alleen
maar is toegenomen… Deze objectieven waren dan ook niet afdwingbaar, maar het zette wel de agenda.
Daarna ging men over naar het Europees semester om het economisch-sociaal beleid van de lidstaten te
kunnen sturen. De focus lag vooral op economisch-financieel belastingbeleid, in nasleep van de
economische crisis. Er werden nationale hervormingsrapporten opgevraagd (de zgn. landenrapporten), om
vervolgens landenspecifieke aanbevelingen te kunnen doen. België kreeg bijvoorbeeld een aanbeveling rond
het loskoppelen van de index, echter deze aanbevelingen zijn niet afdwingbaar en ook niet per se ‘sociaal’
te noemen.
Tot slot probeert men recent te werken met een zuil van sociale grondrechten; dit moet de toekomst
vormen van sociaal beleid. Het omhelst bijvoorbeeld een strategie om Roma-zigeuners te beschermen. De
specifieke strategie verwordt echter al snel tot een algemene strategie; het zgn. mainstreaming.

Hoe ziet de sociale NGO sector eruit?
Een eerste groep zijn de sociale partners, die in een sociale dialoog staan, zoals georganiseerd door het
Verdrag. Er zijn drie NGO’s voor de werkgevers: Business Europe (de grootste), EUAPME (middelgrote) &
CEEP (publieke sector), tegenover één voor de vakbonden: ETUC (European Trade-Union Confederation)
Al de rest in de zgn. ‘civiele dialoog’, zijn niet georganiseerd in het Verdrag, maar worden enkel sporadisch
genoemd in verwijzingen. Het gaat om Europese koepels van Europese koepels, die zowel formeel als
informeel spelen nl.:


Formeel: commissie zal ze consulteren, voorbeelden zijn: sociaal platform (Europese sociale
organisaties

worden

hierin

vertegenwoordigt),

Concord

(idem,

maar

inzake

ontwikkelingssamenwerking), Green 101 (milieuorganisaties)…


Informeel: vzw’s zonder een duidelijke vertegenwoordigingsrol, voorbeeld is European Social Services
als netwerk van Europese NGO’s.
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Daarnaast bevat de ‘civiele dialoog’ ook een mix van EU & nationale organisaties, alsook honderden koepels
van nationale/lokale organisaties. Deze moeten allemaal gaan samenwerken binnen de ‘Brussels Bubble’.
Tot slot is er een derde groep, vastgelegd in het Verdrag met de Kerk/Levensbeschouwingen. Zij krijgen
een jaarlijkse bijeenkomst op hoog niveau, waar de voorzitter van de commissie altijd bij is.

Beleid rond armoede / sociale insluiting
Er bestaat een beleid op Europees niveau (vnl. na 2000), maar dat is niet per se sterk. Het is ontstaan tijdens
het voorzitterschap van België en Frankrijk (in tandem), die beide een pro sociaal Europese stempel dragen.
Het bevat twee pijlers nl. (1) doelstellingen van Nice & (2) indicatoren van Laken (om de doelstellingen te
meten). Via de open methode van coördinatie worden nationale actieplannen opgesteld en de stakeholders
rond de tafel gebracht; dit alles onder monitoring van de Europese Commissie.
Echter, Spinnewijn heeft vastgesteld dat zo’n proces vaak een levensduur heeft van slechts 10 jaar. Men gaat
over van veel enthousiasme en optimisme (dolgedraaide ambtenaren die zich blij voelen) naar een
bureaucratisch proces, waarna het ten langen leste wordt stopgezet.

Welke rol voor de EU in strijd tegen armoede?
Geen wetgevende macht!! De kracht van transnationale uitwisselingen is wel reëel. Men doet vaak aan
armoedebestrijding vanuit ‘de buik’, m.a.w. niet gestoeld op onderzoek of wetenschappelijke evidentie, wel
een louter wilde gok. Denk hierbij aan Homans plan rond de €1-maaltijden, zoiets werkt niet. Het is
belangrijk om rond zulke initiatieven in dialoog te gaan: wat werkt en wat niet? Een gefaciliteerd
overlegforum is hiervoor ideaal! Een ander voorbeeld betreft dakloosheid: het fenomeen criminaliseren is
geen oplossing, want de personen in kwestie hebben geen geld om de boete te betalen. Dit alles vergt
expertise/kennis van de Commissie.

Mythes rond de Europese Unie
Rond de Commissie


Commissie beslist als een college: één en ondeelbaar; alle commissarissen samen.
o

Enorm veel conflicten binnen de commissie! Bv. DG sociale zaken vs. DG gezondheid.



Commissie heeft onvoldoende speelruimte / bevoegdheden voor sociaal beleid.



Bij de commissie werken alleen de aller slimsten.
o

Hangt af van DG tot DG (lol).

Rond het Europees Parlement




Het Europees Parlement is een belangrijke speler in sociaal beleid.
o Enkel consultatie bij armoedebeleid! Doch, bij fondsen wel inspraak.
Links is pro, rechts is contra.
o Is genuanceerd dan dat! Eurosceptici zijn in beide kampen te vinden.
Politieke fracties hebben het voor het zeggen.
o Soms is het makkelijker om met landen te werken, over het gehele politieke spectrum.
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Rond Ngo’s


Ngo’s trekken aan één zeil.
o



Veel concurrentie en verschillen in opinie.

Ngo’s spelen een rol in uitvoering van het Europees sociaal beleid.
o

Niet waar, enkel vragen, niet mee uitvoeren.

Rond de EPSCO-Raad


De Raad beslist.
o

Vaak wel, soms ook niet! Heel oppervlakkige debatten vinden daar plaats, bovendien wordt
de conclusie vaak niet opgevolgd door de commissie.



Gebrek aan unanimiteit fnuikt de vooruitgang.
o

Vb.: Hongarije => extreme standpunten worden in de Raad afgezwakt; het is vooral
retoriek om het eigen electoraat zoet te houden. Bovendien zijn strategische keuzes
nodig. Men kiest beter consensuele thema’s die vooruitgang kunnen boeken. Een heet
hangijzer, zoals gedetacheerde werknemers loopt sowieso nergens op uit door de diepe
tegenstelling tussen Oost en West.

Rond EESC en Comité van de Regio’s


EESC vertegenwoordigt de sociale partners in de Europese Unie.
o



Geen politieke betekenis; eerder een conferentiecentrum.

Comité van de Regio’s vertegenwoordigt de steden of regio’s in de Europese Unie.
o

Grote steden en regio’s hebben vaak hun eigen kantoor in Brussel.

Toegepast in praktijk: FEANTSA
FEANTSA is een Europese NGO die zich toelegt op dakloosheid en extreme armoede. Ze is representatief
voor de sector en bevat nationale organisaties die met deze thematiek bezig zijn; drie landen zijn niet
vertegenwoordigd, nl. Bulgarije, Cyprus en Litouwen. Onder dakloosheid verstaat men mensen die leven
op straat, in opvang, onzeker gehuisvest zijn of in een extreem slechte huisvesting moeten leven. Momenteel
zijn dat er 4 miljoen, maar dit aantal is (vooral onder de jongeren) stijgend.
Dakloosheid heeft op de Europese agenda een wisselend succes: tussen 1980 en 1990 wordt het een mogelijk
onderwerp voor Europese projecten doorheen budgetten, pas sinds 2000 is het een echt beleidsthema.
Tussen 2000 en 2010 wordt het thema vertaald in ‘ad hoc’ acties. Pas na 2010 komt er een EU-strategie
tegen dakloosheid. De logica achter deze strategie is tweeledig: enerzijds is het dan een stabiel punt op de
agenda, anderzijds verzekert dit ook impact, i.p.v. de simpele ad hoc initiatieven.
Echter, de Commissie verwerpt de strategie! Het is giswerk wat de reden hiervoor precies is, maar
Spinnewijn doet een poging: dakloosheid wordt misschien aanzien als te marginaal, of net als te ‘invasief’?
Is er een gebrek aan durf en strategisch denken? Tot slot hoeft de commissie ook geen verantwoording af
te leggen voor dergelijke beslissing…
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In twee andere dossiers kwam FEANTSA ook al in aanvaring met de Europese Unie:
(1) Mensenrechten: FEANTSA spant rechtszaken tegen lidstaten aan, maar onder druk van de EU
moeten ze die intrekken, want dat mag niet met EU-geld gebeuren. (dreiging einde financiering)
(2) Vrij verkeer en dakloosheid: 10.000en mensen die ‘rechteloos’ zijn. FEANTSA moet dit thema
echter laten varen, want men wil geen negatieve publiciteit over het succesverhaal ‘vrij verkeer’.

Besluit
Het sociaal beleid van de EU zit momenteel in crisismodus en de tekenen van hoop worden vaak buiten
proportie geblazen (denk aan de verkiezing van Macron). Er is nood aan een aantal quick wins rond sociaal
beleid om de trein weer op gang te trekken. Ook de Commissie heeft hierin een grote verantwoordelijkheid,
niet alleen de lidstaten. Grote initiatieven geraken meestal niet van de grond. Het nieuwe mantra zou moeten
zijn inzetten op zowel grote als kleine thema’s, zolang er maar toegevoegde waarde is.
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