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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken  
 

Het vraagstuk van veilig gebruik van internet: hoe kan de Europese Unie zorgen voor 

een veiliger internet voor de jeugd? Welke maatregelen kunnen worden genomen om 

de gevolgen van cyberpesten, internet grooming en ongereguleerde 

socialenetwerksites op het leven van jongeren te verminderen zonder schending van 

het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van informatie? 

 

Omdat de onveiligheid van het internet een probleem is dat de landgrenzen 

overschrijdt, is dit een belangrijk onderwerp voor de Europese Unie. De 

oncontroleerbaarheid en grensoverschrijdendheid zijn ook meteen punten die ervoor 

zorgen dat het internet heel lastig is om te beveiligen. Voor de Europese jeugd, als 

grootste gebruiker van sociale media, is dit probleem enorm omdat zij vaak niet direct 

de gevolgen kennen. Een andere moeilijkheid is dat heel veel kinderen niet weten wat 

voor rechten ze hebben. In 2011 zijn er zo 11 concrete maatregelen genomen om 

kinderen en hun rechten beter te beschermen. 

 

"De EU heeft in de voorbije jaren al heel wat gedaan om het internet veiliger voor 

kinderen te maken, maar haar werk zit er nog niet op", zei de eurocommissaris voor 

informatiemaatschappij Viviane Reding. In 2008 werd er met een budget van 55 miljoen 

euro een nieuw programma opgesteld om een veiliger internet voor de jeugd te creëren. 

De belangrijkste punten uit dit programma waren: 

 De aangifte van illegale inhoud en ongewenst gedrag gemakkelijker maken. 

 Jongeren zelf betrekken in het veiliger maken van internet door jongerenpanels. 

 De zelfregulering in de sector bevorderen. 

 De voorlichtingen over informatie en de aanpak van deze problematiek 

verbeteren. 

 Onderzoekers op dit gebied uit heel Europa samenbrengen om kennis uit te 

wisselen. 

 

In 2009 werden afspraken gemaakt met 17 Europese sociale netwerksites met als doel 

veiliger surfen voor jongeren. Dit wordt het Safer Internet-programme van de EU 

genoemd. Het gaat hierbij onder andere om Facebook, Youtube en Myspace. Reeds in 
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2009 maakten zo’n 42 miljoen mensen regelmatig gebruik van sociale media en dat 

aantal is alleen maar gestegen. Het grote gevaar van deze sites is dat er heel veel  

persoonlijke informatie wordt opgeslagen. De kans is hierdoor groot dat een gebruiker 

wordt bestookt met berichten of door mensen wordt benaderd die op seks uit zijn. Ook 

voor online-adverteerders is de sociale media een ware goudmijn.  

De 17 sociale netwerksites hebben in 2009 ingestemd met de volgende zaken: 

 Gebruikers moeten met één muisklik aangifte kunnen doen. 

 Het online profiel moet voor gebruikers onder de 18 jaar standaard op privé 

staan. 

 De privé profielen van gebruikers onder de 18 jaar mogen niet meer 

doorzoekbaar zijn. 

 Privacy instellingen moeten duidelijker worden vermeld. 

 

 

Enkele overwegingen: 

 

 In hoeverre is de Europese Unie in staat de sociale mediasites te beveiligen of 

om regelgeving hieromtrent te maken? 

 Hoe kan de Europese Unie ervoor zorgen dat de vrije meningsuiting en de 

vrijheid op informatie overeind blijven en toch zorgdragen dat cyberpesten wordt 

teruggedrongen? 

 Internet grooming is een criminele activiteit die ook het gebied raakt van de 

justitiële achtergronden van Europa. Is er wellicht een samenwerking hiermee 

mogelijk waardoor er in gezamenlijkheid regelgeving kan worden gemaakt? 
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Commissie constitutionele zaken 
 

Het vraagstuk van euroscepsis: steeds meer EU-burgers staan kritisch tegenover het 

proces van Europese integratie. De samenwerking zou te snel of te ver gaan, wat het 

aantal eurosceptici in rap tempo doet toenemen. Euroscepsis is zeker niet nieuw, maar 

lijkt de laatste tijd wel andere vormen aan te nemen. Wat zouden de gevolgen voor de 

Europese Unie kunnen zijn als het anti-Europa sentiment blijft groeien? En wat kan de 

EU zelf doen om de burger meer te betrekken bij het proces van Europese integratie? 

 

Het Europese integratieproces loopt als een rode draad door de laatste honderd jaar 

van de Europese geschiedenis. Het ideaal na de Tweede Wereldoorlog was dat door 

met elkaar samen te werken onderlinge geschillen in de kiem werden gesmoord en 

economische voorspoed bereikt kon worden.  In plaats van het kruisen van de degens 

ging Europa als complementair geheel optreden, strevend naar consolidering van hun 

samenwerkingsverband. Van buitenaf werd er met bewondering gekeken naar de 

Europese Unie die Europa uit het slop trok en het toonbeeld werd van succesvol 

samenwerken. Niets stond een uitbreiding van de zeggenschap van de Europese Unie 

in de weg.  

 

Maar anno 2015 is alles anders. De sterke economische fundering van de Europese 

Unie brokkelde af tijdens de crisis en liet ons inzien hoe de verhoudingen liggen tussen 

de economisch sterkere en zwakkere landen. Verder kreeg het politiek apparaat veel 

kritiek te verduren, omdat het niet capabel bleek om adequaat te reageren en er niet 

altijd de bereidheid was van alle landen om elkaar een helpende hand toe te steken.   

 

Politieke partijen aan beide uitersten van het politiek spectrum zagen eindelijk hun kans 

schoon om op de burger in te spelen nu zijn sentiment over de Europese Unie 

veranderde. Euroscepticisme werd een bloeiende politieke stroming die zich 

verspreidde over alle Europese landen. In Nederland is Geert Wilders hier een 

pleitbezorger van, in het Verenigd Koninkrijk heb je de partij UKIP dat met Nigel Farage 

als partijvoorzitter zich vaak van anti-EU retoriek bedient en in Frankrijk heb je Front 

Nationale, dat met de Europese stembusgang in 2014 een verpletterende zege 

behaalde. Ook in andere landen laten dit soort partijen zich niet onbetuigd en krijgen ze 

steeds meer aanhangers.    
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De laatste jaren hebben deze partijen fel van leer getrokken tegen de uitdijing van de 

Europese Unie. Ze hebben laten zien dat ze het debat niet schuwen en gebruik zullen 

maken van alle mogelijkheden die binnen handbereik liggen om hun boodschap te 

verspreiden. Wat voor effect zal dit hebben op een project als de Europese Unie dat 

feitelijk nog in de steigers staat?       

 

 

 

Enkele overwegingen:  

 

 Hoe gewichtig en gewenst is het bevorderen van de Europese eenwording  door 

de Europese politiek?  

 Wat voor effect heeft het aanhoudende anti-Europese Unie geluid op het goed 

functioneren van de Europese Unie en het besluitvormingsproces? Hoe 

schadelijk kan  dit zijn?  

 Indien het schade berokkent: hoe kan dit tegen worden gegaan?  

 Moet de Europese Unie überhaupt een sterk tegengeluid laten horen? Zo ja, op 

welke manier? 

 Hoe kan de Europese Unie het beste de burgers bereiken? Is Europa hierbij wel 

transparant genoeg? 
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Commissie industrie, onderzoek en energie  
 

Het vraagstuk van de Europese energievoorziening: lange tijd heeft Europa energie 

kunnen produceren uit eigen fossiele brandstoffen. Het gestegen energieverbruik en 

de langzame uitputting van de eigen voorraden heeft er echter voor gezorgd dat de 

Europese Unie steeds afhankelijker is geworden van buitenlandse energieleveranciers. 

De crisis in Oekraïne heeft het debat over de gevolgen hiervan weer doen oplaaien. 

Wat kan de EU doen om meer zelfvoorzienend te worden?  

 

Samen met uitbreidende globalisering in Europa stijgt het verbruik van energie in grote 

delen van de Europese Unie rap. Er wordt ijverig gezocht naar manieren om een 

Europese Unie te creëren welke zo energieonafhankelijk mogelijk is. Helaas gaat dit 

proces traag omdat een groot deel van beslissingen op dit gebied verstrekkende 

gevolgen hebben. Daarnaast zijn de mogelijkheden waarop een dergelijk Europa kan 

worden bewerkstelligd niet onuitputbaar.  

 

Allereerst komen bij de oplettende lezer verschillende ideeën over duurzame energie 

bovendrijven. Kernenergie, zonne-energie, windenergie, waterenergie; enkele 

voorbeelden van duurzame oplossingen voor het energieprobleem waarmee Europa nu 

kampt. Hiernaast bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om nieuwere en efficiëntere 

vormen van duurzame energie te perfectioneren. Denk hierbij aan fusie-energie, 

golfenergie en dergelijke, nog onuitvoerbare, alternatieve manieren om de traditionele 

en oprakende fossiele brandstoffen uit de Europese energievoorziening te bannen. Ook 

kan er naar nieuwe manieren gezocht worden om fossiele brandstoffen te winnen zoals 

met de boringen naar schaliegas getracht wordt te doen. Dit met als doel 

onafhankelijker te worden van oliemagnaten en grootleveranciers als Rusland. 

 

Op dit moment zijn de fossiele brandstofvoorraden en alternatieve 

energiemogelijkheden waarover de Unie beschikt niet in dusdanige mate aanwezig om 

alle lidstaten constant van voldoende energie te voorzien. Olietoevoer uit Oost-Europa 

en met name Rusland zorgt er op dit moment voor de compensatie van het 

energietekort van de Europese Unie. Conflicten, met name het zeer actuele gewapende 

conflict tussen Rusland en buurland Oekraïne, zouden er nu en in de toekomst wel 

eens voor kunnen zorgen dat de energietoevoer richting de Europese Unie wordt 

gestremd. Een maatregel die ervoor zorgt dat een dergelijk voorval bij langdurig 

aanhouden de Europese Unie niet schaadt is echter nog niet gevonden. 
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Enkele cijfers  

 

 De energie-import betreft vooral ruwe olie (90 procent van de totale behoefte) 

aardgas (63 procent) en vaste brandstoffen zoals steenkool (42 procent). 

 Verreweg de belangrijkste leverancier is Rusland. Voor zes EU-lidstaten is 

Rusland zelfs de enige leverancier van aardgas. De totale kosten van de 

energie-import bedroegen in 2013 zo'n 400 miljard euro. 

 De Europese Unie wil haar afhankelijkheid verkleinen door het aantal 

leveranciers uit te breiden, door energie te besparen en zelf meer duurzame 

energie op te wekken. Het recente voorstel van de Europese Commissie om 30 

procent energiebesparing te realiseren in 2030 is een van de stappen om deze 

afhankelijkheid van import terug te dringen (PDC, 2014). 

 

 

 

Enkele overwegingen: 

 

 Hoe kan de energieafhankelijkheid zo efficiënt mogelijk worden teruggedrongen? 

 Waar, hoe en waarom zouden verschillende of juist één enkele vorm(en) van 

duurzame energie, al dan niet, extensiever moeten worden geïmplementeerd in 

een of meer lidstaten om de energieafhankelijkheid te verkleinen? 

 Wat te doen in geval van voortdurende Oost-Europese conflicten die de toevoer 

van fossiele brandstoffen naar Europa verslechteren? 
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Commissie internationale handel (INHA) 
 

Het vraagstuk van internationale handel: de Europese Unie heeft met veel landen en 

organisaties handelsverdragen gesloten. De EU gebruikt haar buitenlandse 

handelsbeleid onder andere om kansrijke ontwikkelingen in minder ontwikkelde landen 

te stimuleren. Welke criteria moet de EU opleggen aan landen die van dit beleid gebruik 

willen maken? Kan de EU het handelsverdrag bijvoorbeeld opschorten als blijkt dat in 

een land grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden? 

 

Door de globalisering is het haast onmogelijk geworden om een gesloten 
markteconomie in te beelden. De handelscontacten tussen landen zijn dusdanig dat 
een land in grote problemen zou komen mocht het zijn grenzen dicht moeten gooien. 
Niet alleen luxeproducten worden geïmporteerd, maar ook de productie van essentiële 
producten verplaatst zich naar landen buiten Europa. Van voedsel dat uit Zuid-Amerika 
komt, tot energie uit Siberië: zonder de internationale handel is de dagelijkse Westerse 
wereld haast onmogelijk geworden. Toch staan de huidige Europese leiders voor een 
schijnbare patstelling. Groeiende internationale handel, samen met lagere loonkosten in 
landen die vroeger niet bereikbaar waren, heeft ertoe geleid dat meer en meer bedrijven 
hun productieproces verschuiven naar het buitenland. Dit leidt tot minder banen binnen 
de productie economie van de Europese Unie. Door de economische crisis is dit 
probleem nog actueler geworden. Meer dan ooit willen de Europese burgers banen 
terwijl de werkloosheid stijgt. 
 
Naast dit probleem van banenverlies is er echter nog een groter, wellicht erger 
probleem. In de minder ontwikkelde landen waar veel van de productie naartoe schuift 
worden de mensenrechten vaker geschonden. Voor de productie van sommige 
producten wordt zowel mens als natuur uitgebuit. Meer dan ooit wordt de consument 
overspoeld met schuldgevoelens via onder andere sociale media. De aankoop van de 
nieuwste iPhone wordt gevolgd door een reportage over de afschuwelijke toestanden 
waarin de Afrikaanse mijnwerkers hun werk verrichten. Een kledingfabriek waar 
‘’westerse’’ kleding word gemaakt stort in waarbij honderden mensen omkomen. Als 
reactie op bedrijven die een globale monopolie hebben en deze praktijken toestaan 
wordt er zwaar geïnvesteerd in handelsverdragen met organisaties en landen die 
kansarm zijn vergeleken met deze multinationals. Maar wat is de garantie dat deze 
landen of organisaties niet zelf, met Europees geld, mensen uitbuiten? En wat te doen 
als dit inderdaad gebeurt? Moeten er in elk verdrag expliciete ontbindingsclausules 
komen die in werking worden gesteld als er mensenrechten worden geschonden? Hoe 
moet Europa, met haar beperkt budget door de besparingen, kiezen tussen de 
duizenden landen en organisaties die staan te springen voor subsidies en 
handelsverdragen? 
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Enkele cijfers 

 De EU heeft in 2013 de onderhandelingen over een handels- en 
investeringsovereenkomst (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
TTIP met de VS geopend. Volgens de EU valt er 119 miljard euro te winnen bij 
een vrijhandelszone met de Verenigde Staten. 

 

 Drieëntwintig landen zijn goed voor ongeveer 70% van de wereldwijde handel in 
diensten. Hieruit blijkt dat er nog veel markten zijn die kunnen worden 
aangeboord. 

 

 In 2013 is een vrijhandelsakkoord met Colombia en Peru ingegaan. Volgens de 
verwachting zal dit 500 miljoen per jaar voor de 3 partijen opleveren. Maar sinds 
2011 heeft Peru Colombia ingehaald als drugsproducent op het vlak van coca en 
cocaïne. Door het vrijhandelsakkoord lijkt het alsof de drugssmokkelaars nu 
vrijspel hebben gekregen. 

 
Enkele overwegingen 

 Handelsverdragen zijn een boost voor de economie in de EU. Het vergroot de 
afzetmarkt en het invoeren van de producten zorgt voor werkgelegenheid. 

 

 Handelsverdragen resulteren in een slechte concurrentiepositie voor Europese 
producenten die hun producten binnen de EU afzetten maar ook voor de EU zelf 
op globaal niveau. 

 

 Handelsakkoorden zijn noodzakelijk voor Europese bedrijven om hun positie op 
de wereldmarkt te behouden. Zonder handelsverdragen zouden Europese export 
bedrijven invoerheffingen moeten betalen wat tot een nadelige concurrentie 
positie op de wereldmarkt leidt. 

 

 Door het sluiten van handelsovereenkomsten kunnen producten geïmporteerd 
worden die niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidseisen voldoen. 

 

 Het sluiten van handelsakkoorden met minder ontwikkelde landen kan de 
schending van mensenrechten in deze landen verergeren. 
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Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid  
 

Het vraagstuk van overstromingsgevaar door klimaatverandering: de opwarming van de 

aarde leidt onder andere tot een stijgende zeespiegel en meer smeltwater dat door de 

Europese rivieren stroomt. Dat brengt overstromingsrisico’s met zich mee. Aangezien 

water zich niet laat weerhouden door landsgrenzen is een gezamenlijke aanpak van 

bijzonder groot belang. Hoe kan de Europese Unie voorkomen dat maatregelen in de 

ene lidstaat leiden tot problemen in een andere lidstaat? 

 

De Europese Unie houdt zich al lange tijd bezig met de kwestie rondom de opwarming 

van de aarde. Deze opwarming brengt immers diverse problemen met zich mee. Niet 

alleen stijgt de zeespiegel sinds 1993 gemiddeld met zo’n 2,9 tot 3,4mm  per jaar, maar 

ook de gletsjers zijn de afgelopen 40 jaar met een kwart geslonken waardoor er dus 

steeds meer smeltwater te vinden is in de Europese rivieren.  

 

Binnen de EU is er in 2007 een richtlijn opgesteld genaamd ‘De EU Richtlijn 

Overstromingsrisico’s’, oftewel ROR. Deze ROR heeft als doel de overstromingsrisico’s 

te reduceren om zo negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de 

mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken.  

Ondertussen is men in 2010 begonnen aan de 1e cyclus van de ROR. Eén belangrijke 

mijlpaal is reeds behaald: in december 2013 waren de overstromingsgevaar- en 

risicokaarten gereed. Een tweede mijlpaal, de overstromingsrisicobeheerplannen, zou 

eind december van dit jaar gereed moeten zijn.  

 

Enkele overwegingen: 

 

 Wat voor maatregelen zou een lidstaat kunnen nemen om het 

overstromingsgevaar tegen te gaan?  

 Er zijn inmiddels verschillende instanties opgericht die zich bezighouden met de 

kwestie overstromingen. Zou het niet beter zijn om deze kleine instanties samen 

te voegen, zodat ze één beleid kunnen voeren voor heel Europa?  

 Zijn er gebieden die meer risicovol zijn voor de overstromingen? Zo ja, zouden 

deze lidstaten ook een grotere bijdrage moeten leveren aan onderzoek en/of 

financiering van eventuele maatregelen? 
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Commissie veiligheid en defensie  
  

Het vraagstuk van de EU-veiligheidsstrategie: een effectief gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid moet ervoor zorgen dat de veiligheid van Europese 

burgers gewaarborgd blijft. De uitdagingen op het gebied van veiligheid zijn groot: op 

nationale defensie-uitgaven wordt bezuinigd, terwijl de veiligheid op steeds meer 

terreinen bedreigd wordt. Hoe kunnen de EU-lidstaten meer samenwerken om de 

veiligheid in de Europese Unie de komende jaren te waarborgen? Is de vorming van 

een Europees leger misschien een optie? 

 

Europa is niet alleen een handelsblok, maar speelt ook een rol op het gebied van 

veiligheid. Met de toenemende onrust in de wereld zal er dan ook gekeken moeten 

worden naar de Europese defensie. De EU-lidstaten zullen moeten samenwerken in de 

toekomst en een mogelijkheid hierbij is het oprichten van een Europees leger. Hierbij 

moet dan gekeken worden of de lidstaten hun eigen veelzijdige krijgsmacht loslaten en 

deze met andere EU-lidstaten samen laten werken als een leger om de veiligheid in de 

EU te waarborgen. Het Europees Parlement was deze mening al in 2009 toegedaan, 

toen het de wens uitte om een gemeenschappelijke Europese defensiemacht op te 

zetten onder de naam SAFE - Synchronized Armed Forces Europe. 

 

Momenteel besteden de EU-lidstaten bij elkaar opgeteld jaarlijks bijna 250 miljard euro 

aan hun eigen krijgsmacht. Dat is meer dan Rusland en China hier aan uitgeven. Maar 

we spelen met al dat geld minder klaar. Door de nieuwe samenwerking kunnen de 

partnerlanden zich meer focussen op aparte taken, zodoende zal elke euro effectiever 

worden besteed. Ook kan materieel gezamenlijk ingekocht worden.  

 

Toch zal er mede door de groeiende euroscepsis tegenstand zijn bij de totstandkoming 

van een militaire samenwerking. Daarnaast zal er rekening gehouden moeten worden 

met de verschillende veiligheidspolitieke belangen van de Europese lidstaten. Je kunt 

wel één leger willen, maar dan moet ook duidelijk zijn waarvoor dat leger dient. 

Crisisbeheersing ver weg van huis of het verdedigen van eigen grondgebied zijn 

verschillende doelstellingen. 

 

Ook moet er aan de organisatorische problemen gedacht worden, zoals standaardisatie 

van het materieel en een goede communicatie tussen de lidstaten. 
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De vraag ligt vooral hoe Europa in de toekomst gaat samenwerken op militair gebied, 

want moet de EU nu een eigen leger oprichten of moet ze de nadruk leggen op de 

samenwerking tussen de lidstaten? 

 

  Enkele overwegingen:  

 

 In tegenstelling met wat er in het bovenstaande wordt genoemd kan een 

gecentraliseerde legermacht op economisch gebied ook nadelig uitpakken. Op 

Europees niveau zal de keuze van de onderhoud en productie voor deze macht 

namelijk niet meer een nationale aangelegenheid blijven. 

 Bij een Europees leger moet ook nagedacht worden over de onderlinge 

communicatie. Hoewel Engels een voertaal is, mag het natuurlijk niet 

voorkomen dat militairen uit bijvoorbeeld Italië en België niet met elkaar kunnen 

opereren omdat ze niet dezelfde taal spreken. 

 In hoeverre willen lidstaten dat een ander politiek orgaan dan hun eigen 

nationale parlement beslist over de inzet van hun militairen? 
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Commissie werkgelegenheid en sociale zaken  
 

Het vraagstuk van de vergrijzing: de gemiddelde leeftijd in Europa wordt steeds hoger. 

Dat betekent dat er steeds meer gepensioneerden zijn in verhouding tot het werkende 

deel van de bevolking. Wat zou de EU kunnen doen om de problemen van een 

vergrijzende maatschappij en het effect hiervan op de arbeidsmarkt, de pensioenen en 

de sociale voorzieningen het hoofd te bieden? 

 

Binnen de EU gelden richtlijnen betreffende pensioenen. Deze richtlijnen richten zich 

vooral op het overnemen van een pensioen van een lidstaat naar een andere lidstaat. 

Verder zorgen ze ervoor dat burgers ook pensioen kunnen opbouwen wanneer ze pas 

kort in een andere lidstaat wonen. Er zijn geen richtlijnen betreffende de hoogte van de 

pensioengerechtigde leeftijd, noch betreffende de betaalbaarheid van pensioenen.  

 

De Europese Commissie heeft voorstellen gepresenteerd om de 

pensioenvoorzieningen in EU-lidstaten beter te coördineren. Daarbij blijven 

de lidstaten zelf verantwoordelijk voor hun eigen pensioensysteem, maar zal de EU 

erop toezien dat de pensioenen betaalbaar blijven. De Commissie acht deze coördinatie 

ook van belang om pensioenen bij arbeidsmobiliteit in goede banen te leiden en te 

waarborgen dat de gepensioneerde pensioen krijgt voor het werk dat hij of zij heeft 

verricht, dus ook als dat in een andere EU-lidstaat is uitgevoerd. 

 

Verder is er nog het probleem van het toekomstige gebrek aan arbeidskrachten. Wat 

kan de EU doen om te waarborgen dat er ook in de toekomst genoeg werknemers zijn, 

zonder de arbeidsmarkt te overspoelen met niet EU-werknemers? 

 

Enkele overwegingen: 

 

 Is het mogelijk om een pensioengerechtigde leeftijd in te stellen die voor alle EU-

lidstaten geldt? En zo ja, hoe kan er dan worden bepaald wat deze leeftijd is? 

 Hoe kan worden gewaarborgd dat de sociale voorzieningen in Europa ook voor 

toekomstige generaties nog betaalbaar zijn? 

 Zijn er mogelijkheden om arbeidskrachten uit niet-lidstaten toe te laten om 

zodoende de krimpende arbeidsmarkt alsnog te laten groeien? Zo ja, hoe kan 

dan worden gewaarborgd dat de werkloosheid op de korte termijn niet toeneemt? 


