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Waarom stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement
De Europese Unie (EU) neemt beslissingen die invloed hebben op uw leven, elke dag. Zij is
verantwoordelijk voor vele belangrijke en praktische zaken - van het bieden van steun aan bedrijven
tijdens de financiële crisis tot het terugdringen van de werkloosheid, van een schonere omgeving tot
veiliger voedsel, van gemakkelijker reizen tot goedkopere telefoongesprekken.
Hoe kunt u uw mening laten horen over de beslissingen van de EU?
Via het Europees Parlement - verkozen om u en alle andere inwoners van de EU te
vertegenwoordigen.
Het Europees Parlement speelt een cruciale rol in de besluitvorming van de EU.
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Begroting & financiën

•

Wist u dat het Europees Parlement een centrale rol speelde bij de invoering van de euro?
De euro, die in 1999 ingevoerd werd, wordt nu gebruikt door 329 miljoen mensen in 16
EU-landen. Hij is op wereldvlak een belangrijke munteenheid geworden. Het bestaan van een
enkele Europese munteenheid maakt het makkelijker om zaken te doen over de landsgrenzen
heen. U, als consument, kunt hierdoor ook rondkijken en prijzen vergelijken in verschillende
landen, en reizen zonder geld te moeten wisselen. De eurozone neemt meer dan 16,5% van het
wereldwijde BBP en meer dan 30% van de wereldhandel (met inbegrip van de handel binnen de
EU) voor haar rekening.

•

Wist u dat het Europees Parlement een centrale rol speelt bij beslissingen over de besteding
van de EU-begroting (ongeveer 133 miljard euro per jaar)?
Momenteel gaat 45% daarvan, ongeveer 60 miljard euro, naar het bevorderen van het
concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid en naar het wegwerken van de
verschillen tussen de rijkste en de armste regio's. Deze kloof werd tussen 2000 en 2006 met
ongeveer een zesde verminderd.

•

Wist u dat het Europees Parlement beslissende zeggenschap heeft over de besteding van
ongeveer 7,5 miljard euro van de EU voor onderzoek en ontwikkeling?
Momenteel werken EU-onderzoekers bijvoorbeeld aan manieren om laaggelegen land (en zo dus
ook de huizen en bestaansmiddelen van mensen) beter te beschermen tegen overstromingen.
Ook andere domeinen die een invloed hebben op het alledaagse leven van gewone mensen,
zoals gezondheid, voedselveiligheid, transport, technologie, energie en het milieu krijgen een deel
van de EU-begroting voor onderzoek en ontwikkeling.

Financiële crisis & herstelplan
•

Wist u dat de EU mensen helpt bij het beschermen van hun bestaansmiddelen met een
economisch reddingspakket?
In deze periode van financiële crisis hebben de Europese staats- en regeringshoofden gezamenlijk
besloten de Europese economie te ondersteunen. Het antwoord van de EU, met goedkeuring van
het Europees Parlement, is een globaal economisch pakket ter waarde van 200 miljard euro.
Hiervan komt 14,4 miljard euro rechtstreeks van de EU-begroting. Bijzondere aandacht gaat uit
naar kleine en middelgrote ondernemingen als de hoeksteen van de economie in de EU.

•

Wist u dat de EU mensen in moeilijke economische omstandigheden helpt?
Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, dat goedgekeurd werd door het
Europees Parlement, stelt jaarlijks meer dan 500 miljoen euro ter beschikking om mensen die
ontslagen werden aan een nieuwe baan te helpen.
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•

Wist u dat de EU lidstaten in financiële crisis helpt?
De EU heeft beslist tot 6,5 miljard euro bijstand te verlenen aan Hongarije en tot 3,1 miljard euro
aan Letland. Deze communautaire bijstand is deel van een internationale inspanning voor bijstand
waarbij het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank betrokken zijn. Een bijkomend
bedrag van 50 miljard euro is opzijgezet voor verdere hulp, indien nodig.

•

Wist u dat de EU tussen 2007 en 2013 ongeveer 350 miljard euro zal besteden aan het
bevorderen van economische groei en het creëren van meer banen, vooral in de armere
regio's van Europa?
Duizenden projecten worden, met de goedkeuring van het Europees Parlement, gefinancierd om
de kloof tussen de armste en de rijkste gebieden van de EU te helpen dichten, door
werkgelegenheid en concurrentievermogen in heel Europa te stimuleren en samenwerking over
landsgrenzen heen tussen verschillende delen van de EU te versterken.

•

Wist u dat uw spaargeld beschermd wordt dankzij maatregelen van de EU?
Het Europees Parlement heeft wetgeving ondersteund die het bedrag van het gewaarborgde
spaargeld bij een faillissement van een Europese bank tot 100 000 euro optrekt. Het bestaande
gewaarborgde gedrag (20 000 euro) stijgt tot 50 000 euro tegen het einde van juni 2009 en dan tot
100 000 euro tegen eind 2010. Klanten zullen in noodgevallen ook sneller toegang krijgen tot hun
tegoeden.

Klimaatveranderingen & milieu
•

Wist u dat de Europese Unie zich inspant om het gebruik van hernieuwbare energie te
bevorderen?
Samen met het Europees Parlement werd wetgeving aangenomen die de nationale doelstellingen
vastlegt voor het gebruik van hernieuwbare energie voor het opwekken van elektriciteit, het
verwarmen en koelen van gebouwen en als brandstof voor voertuigen. Het is de bedoeling dat
tegen 2020 minstens 20% van het totale energieverbruik van de EU uit duurzame energiebronnen
afkomstig is.

•

Wist u dat de auto's waarmee u rijdt nu veiliger en groener zijn dankzij acties van de EU?
Het Europees Parlement heeft een aantal maatregelen goedgekeurd om autorijden veiliger en
minder vervuilend te maken.

•

Wist u dat de EU elektriciteitscentrales helpt bij het verminderen van hun CO2-uitstoot?
Dankzij wetgeving die het Europees Parlement mede heeft aangenomen zullen industriële
installaties en energiecentrales nieuwe technologie kunnen gebruiken om koolstofdioxide (CO2)
definitief en veilig ondergronds op te slaan. Dit zal hen helpen bij het verminderen van de uitstoot
van broeikasgassen.

•

Wist u dat de EU de regels voor het gebruik van mogelijk gevaarlijke chemische stoffen in
Europa strenger heeft gemaakt?
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Nieuwe wetgeving over chemicaliën die het Europees Parlement mede aangenomen heeft, werd
in 2007 van kracht en verzekert het veilig gebruik van ongeveer 30 000 mogelijk gevaarlijke
substanties. Zij verplicht de industrie data te verzamelen en de veiligheid van chemicaliën te
garanderen. De wetgeving staat bekend als REACH, wat staat voor de engelse afkorting van
“Registration” registratie en “Evaluation” beoordeling van en “Authorisation” autorisatie en
“Restriction” beperking van “Chemicals” chemische stoffen.
De EU moedigt de industrie ook aan om meer biologisch afbreekbare soorten plastic in te voeren
voor zakjes, bekers, voedselverpakkingen, plantenpotten, e.d.
•

Wist u dat dankzij acties van de EU de mariene fauna nu beter beschermd is tegen het
gevaar van vervuiling door tankers?
Met de steun van het Europees Parlement werden enkelwandige tankers verboden in de
EU-kustwateren en wordt een preventieproject voor vervuiling uitgevoerd om de eigenaars van
tankers te helpen om het spillen van olie en chemicaliën te voorkomen.

•

Wist u dat de EU maatregelen neemt in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid
om het verhandelen van illegale visserijproducten te voorkomen?
Illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (IUU) is een wereldwijd fenomeen en
is internationaal een prioritair thema geworden omdat het de visvoorraad over de hele wereld
uitput. Met de steun van het Europees Parlement werd in 2008 een voorstel om IUU-visserij te
voorkomen, af te schrikken en te elimineren goedgekeurd.

•

Wist u dat er nu strenge regels zijn om de kwaliteit van zwemwater in vakantieoorden over
heel Europa te controleren, zodat u veiliger kunt zwemmen?
Dankzij de EU-regels die ontwikkeld werden in samenwerking met het Europees Parlement wordt
het bacteriënpeil regelmatig wetenschappelijk getest. Als het water van een bepaald strand niet
aan de aanvaardbare kwaliteitsnorm beantwoordt kunt u dat snel en makkelijk ter plaatse te weten
komen..

•

Wist u dat de EU sinds 2002 1,5 miljard euro besteed heeft aan hulp voor de EU-lidstaten die
het slachtoffer werden van natuurrampen?
Het solidariteitsfonds van de Europese Unie werd opgericht in overleg met het Europees
Parlement om te kunnen reageren op natuurrampen en om de getroffen regio's te steunen. Tot nu
toe werd het gebruikt voor 26 rampen van verschillende aard zoals overstromingen, bosbranden,
een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, stormen en droogte.

Interne markt
•

Wist u dat de interne markt sinds haar oprichting met steun van het Europees Parlement in
1992 voor meer geld in uw portemonnee heeft gezorgd?
In de afgelopen jaren heeft de interne markt de welvaart van de EU verhoogd met ongeveer
240 miljard euro per jaar - wat een gemiddelde van 518 euro extra per jaar betekent voor u en elke
andere inwoner van de EU in vergelijking met een situatie zonder de interne markt. Dit is het
resultaat van minder omslachtige administratieve procedures en handelsbelemmeringen door
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geharmoniseerde regels en productnormen, wat op haar beurt weer tot meer concurrentie en
innovatie en meer buitenlandse investeringen leidt.

•

Wist u dat 2,75 miljoen bijkomende banen werden gecreëerd van 1992 tot 2006 als een gevolg
van de interne markt?
Het Europees Parlement heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van de
gemeenschappelijke markt zoals we haar nu kennen, zodat goederen, diensten, kapitaal en
personen nu vrij kunnen circuleren in de EU.

•

Wist u dat het Europees Parlement een centrale rol heeft gespeeld bij het beëindigen van de
te dure roamingtarieven in Europa?
De kosten werden tot 60% verminderd wanneer u uw mobiele telefoon in het buitenland gebruikt.

•

Wist u dat de EU een reeks gemeenschappelijke consumentenrechten biedt, waardoor u met
een gerust gemoed in de hele Europese Unie kunt winkelen?
Met de hulp van het Europees Parlement verplichten de EU-regels een garantie van twee jaar
over heel Europa op elk product dat u koopt.

•

Wist u dat de EU ervoor heeft gezorgd dat u uw nutsbedrijven kunt kiezen en zo geld kunt
besparen?
Het Europees Parlement heeft geholpen een einde te maken aan gas- en elektriciteitsmonopolies
en heeft de druk op energieleveranciers om groener en efficiënter te worden verhoogd.

•

Wist u dat de EU het u makkelijker maakt een bedrijf op te richten en uit te breiden en ook
meer banen in de dienstensector helpt creëren?
Met de hulp van het Europees Parlement werden vele financiële, legale en administratieve
belemmeringen voor vrij verkeer, vrije handel en concurrentie in Europa opgeheven.

•

Wist u dat in samenwerking met het Europees Parlement speciale regels werden vastgesteld
voor speelgoed, elektrische apparaten, gasgestookte verwarmingsketels, enz. zodat u en uw
familieleden beschermd zijn en veilig kunnen winkelen - bij een marktkraam, in een winkel of
online?
De EU-regels verplichten producenten en groothandelaars te garanderen dat de producten die zij
op de markt brengen veilig zijn, en de criteria voor speelgoed zijn extra streng. Nationale
autoriteiten gaan na of deze voorwaarden worden vervuld. Als een product met gebreken wordt
aangetroffen in een bepaald land, dan verzekert een systeem voor snelle waarschuwingen dat dit
product onmiddellijk in winkels in de hele EU uit de handel wordt gehaald.

•

Wist u dat de cosmetische producten die u gebruikt (met inbegrip van dingen als lippenstift,
deodorant, tandpasta en shampoo) in de EU sinds 2004 niet meer op dieren getest worden?
En dat cosmetische producten die bestanddelen bevatten die buiten de EU op dieren getest
werden niet op de Europese markt verkocht kunnen worden?
Met de steun van het Europees Parlement heeft de EU dierproeven van cosmetische producten
en hun bestanddelen op haar grondgebied verboden en ook het op de markt brengen van
producten waarvan de bestanddelen elders op dieren getest kunnen zijn. Dankzij de EU-regels en
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het Europees Parlement kunt u er dus zeker van zijn dat u er goed kunt uitzien of goed kunt
ruiken zonder dat dieren in EU-landen daarvoor hebben moeten lijden.
•

Wist u dat de EU uw kinderen beschermt tegen buitensporige reclame?
De wetgeving die recent in samenwerking met het Europees Parlement goedgekeurd werd, voert
strenge nieuwe regels in voor audiovisuele reclamespots die gericht zijn op kinderen, ook in
audiovisuele mediadiensten op aanvraag en voor productplaatsing. Productplaatsing tegen
betaling is in alle kinderprogramma's verboden. Programma's voor kinderen die langer dan een
half uur duren mogen slechts om de dertig minuten onderbroken worden voor televisiereclame.
Deze gemeenschappelijke regels maken het ook mogelijk zenders te bekijken over de grenzen
heen, zonder dat een land dit verhindert wegens een schending van haar wetten over reclame.

•

Wist u dat dankzij de EU er nu een enkel noodnummer bestaat voor heel Europa?
Het Europees Parlement heeft er samen met de Commissie voor gezorgd dat u sinds januari 2009
overal in de EU de hulpdiensten kunt bereiken door het nummer 112 te bellen.

Transport
•

Wist u dat er geen 'verborgen' kosten meer kunnen aangerekend worden bij uw vliegtuigticket
zodat u exact weet hoeveel u moet betalen?
Dankzij een verordening die samen met het Europees Parlement werd goedgekeurd kunt u nu in
een oogopslag de volledige prijs van uw ticket zien. Vervoerskosten moeten alle heffingen,
vergoedingen en kosten die bovenop de basisprijs van het ticket aangerekend worden omvatten.

•

Wist u dat luchtvaartmaatschappijen niet langer kunnen weigeren u te vervoeren vanwege
een handicap?
In samenwerking met het Europees Parlement werd wetgeving aangenomen die de rechten van
gehandicapte mensen tijdens vliegreizen verbetert. Bovendien moet nu bijstand in de luchthavens
aangeboden worden zonder extra kosten.

•

Wist u dat u nu veiliger vliegt dankzij een zwarte lijst van de EU?
Dankzij een verordening die goedgekeurd werd in samenwerking met het Europees Parlement
komen luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen op een zwarte lijst
van de EU terecht en krijgen zij een vliegverbod in de EU.
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Sociaal, werkgelegenheids- en onderwijsbeleid
•

Wist u dat de EU jaarlijks meer dan 10 miljard euro investeert in mensen om hun kansen op
de arbeidsmarkt te verbeteren?
Via het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat opgericht werd in samenwerking met het Europees
Parlement, financiert de EU projecten met de lidstaten zodat de Europese beroepsbevolking en de
bedrijven beter het hoofd kunnen bieden aan de actuele uitdagingen. Dit is een centraal element
in de strategie van de EU voor groei en werkgelegenheid om het leven van mensen te verbeteren
en hun nieuwe vaardigheden en arbeidsperspectieven te bieden.

•

Wist u dat als een gevolg van de wetgeving die goedgekeurd werd door het Europees
Parlement uitzendkrachten in de EU dezelfde rechten hebben als vaste werknemers, en
verbeterde werkomstandigheden?
Uitzendkrachten vertegenwoordigen in de EU 10% van de beroepsbevolking - ofwel meer dan
6 miljoen banen. Dankzij de EU-wetgeving kunnen zij nu van dezelfde essentiële
arbeidsvoorwaarden genieten als hun collega's in loondienst. Het akkoord bewaart de flexibiliteit
die de industrie nodig heeft en maakt het voor arbeidskrachten mogelijk een beter evenwicht
tussen werk en privéleven te bereiken.

•

Wist u dat de EU gelijke rechten toekent aan zowel de moeder als de vader van pasgeboren
baby's?
Volgens de EU-wetgeving die samen met het Europees Parlement goedgekeurd werd, hebben
beide ouders nu recht op drie maanden verlof, en beide ouders kunnen dit opnemen. Op het einde
van het ouderschapsverlof hebben de ouders het recht om terug te keren naar dezelfde baan, of
naar een gelijkwaardige of soortgelijke betrekking. De werkgevers moeten voldoen aan de
minimumvoorwaarden waarover alle Europese landen een akkoord bereikt hebben.

•

Wist u dat de Europese Commissie met de steun van het Europees Parlement EURES heeft
gecreëerd, een portaalsite die werd ontworpen om u te helpen bij het zoeken naar een baan
in 31 Europese landen en om u alle informatie te bieden die U nodig heeft bij een verhuizing
naar het buitenland?
EURES (Europees netwerk voor de werkgelegenheid) is een netwerk dat u helpt bij het vinden
van werk in heel Europa - de kans om te werken in verschillende landen in heel de EU en
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.
EURES is niet alleen een enorme databank voor het zoeken naar werk, het verstrekt ook advies
en informatie over leef- en werkomstandigheden in Europa zoals sociale zekerheid, kosten voor
levensonderhoud, lokale gezondheids- en onderwijsomstandigheden, erkenning van kwalificaties,
en veel, veel meer. EURES is ook nuttig voor werkgevers die buitenlands personeel willen
aannemen. Maar EURES heeft ook een menselijk gezicht dankzij het netwerk van 700 adviseurs,
die beschikbaar zijn om werkzoekenden en werkgevers raad te geven over de finesses van
internationale rekrutering.
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•

Wist u dat de EU een leven lang leren en culturele uitwisselingen voor alle Europese burgers
ondersteunt?
Tijdens de periode van 2007-2013 zal de EU met goedkeuring van het Europees Parlement meer
dan 8 miljard euro besteden om de inwoners van Europa de kans te geven een internationale
ervaring op te doen in het kader van het programma Een leven lang leren. Erasmus, Comenius,
Leonardo da Vinci en Grundtvig, de programma's Jeugd in actie en Europa voor de burger en het
programma Cultuur behoren tot de betrokken EU-programma's.

•

Wist u dat het Erasmusprogramma, dat opgezet werd met instemming van het Europees
Parlement, ongeveer 2 miljoen studenten de kans heeft gegeven om in een ander EU-land te
gaan studeren?
Het Erasmusprogramma verstrekt beurzen aan studenten en het jaar dat zij doorbrengen in het
buitenland telt mee voor het uiteindelijke diploma. Soortgelijke programma’s bestaan voor
(Leonardo da Vinci en Marie Curie genaamd) beroepsopleiding en onderzoek.

•

Wist u dat de EU internetverbindingen tussen scholen in heel Europa ondersteunt?
Sinds 2005 hebben meer dan 35 000 scholen in Europa zich aangesloten bij de eTwinning-acties
als onderdeel van het Comeniusprogramma. Hierdoor kunnen scholen kosteloos partners vinden
voor gezamenlijke schoolprojecten op internet. Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast over dit
initiatief, dat ondersteund wordt door het Europees Parlement.

•

Wist u dat programma's van de EU elk jaar tienduizenden jonge mensen de kans geven in
heel Europa te werken te reizen?
Tot nu toe hebben al 1,5 miljoen jonge mensen kunnen profiteren van de EU-programma's voor
jongerenmobiliteit; alleen al in 2007 namen meer dan 40 000 jonge mensen deel aan een
uitwisselingsproject voor jongeren en bijna 5 000 aan het Europese vrijwilligerswerk. Het
Europees Parlement steunt deze uitwisselingen nadrukkelijk.

•

Wist u dat de EU uitwisselingen tussen steden en dorpen in Europa steunt?
In 2008 alleen al mobiliseerde het programma Europa voor de burger, met steun van het
Europees Parlement, ongeveer 1 miljoen mensen in culturele uitwisselingen over heel Europa; in
dat kader vonden meer dan 1200 stedenjumelages en initiatieven van 4000 steden plaats.

Voedselveiligheid & landbouw

•

Wist u dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de aandacht nu niet alleen richt op
de kwantiteit, maar ook op de kwaliteit van het voedsel dat landbouwers produceren en op de
bevordering van werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling op het platteland?
Het Europees Parlement is nauw betrokken bij de hervormingen van het GLB. Dankzij vorige
hervormingen produceert de EU niet langer voedselbergen maar voert zij een beleid op lange
termijn voor de duurzame ontwikkeling van het platteland.
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•

Wist u dat het GLB veel meer omvat dan EU-subsidies voor landbouwers? En dat de EU de
laatste tijd een aantal stappen heeft ondernomen die de consument rechtstreeks ten goede
komen?
Het Europees Parlement heeft geholpen bij het opstarten van een schoolfruitregeling die de
verdeling van fruit en groenten in scholen over heel Europa financiert. Het Europees Parlement
heeft ook steun verleend aan de nieuwe schoolmelkregeling, die de verdeling van melk, kaas,
yoghurt en andere voedzame melkproducten aan alle schoolkinderen ondersteunt.

•

Wist u dat uw voedsel nu veiliger is dan ooit?
Het Europees Parlement heeft bijgedragen aan de goedkeuring van een breed scala van
maatregelen om te verzekeren dat voedsel in Europa veilig kan gegeten worden en om een
gezond dieet aan te moedigen. Deze maatregelen omvatten de hele voedselketen, "van boer tot
bord", door voorwaarden vast te leggen en door het controleren van dierengezondheid en -welzijn,
planten en gewassen en voedselimport. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid heeft in dit
verband als taak het verstrekken van onafhankelijk wetenschappelijk advies.
De EU legt strikte voorwaarden vast voor biologische producten en zorgt voor intrekking van
onjuiste of onbewezen claims van producenten van 'gezonde voedingsmiddelen' en
vermageringsproducten. De EU-wetgeving over voedseletikettering is erop gericht de
consumenten alle achtergrondinformatie te verschaffen die zij nodig hebben om geïnformeerd hun
aankopen te kunnen kiezen.

•

Wist u dat EU-middelen gebruikt worden om onderzoek naar het genereren van schone
energie uit afval te financieren?
Om de doelstelling te bereiken die het Europees Parlement mee voorop heeft gesteld - het
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 20% tegen 2020 - onderzoeken
wetenschappers nieuwe manieren om landbouwafval (zoals stro, stoppels en mest) als een
milieuvriendelijke bron van hernieuwbare energie te gebruiken.

Rechtvaardigheid, vrijheid & veiligheid
•

Wist u dat het nu nog makkelijker is om zonder grenscontroles rond te reizen in Europa ?
Het Europees Parlement steunde de uitbreiding van het Schengengebied. Het gebied zonder
interne grenscontroles werd uitgebreid tot 22 EU-lidstaten (d.w.z. alle lidstaten behalve Cyprus,
Roemenië, Bulgarije, Ierland en het Verenigd Koninkrijk - de laatste twee kozen daar zelf voor) en
drie geassocieerde staten (Noorwegen, IJsland en Zwitserland).

•

Wist u dat het Europees Parlement de strijd van de EU tegen criminele activiteiten
ondersteunt, bijvoorbeeld het opsporen van de bendes die drugs of illegale immigranten de
EU binnensmokkelen?
De EU stelt middelen ter beschikking voor het financieren van acties van en samenwerking tussen
de EU-lidstaten en elektronische traceringssystemen (op schepen, vliegtuigen en satellieten) om
deze criminele activiteiten tegen te gaan.
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Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij het vastleggen van de regels voor toegang
tot de EU, die een vlot verkeer over landsgrenzen heen mogelijk maken maar tezelfdertijd zorgen
voor de veiligheid.

•

Wist u dat het Europees Parlement een belangrijke rol heeft gespeeld bij het vastleggen van
kernbeginselen voor een effectief beleid inzake de repatriëring van illegale immigranten, dat
tezelfdertijd hun rechten waarborgt? En dat het Europees Parlement ook heeft aangedrongen
op de ontwikkeling van wettelijke toegangskanalen voor immigranten tot de EU?
Het Europees Parlement heeft regels afgesproken voor samenwerking tussen de EU-lidstaten om
illegale immigratie te bestrijden. In 2006 bijvoorbeeld werden naar schatting 500 000 illegale
immigranten betrapt in de EU, en 40% van hen werden daarop naar hun land van oorsprong
teruggestuurd.

•

Wist u dat het Europees Parlement maatregelen steunt om het terrorisme te bestrijden en de
veiligheid te verbeteren?
Door initiatieven met steun van het Europees Parlement konden politie en magistraten in alle
EU-lidstaten gezamenlijk een efficiëntere samenwerking bereiken op Europees niveau via
respectievelijk EUROPOL en EUROJUST. In verschillende misdaadzaken over landgrenzen heen
werden zo concrete resultaten bereikt. In het kader van operatie 'Koala' bijvoorbeeld werkten
Europol en Eurojust samen om een pedofilienetwerk te ontmantelen dat wereldwijd 2500 leden
telde.
In 2006 werden bijna 600 terroristische aanslagen in 11 EU-lidstaten verhinderd dankzij
doeltreffende mechanismen van de EU tegen terrorisme. De EU-lidstaten hebben hun
samenwerking in de strijd tegen terrorisme versterkt, gedeeltelijk via de door Europol en Eurojust
geboden samenwerkingsplatforms.

•

Wist u dat het Europees Parlement medewetgever was bij het vastleggen van maatregelen
om terrorisme en criminele activiteiten op te sporen en te vermijden?
Het Europees Parlement heeft een richtlijn goedgekeurd die telecombedrijven verplicht bepaalde
gegevens (bron, bestemming en locatie van telefoon- en internetcommunicatie) tot 24 maanden te
bewaren. Dit is onderdeel van een strategie om de strijd tegen terrorisme en georganiseerde
misdaad te ondersteunen. In de wet zijn ook voorwaarden voor de bescherming van persoons
gegevens vastgelegd.

•

Wist u dat het Europees Parlement een belangrijke rol heeft gespeeld in het bevorderen van
het vertrouwen van de consument in handel over de grenzen heen door te verzekeren dat
consumenten toegang hebben tot de rechtbank in hun eigen land en door de wetten van
datzelfde land beschermd worden?
Het Europees parlement trad als medewetgever op bij het garanderen van de bescherming van de
consument bij geschillen in verband met contracten die consumenten gesloten hebben, zowel in
termen van toegang tot het gerecht als bescherming door de wet.

•

Wist u dat het Europees Parlement heeft geholpen bij het oplossen van familiegeschillen over
landsgrenzen heen zoals voogdijschap over kinderen of echtscheidingszaken?
Het Europees Parlement heeft geholpen bij het aannemen van EU-wetgeving die de wederzijdse
erkenning van beslissingen inzake familierecht tussen de lidstaten verzekert en de partijen
aanmoedigt gebruik te maken van bemiddeling in familieconflicten.

10

Uitbreiding
•

Wist u dat het Europees Parlement zeggenschap heeft over wie tot de Europese Unie mag
toetreden?
De EU-lidstaten kunnen slechts beslissen over wie tot de Unie mag toetreden als het Europees
Parlement daarmee instemt. Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en
Turkije zijn de huidige kandidaat-lidstaten en Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Servië,
en Kosovo zijn de mogelijke kandidaten. Het Europees Parlement beoordeelt hun vooruitgang en
heeft een beslissende zeggenschap over de toetreding van deze landen tot de EU.

•

Wist u dat de uitbreiding van de EU Europa mede een veiligere plaats om te leven gemaakt
heeft?
Bij de laatste uitbreiding bijvoorbeeld heeft steun en raad van de EU de voormalige
communistische regimes geholpen bij de ontwikkeling tot politiek stabiele, democratische buren
met sterk groeiende economieën.

•

Wist u dat de 12 nieuwe lidstaten die zich bij de Unie aansloten in 2004 en 2007
aantrekkelijke nieuwe markten zijn voor de bedrijven in uw thuisland die zo unieke
mogelijkheden krijgen om in het buitenland te investeren?
De twee opeenvolgende uitbreidingen voegden meer dan 100 miljoen nieuwe consumenten toe
aan de interne markt. In 2007 ging 7,5% van de totale export van bedrijven in de oude lidstaten
naar nieuwe lidstaten, vergeleken met 4,7% in 1999. De handel tussen de oude en de nieuwe
lidstaten is bijna verdrievoudigd in minder dan 10 jaar (van 175 miljard euro in 1999 tot ongeveer
500 miljard euro in 2007).

•

Wist u dat werknemers uit de nieuwe lidstaten de arbeidsmarkt in de oude lidstaten
gestimuleerd hebben, in plaats van die te bedreigen door banen in te nemen, zoals vaak
aangenomen wordt?
De werknemers uit de nieuwe lidstaten hebben geholpen bij het tegemoetkomen aan de extra
vraag naar arbeidskrachten in de oude lidstaten en hebben zo substantieel bijgedragen tot de
economische groei van de afgelopen jaren.
Zo werden in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld sinds 2004 een half miljoen arbeidsplaatsen
ingevuld door werknemers uit de nieuwe lidstaten. Dit heeft andere landen aangemoedigd om hun
arbeidsmarkt ook open te stellen.

•

Wist u dat de algemene prestaties van de economieën van nieuwe lidstaten mede
toegenomen zijn door de nieuwe handelsmogelijkheden, de toegenomen investeringen vanuit
het buitenland en de nieuwe stimulansen voor modernisering sinds de uitbreiding van 2004?
In de vijf jaren na hun toetreding tot de EU is de gemiddelde groei van het bbp in de nieuwe
lidstaten gestegen van 3,4% tot 5,6% en de handel in de nieuwe lidstaten is met 16,2% gegroeid.
Het gemiddelde salaris is in alle nieuwe lidstaten gestegen en mensen worden steeds meer
tewerkgesteld in de dienstensector en in de hoogtechnologische industrie.
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De EU in de wereld
•

Wist u dat de EU de grootste donor van ontwikkelingshulp is in de wereld?
Aangezien de EU zich tot doel stelt de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling tijdens het
mandaat van het volgende Europees Parlement te bereiken neemt zij (Europese Commissie plus
de bijdragen van de individuele lidstaten) ongeveer 60% van alle hulp op wereldschaal, of een
gecombineerd totaal van 49 miljard euro in 2008, voor haar rekening. De EU speelt ook een
leidende rol bij het doeltreffender maken van de hulp en het verzekeren dat de andere delen van
het EU-beleid zoals handel, milieu, landbouw e.d. in overeenstemming zijn met de doelstellingen
voor ontwikkeling. Het Europees Parlement is nauw betrokken bij deze ontwikkelingshulp via de in
2005 vastgelegde Europese ontwikkelingsconsensus tussen de EU-instellingen en de lidstaten.

•

Wist u dat bovenop de hulp die de EU aan haar eigen lidstaten biedt om de financiële crisis
het hoofd te bieden, zij ook de eerste was om na de top van de G20 in april de
ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het tegengaan van de economische neergang?
Er is een pakket maatregelen goedgekeurd om meer geld beschikbaar te stellen voor
ontwikkeling, om de aandacht opnieuw prioritair te richten op de meest kwetsbaren en om de
bestaande hulp doeltreffender te maken. De Commissie besteedt 3 miljard euro aan sociale
uitgaven. 500 miljoen euro extra zal beschikbaar zijn als 'vangnet'. Door samen te werken zijn de
27 lidstaten en de Commissie veel efficiënter, doen zij elke euro die gespendeerd wordt aan hulp
renderen en zijn zij een voorbeeld voor anderen in de hele wereld.
Eerder dit jaar rondde de Europese Commissie een overeenkomst af die 1 miljard euro
voedselhulp voorziet voor meer dan 20 van de meest kwetsbare landen in de wereld. Het
Europees Parlement keurde dit pakket goed als begrotingsautoriteit. Samen met de ACS-groep
(staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) werd ook een overeenkomst
ondertekend die goed is voor 2,7 miljard euro en die gezondheid, opleiding en
klimaatsverandering omvat. Dit is een onderdeel van het sterke partnerschap dat de EU al meer
dan vijf decennia met deze landen onderhoudt.

•

Wist u dat de EU met de steun van het Europees Parlement democratie en goed bestuur over
de hele wereld helpt te bevorderen?
Elk jaar staan leden van het Europees Parlement aan het hoofd van teams die over de hele
wereld de verkiezingen controleren in landen waar de democratie nog precair is of bedreigd wordt.
Dankzij het Europees Parlement heeft de EU een speciaal budget voor het wereldwijd bevorderen
van de democratie en de mensenrechten, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om lokale NGO's in hun
werk te ondersteunen. Er is ook een hele reeks gemengde parlementaire groepen en organen met
inbegrip van een Paritaire Parlementaire Vergadering ACS (staten in Afrika, het Caribisch gebied
en de Stille Oceaan).

•

Wist u dat de Europese Unie de grootste verstrekker van humanitaire hulp is ter wereld?
De Europese Commissie biedt snel hulp aan de meest kwetsbare slachtoffers van natuur- en door
de mens veroorzaakte rampen buiten de EU. Door samen te werken met hulporganisaties in
crisiszones biedt zij hulp die rechtstreeks naar de mensen in nood gaat, wat ook hun nationaliteit,
geloofsovertuiging, geslacht of etnische origine is. De enige doelstellingen zijn het redden van
levens en het verminderen van lijden in overeenstemming met de humanitaire beginselen van
neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
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Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij het toekennen van middelen voor
humanitaire acties van de EU en bij het controleren hoe het geld wordt besteed.

•

Wist u dat de EU een koploper is in het offensief om vrouwen te helpen bij de strijd tegen
armoede?
De EU-acties richten zich op het verhogen van de geletterdheid bij volwassen vrouwen, het
aanpakken van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en het mondiger maken van vrouwen
in conflictzones. Het Europees Parlement heeft zich continu ingezet voor een grotere rol voor
vrouwen in ontwikkelingswerk, onlangs nog in het rapport over gendermainstreaming in de
buitenlandse betrekkingen van de EU en haar vredesopbouw.

•

Wist u dat de EU mensen in ontwikkelingslanden helpt bij het verkrijgen van schoon
drinkwater?
De EU heeft het waterinitiatief (EUWI) gelanceerd om mensen in ontwikkelingslanden een betere
toegang tot drinkwater en hygiëne te geven en om het beheer van de watervoorraden te
verbeteren. In maart 2009 keurde het Europees Parlement een resolutie goed die bepaalt dat
water een publiek goed is en onder overheidscontrole moet staan. Zij heeft ook als doel toegang
tot drinkwater als een fundamenteel en universeel recht te bevorderen.

•

Wist u dat de EU met de steun van het Europees Parlement de Palestijnse overheid helpt bij
het verbeteren van de levensomstandigheden van het Palestijnse volk en bij het streven naar
een vredesakkoord met Israël?
De EU heeft 300 miljoen euro uitgetrokken voor hervormingen op het vlak van bestuur,
ontwikkeling van commerciële activiteiten en infrastructuur en voor het ondersteunen van
Palestijnse vluchtelingen. Het Europees Parlement draagt actief bij tot dit beleid en houdt
regelmatig vergaderingen met vertegenwoordigers van de Palestijnse en Israëlische parlementen.

•

Wist u dat de EU helpt bij de heropbouw van Irak?
De Commissie steunt de heropbouw sinds 2003. Dit draagt bij tot het verminderen van de
problemen die de Irakezen ondervinden bij de heropbouw van hun leven na de oorlog. In 2008
keurde het Europees Parlement een resolutie goed die oproept tot een grotere rol voor de EU in
Irak, en voor maatregelen om de Irakese vluchtelingen te helpen.

•

Wist u dat de EU betrokken is bij het herstellen van de stabiliteit in Georgië?
De Commissie heeft een hulppakket van 500 miljoen euro goedgekeurd, waarvan 61 miljoen euro
bestemd is voor hulp aan de mensen die ontheemd zijn na het conflict met Rusland. Het Europees
Parlement, dat de verantwoordelijkheid voor het budget deelt met de Raad, keurde dit pakket
goed en overziet de aanwending ervan.

•

Wist u dat de EU haar bedrijven beschermt tegen oneerlijke handel?
De Europese Unie verdedigt de vrije handel via haar anti-dumping-, anti-subsidie- en
vrijwaringsregels. Deze stellen de EU in staat haar producenten te beschermen tegen oneerlijk
verhandelde of gesubsidieerde invoerproducten en tegen dramatische veranderingen in
handelsstromen als deze schade berokkenen aan de EU-economie. Via haar Commissie
internationale handel is het Europees Parlement nauw betrokken bij het EU-handelsbeleid.
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