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Samenvatting: Europese & Internationale omgeving

HOOFDSTUK 1: Geschiedenis
Inleiding


Nobelprijs voor Vrede 2012: EU ‘’for over six decades contributed tot he advancement of
peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe”

1. Vroege post-oorlog periode
1. Klimaat voor radicale veranderingen






1945: oorlogen
- Toenemende verwoestende oorlogen tss Frankrijk en Duitsland
- Infrastructuur, industrie, huisvesting… -> heel Europa in stukken
- Voedingsproductie is laag, honger overal, economische activiteit teruggeslagen in die
landen
Frans-Duitse oorlogen in Europa
- 1799-15: Napoleon Oorlog
 1806-07: oorlog vd vierde coalitie: Pruisen, Electoraat van Saksen, SaksenWeimar en Brunswick tegen het Franse Rijk . Alle Franco-Pruisische
gevechten waren tegen Franse overwinningen van Napoleon I (inclusief
Battle of Jena-Auerstedt) daarop was de bezetting van de Pruisen
 +/- 50 000 doden en gewonden
- 1870-71: Franco-Pruisische oorlog
 Nederlaag van Napoleon III eenmaking van Duitsland in het Duitse Rijk
onder Pruisisch leiderschap
 +/- 400 000 doden en gewonden
- 1914-18: WO I
 > 37 000 000: doden (>16M), gewonden (>20M)
- 1939-45: WO II
 50-80 miljoen doden
Mindset in late 1940’s
- WO II: 4e x in 130 jaren dat Frankrijk en Duitsland in clinche kwamen
 Mensen realiseren zich dat er iets mis is met organisatie vh bestuur in
Europa
 Mensen open tot verandering, oorlog vermijden

2. Hoofdvraag en begeleidende ideologieën


Hoofdvraag in 1945
- ‘Hoe kan Europa een nieuwe oorlog vermijden?’
 Oplossingen hangen af vh geloof vd oorzaak van oorlog
1. Blame the loser: schuld van land dat verloren heeft
2. Kapitalisme: competitie voor groei enz. -> ten oorlog
3. Destructief nationalisme: natiestaten focussen op zichzelf -> eigen
grootheid, macht ten koste van anderen
 3 post-oorlog oplossingen
1
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1. Onzijdig (neuter) Duitsland (ontdoen van zijn industrie): ervoor
zorgen dat DL geen mogelijkheid heeft om capaciteit op te bouwen
o Vee herstelbetalingen laten doen, zorgen dat ze geen
nieuwe industrie konden opzetten
2. Communisme hanteren (ook in West-Europa): communistische
partijen in Frankrijk en Italië
3. Europese integratie trachten te verkrijgen = beste oplossing
Europese integratie: uiteindelijk overhand in het Westen
 Nog helemaal niet duidelijk in late 1940’s
 Communisme verdwijnt als mogelijke oplossing + DL als agrarisch land
maken ook
 Merk op: economische integratie gedreven door geopolitieke overwegingen
 Op weg naar vrede, veiligheid en welvaart
+ in het Oosten

3. Ontstaan van een verdeeld Europa: de Koude Oorlog


Koude Oorlog begint
- USSR dwingt communisme in het Oosten
- UK, Franse en US zones van Duitsland fusioneren in 1948
- Stappen in richting van creatie v/e West-Duitse regering
 Berlijnse blokkade door communisten, 1948
- ‘Neutraal’ Duitsland oplossing opgegeven voor een sterk West-Duitsland door
communistische dreiging
 => Europese integratie
- Berlijn: East German Guard Towers, Checkpoint Charlie (1961)
- Sterk West-Duitsland en idee van integratie: gemeenschappelijke steun, maar
verschillende agenda’s
 US/UK: blok tegen communisme
 Frankrijk: tegenwicht US-UK invloed vermijden + Duitsland = economische
partner
 Duitsland: mogelijkheid om opnieuw te proberen een normaal land te w en
te integreren

4. Eerste stappen: OEEC en EPU


Begonnen bij US Marshall Plan (1948) = financiële hulp voor (West) Europa, voorwaardelijke
overeenkomt over een gezamenlijk programma voor economische wederopbouw
- OEEC: Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (later OESD)
 Gecoördineerde verdeling van hulp
 Mandaat ter bevordering van Europese Economische integratie door
liberaliseren vd handel
- 2 belangrijke VW’en:
1. Handelsbarrières verminderen
2. Europese betalingsunie creëren (EPU) om internationale betalingen te
vergemakkelijken
2
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Allemaal samenbrengen in 1 pot (niet schuld van België tov NL bv.,
posities gegroepeerd bij unie en schuld tgo unie)
 Incentives voor handel minder beperkt
Werkt vrij goed: handel gestimuleerd
 Handelsliberalisatie (vrijmaking): landen beginnen sterker te groeien
 Belangrijk: voor WO II hadden ze idee dat groei competitie wa en handel
eerder protectionistisch -> dankzij de VW’en niet meer dit geloof

3. De prikkel voor verdere integratie


Nood aan verdere Europese integratie
- Koude Oorlog alsmaar kouder: communisme en Oosten meer als bedreiging
 Nood aan sterker, onafhnakelijk West-DL: herbewapening werd noodzakelijk
(terug leger)
 Federal Republic of Germany (1949) werd gebruikt als naam voor West-DL
 Maar sterk en onafhankelijk Duitsland was enge gedachte voor velen
(inclusief Duitsers)
 Wijdverspreid gevoel: beste oplossing om economische en militair sterk
West-Duitsland in te sluiten in Europese bovenbouw
 Probleem: OEES was te vrij/los om toekomstige oorlog onder West-Europese
krachten te vermijden

2. Twee strengen van Europese integratie: federalisme en intergouvernementalisme


2 visies op de diepte van Europese integratie: meningsverschil
- Federalisme – supranationale instituties : structuren die boven individuele landen
staan
 ECSC (1951), EEC (1958)
- Intergouvernementalisme: naties behouden hun soevereiniteit (alles beslissen bij
unanimiteit)
 OEEC (1948), EFTA (1960)

1. Vroege extremen: Raad van Europa en ECSC


Geboorte vd EU
- Europese Gemeenschap voor Kool en Staal (EGKS – 1952)
 Frankrijk en Duitsland: plannen kool en staal sectors te plaatsen onder
supranationale autoriteit
 Bevoegdheid overdragen -> EGKS gaat beslissen over 2 industrieën
 Kool en staal = cruciaal voor een natie zijn militaire en industriële
racht (toekomstige oorlog vermijden)
 Benelux en Italië sluiten zich aan : ‘the six’
 Succesvolle federalistische samenwerking is mogelijk!
- Kool & staal: verliest aan belang
- Op achtergrond: spanning met communistisch Oost-Europa stijgt
 Duitsland in NAVO <-> Warsaw Pact
- Verdere pogingen tot politieke en militaire integratie, maar faalt
3
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Economische integratie : natuurlijke verdere maatregel, blijkt beste manier om
verder te gaan
 Resulteren in verdragen van Rome

2. Federalistisch traject: het verdrag van Rome


Verdragen van Rome (1957)
- Euratom: European Atomic Energy Agency = ontwikkelingen inzake kernenergie
- EEG: Europese Economische Gemeenschap = verregaande economische
samenwerking tss 6 landen
 Voorloper van EU vandaag
 Douane-unie: vrijhandel + gem handelsbeleid tov derden
 Beloftes: vrije arbeidsmobiliteit, kapitaalmarkt integratie, vrije
handel in goederen en diensten…
 Supranationale instituties: voorloper van Europese Parlement,
Europese Gerechtshof, Europese Commissie
- Economische itnegratie kost tijd om in te voeren

3. Intergouvernementalistische traject: van OEEC tot EFTA


Andere OEES dan de ‘six’ blijven aan de zijlijn
- Reactie: vormen eigen blok = EFTA (European Free Trade Area)
 Verwijderen van interne tarieven
 GEEN gemeenschappelijk extern handelsbeleid
 Intergouvernementele aanpak: interne tarieven afschaffen, maar elk
land blijft soeverein

3. Evolutie tot twee concentrische cirkels: domino effect deel 1






Evolutie tot 2 concentrische cirkels
- EFTA-7 en EEG-6
- Preferente liberalisatie in EEG en EFTA voortgezet
 EEG’s douane unie en EFTA’s vrijhandelsovereenkomst -> voltooid in 1968
- Discriminatie-effect : verschijnt als preferente tariefverlagingen stijgen (en wanneer
EEG succes blijkt te zijn)
 Druk van exporteur die in kleinere markt zitten die liever in grotere zouden
zitten
 Druk voor EFTA’s om lid te w in EEG want…
 EEG markt is groter én groeit sneller
× Belangrijke discriminatie voor EFTA exporteurs
× EFTA bedrijven willen in EEG
Handelsafhankelijkheden in 1960
- EFTA’s relatief meer afhankelijk van EEG-6 dan EEG-6 van EFTA’s
- Al handelsprikkel om te behoren tot EEG-6
Domino theorie
- Vertrekken met 2 handelsblokken: 1 is groter en succesvoller dan andere -> inventive
van ene naar andere blok
4

Samenvatting: Europese & Internationale omgeving

-

-

LidMS in een ‘preferential trade agreement’ (PTA)
 Regionale VS multilaterale liberalisatie
 Boost in integratie verandert binnenlands politiek economisch evenwicht
Beslissing om in PTA toe te treden: bepaald door binnenlands politiek evenwicht
tussen


PRO-joiners: exporteurs v/e land ~ winnen preferente toegang en vermijden



vooruitzicht van discriminatie
ANTI-joiners: import-concurrerende industrieën (+ niet-economische
bezwaren)

-





2 fasen
 Onmiddellijke impact van diepere integratie
 Vb. verdere liberalisatie in de blok, een land treedt toe
 Domino-effect door blok uitbreiding
Grafiek domino theorie
- EE curve: PRO lidMS krachten
- RR curve: (niet-) economische factoren schrikken landen af
- E°: evenwicht aan deelnemers van vrijhandel
- Kringloop-achtig proces:
 E°: pro-join en anti-join krachten -> politiek evenwicht
 Integratie boost
 Rotatie van EE curve naar boven (veronderstelling: pro meer kracht dan anti)
 KT effect: sterkere pro-join krachten op bestaand aantal leden
 LT effect: nieuwe toetreding  verdere stijging in pro-join krachten
 Kringloop herhaalt zichzelf tot nieuw politiek evenwicht

In praktijk
- UK regering: verandert van gedachte in 1961
 Wil toegelaten w tot EEG
 EEC-7  discriminatie in nog grotere markt
 Ook Denemarken, Noorwegen en Ierland willen ook toetreden
 De Gaulle’s ‘non’ (Franse president) om ze tegen te houden
e
- 1 uitbreiding, 1973
 UK, Denemarken, Ierland en Noorwegen toegelaten
 Maar Noorwegen zegt ‘nee’ in referendum
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Veel n natuurlijke rijkdom en anders zelf niets meer te zeggen over
wat ermee gebeurt
 Uitbreiding van EEG versterkt ‘kracht voor integratie’ voor overgebleven
EFTA’s
 Nieuwe discriminatie vermijden als UK, DK en Ierland EEG toetreden
 Overgebleven EFTA’s ondertekenen FTA met EEG-9
 VW voor volwaardig lid: voorwaarden waaraan producten moeten
voldoen -> medezeggenschap over grote markt
Waarom zijn FTA’s niet ondertekend voordien?
 Domino-achtig effect van barrières verlagen
 Als meeste handel van Zweden met UK, DK en Ierland was geen
echte nood om FTA te ondertekenen met EEG

= 2 concentrische cirkels
4. Euro-pessimisme




Aantal schokken tussendoor
- Politieke schokken
 ‘Luxemburg Compromise’ (+ uitbreiding maken problemen erger)
 Gepland om over te schakelen naar meerderheidsbesluitvorming
 Crisis, Frankrijk wou dit niet
 Compromis: stemmen bij meerderheid, tenzij iemand het belangrijk
vindt om bij unanimiteit te doen
 Blokkeert nemen van beslissingen en vooruitgang in EU
 => consensus over gevoelige kwesties
 Plannen voor uitgebreide economische integratie beloofd in Verdrag van
Rome uitgesteld (approximation of laws (TBTs), monetaire integratie
(Werner Plan)…)
- Economische schokken
 Bretton Woods valt uiteen, 1971-73
 Gefaalde EEG monetaire regelingen (uitgezonderd in DM blok)
 Internationaal monetair stelstel valt uit elkaar
 Olieschokken en stagflatie, 1973-79
 Stijgende kost vh gemeenschappelijk landbouwbeleid  boven budget
(vooral in UK)
Lichtpunten
- Democratie in Spanje, Portugal en Griekenland
6
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Griekenland treedt toe in 1981
Spanje en Portugal treden toe in 1986 na lange toetredingsgesprekken

5. Diepere cirkels en domino effect: deel 2






Nieuwe fase integratie
- Nog steeds geen vrije handel door technische barrières in handel (TBT in ’70 <->
approximation of laws)
 Productstandaarden: duurt te lang voor 1 uniforme standaard
 Niet gelukt om dat deel van verdrag van Rome te realiseren
- Delors: voltooiing vd single markt met de Single European Act
 Creëert ‘an area without internal frontiers in which the free movement of
goods, persons, services and capital is ensured’ (4 vrijheden)
 Nieuw initiatief: minimale harmonisatie van regels
 Productstandaarden kunnen verschillend zijn
 Wederzijdse erkenning van productstandaarden
- Belangrijke institutionele veranderingen: vooral beweging naar
meerderheidsbesluitvorming op de single market, niet met unanimiteit
Single markt programma: EC92
- Basiselementen
 Liberalisatie van goederenhandel
 Compact maken of elimineren van grensformaliteiten
 Harmonisatie van BTW-tarieven
 Liberalisatie van overheidsvoorzieningen
 Harmonisatie en wederzijdse erkenning van technische standaarden
in productie, verpakking en marketing
 Liberalisatie van kapitaalmarkten
 Verwijdering van alle kapitaalcontroles en verdere kapitaalmarkt
integratie
 Liberalisatie van grensoverschrijdend markttoegangsbeleid en
wederzijdse erkenning vd goedkeuring door nationale regelgevende
instanties
Domino effect
- Verdere integratie in EC-12 versterkt de kracht voor toetreding in overblijvende
EFTA’s
 EFTA-landen zagen FDI uitstroom (Foreign Direct Investment)
- Einde vd Koude Oorlog: EFTA’s verliezen weerstand tegen EG lidMS
- Domino effect zoals voordien: nieuwe krachten voor toetreding
 EEA: Europese Economische Area  initiatief om single markt uit te breiden
tot EFTA’s
 EFTA’s moeten EU-wetgeving aanvaarden, mbt interne markt zonder
input
 LidMS aanvragen door alle EFTA’s, uitgezonderd Ijsland
- 1973: UK, Denemarken, Ierland en Noorwegen toegelaten (Noren stemmen tegen)
- 1981-86: Griekenland (81), Spanje en Portugal (86) treden toe

7
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1994: Oostenrijk, Finland, Noorwegen en Zweden toegelaten (Noren stemmen
tegen)
 Finland nu wel: Oost-West spanning, sterk verweven met SU -> wou uit
neutraliteit voordien niet toetreden (was dan tegen SU)

6. Falen en ineenstorting van het communisme






Spectaculaire ineenstorting communisme
- 1980’s: West-Europees systeem duidelijk beter door langzaam falen vd plan
economieën
- Tot 1980’s: Sovjets werkten hervormingsinspanningen in CEEC1’s tegen (economische
en militaire druk)
- Veranderingen in USSR door onvoldoende economisch systeem
 Timide pro-markt hervormingen (perestroika)
 Openheid (glasnost)
Fluwelen revolutie in CEEC’s
- Juni 1989: Poolse arbeidsbeweging ‘Solidarity’  vrije parlementsverkiezingen en
communisme verloren
 Moskou aanvaardt nieuwe Poolse regering
- Moskou ‘hands-off’ benadering tot de Poolse verkiezingen  verschillende
gebeurtenissen
 Eind 1989: democratie in Polen, Hongarije, Tsjechië-Slovakije en OostDuitsland (eenmaking in 1990)
- 1990: Estland, Letland en Litouwen verklaren hun onafhankelijkheid tov USSR
- Eind 1991: USSR stort in elkaar
Duitse eenmaking & monetaire integratie
- 1990: eenmaking Duitsland opent deuren tot ‘grote deal’
 Duitsland = behemoth (nijlpaard?) => stijging in integratie verbindt EU
lidstaten dichter bij elkaar
 DL ineens groter en machtiger in EU (sterker DL -> angst)
- Delors: stelt 2e radicale stijging voor in Europese economische integratie
 Vorming v/e monetaire unie (verwacht dat dit gevolgd w door eventuele
politieke integratie)
- Duitsland geeft DM (Duitse Mark) op voor Europese monetaire unie + Oost-Duitsland
treedt toe tot EU zonder onderhandeling
 Verdrag van Maastricht getekend in 1992
 Monetaire unie in 1999, eenheidsmunt in 2002
 Oprichten van ‘3 pillar’ structuur om EU’s ‘competency creep’ te
verminderen (ZIE HFST 2)

7. Verenigd Oost- en West-Europa


1

EU in Oost-Europa
- EU reageert snel met noodhulp/leningen voor de nieuwe democratieën

CEEC = Central and Eastern Europe Countries

8
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Tekenen vd ‘Europe Agreements’ met nieuwe vrije landen in Centraal en OostEuropa
 Free trade agreement met beloftes van verdere integratie en hulp
 Bij begin: geen beloftes van eventueel lidMS
- EU zegt dat CEEC’s kunnen toetreden tot EU (juni 1993)
 Copenhagen criteria
 Stabiliteit van instituties garanderen democratie, rule of law, human
rights en respect voor en bescherming van minderheden
 Bestaan v/e functionerende markteconomie + capaciteit om om te
gaan met competitieve druk en marktkrachten binnen de unie
 Aanvaarding vh ‘acquis communautaire’ (gemeenschapsrecht: alle
regelgeving die we hebben over EU)
EU reageert
- Voorbereiding voor uitbreiding
 Lijst van verdragen, besluitvorming (ZIE HFST 3)
Van Copenhagen tot Copenhagen
- EU zegt dat CEEC’s kunnen toetreden tot EU (juni 1993)
- Top van Copenhagen December 2002 zegt dat 10 CEEC’s kunnen toetreden in 2004
- 5e uitbreiding in mei 2004/januari 2007
 1973: UK, DK, IRE en Noorwegen toegelaten (Nw stemmen tegen)
 1981-86: GRE en POR
 1994: Oostenrijk, Finland, Noorwegen en Zweden (Nw stemmen tegen)
 2004: Baltische staten, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije
 2007: Bulgarije, Roemenië
 2013: Kroatië

TURKIJE - EU




Geschiedenis
- Douane-unie (CU) in 1995 = sleutelmoment in de handelsrelatie tss EU en Turkije
- Eerste degelijk werkende CU met een niet-lidstaat en was 1 vd vroegste pogingen vd
EU om iets van zijn legaal systeem te delen met ander land
- Turkije neemt over:
 EU’s gemeenschappelijk buitentarief (CET) voor de meeste industriële
producten + voor industriële componenten van landbouwproducten
- Overeenkomst om alle invoerheffingen, hoeveelheidsbeperkingen en heffingen van
gelijk effect af te schaffen in hun bilaterale handel
Gevolgen
- Dramatische stijging in handelsintegratie de laatste 20 jaren
 Waarde vd bilaterale handel meer dan verviervoudigd sinds 1996
 Stijging in FDI van Turkije -> EU
 Verdere integratie tss Turkse en Europese bedrijven (productienetwerken)
- Rechtstreeks bijgedragen tot Turkije’s productiviteitsgroei tijdens de periode door de
vermindering van zijn invoerheffingen op de meeste industriële producten
- Aanpassingsproces met EU’s acquis

9
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Kwaliteitsinfrastructuur, hervorming van technische reglementering,
handelsvergemakkelijking, douane hervorming
Ligt ah hart van Turkije’s sterke exportprestaties afgelopen 10j


Uitdagingen
- CU implementatie na 1995 valt samen met veranderingen van Turkije’s economische
groei model en verschuivingen in de globale economie
- EU uitbreiding naar Oost en Centraal Europa tijdens 2000
- Ander: CU beperkt tot productie , VISA beleid, wegtransport quota’s en
doorvoervergunningen
- +: uitgebreide markt om te profiteren vd CU
- -: bron van competitie onder de meer ontwikkelde, grotere markten vd EU
 Turkije al achter op nieuwe EU-lidstaten (vb. Hongarije) obv high-tech export
naar de EU
- EU lidMS = belangrijkste doelstelling, maar omzeild
 Ontwerp met aanvankelijke verwachting van overgangsregeling, terwijl
Turkije bewoog richting volledig lidMS vd EU
 => Turkije heeft heel weinig toegang tot besluitvorming (vb.
productstandaarden)
- Reageert gedeeltelijk tegen trage vooruitgang ih WTO Doha Round van multilaterale
handelsonderhandelingen, Turkije én EU hebben beslist meer bilaterale FTA’s als
beleidsprioriteit te maken
- Belangrijkste asymmetrie: EU is toegelaten om FTA’s te onderhandelen met
derdewereld landen, maar Turkije is geen zetel toegelaten id onderhandelingen
(geen EU-lid)
- Niet problematisch als beide in staat zijn om dezelfde overeenkomst te verkrijgen ↔
moeilijk voor Turkije omdat parallel onderhandelingen met derdelanden niet altijd
zijn gesloten (vb. EU-Mexico)
 Duur herkomst controles (geen = sleutelbron van winsten van CU)
- Derdewereld landen waarmee EU FTA’s heeft gesloten: weigeren soms om FTA’s te
sluiten met Turkije
- Gevolg: Turkse bedrijven hebben niet automatisch wederzijdse toegang tot deze
markten ontvangen, terwijl import van deze landen Turkije duty-free kan invoeren
dmv handelsafwijking via de EU
 Riskeren invoering van herkomstcontroles om dit te voorkomen
- Snelle toename van EU FTA’s met grotere landen (zoals US, Canada) riskeert grotere
mogelijke verliezen voor Turkije

HOOFDSTUK 2: Feiten, wetgeving, instellingen en de begroting
1. Economische integratie in de EU


Intentie van oprichters
- Begin jaren 50: falen European Political Community + European Defence Community
- Overschakeling van economische integratie => politiek doel
 EU heeft politieke finaliteit, geen economische finaliteit

10
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Verschillende elementen niet onderworpen aan afzonderlijke berekeningen
van de kosten-batenanalyse (in tegenstelling tot vandaag)
 Idee van steeds nauwere samenwerking, hechtere unie
Later naar economische integratie

1. Verdrag Van Rome – bron van de economische integratie vd EU (1957)


Was een verregaand document
- Aanleggen vrijwel elk aspect van economische integratie dat uitgevoerd werd tot
Verdrag Van Maastricht in 1992



Zie HB p. 37 artikels: eerste drie artikelen verdrag
- Oplijsting van wat EU kan doen om doelstellingen te realiseren

2. Hoe creëren we een eengemaakt economische gebied?


Intentie
- Eengemaakt economisch gebied creëren
- ON + consumenten gelijke kansen voor verkopen/kopen goederen in hele gebied
- Eigenaars van arbeids- en kapitaalmarkten: vrij om hun bronnen te gebruiken in
eender welke economische activiteit
 “4 vrijheden”: goederen, diensten, arbeid en kapitaal -> later veranderd in
vrij verkeer personen
 Gemeenschappelijk beleid waar nodig



Hoofd elementen
- Vrije handel in goederen
 Elimineren tarieven, quota en andere handelsbelemmeringen zoals vb.
productstandaarden
- Gemeenschappelijk handelsbeleid met rest van de wereld
 Douane Unie: voorkomen “handelsverlegging”2
 Tarieven uniformiseren tov derden (eenzelfde tarief hanteren)
 Tarieven als handelspartners herleiden tot 0
 Noodzakelijkerwijze ook nood aan politieke samenwerking
 ↔ vrijhandelszone: geen gemeenschappelijk buitentarief (komt meer voor),
geen politieke samenwerking nodig
- Verzekeren onvervalste concurrentie
 Deals vermijden die de verwijdering van handelsbarrières compenseren
 Staatsteun meestal verboden
 Anti-mededingingsgedrag gereguleerd door Commissie =
mededingingsbeleid = competitie in markt vrijwaren vb. fusies tegenhouden
 Onderlinge aanpassing wetgevingen (= harmonisatie) -> ≠:
handelsbelemmering

2

landen gaan goederen binnen brengen via een ander land met het goedkoopste tarief, want binnen
economische ruimte gelden geen handelsbelemmeringen dus via goedkoopste land = minste kosten
11
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Belastingen (zwakke beperkingen, geen expliciete harmonisatie,
ééngemaakte belastingsvoet)
Onbeperkte handel in diensten
 Beginsel vrij verkeer diensten
 Uitvoering: moeilijke zaak geweest
Integratie arbeid –en kapitaalmarkt
 Vrij verkeer WN
 Vrij verkeer kapitaal (maar veel mazen hierin) + weinig liberalisering tot jaren
1980
Wisselkoers + macro-economische coördinatie (voorloper EUR)
Gemeenschappelijk landbouwbeleid
 Opgericht in 1962
 Landbouw was toen vele belangrijker dan het vandaag is
 Voorbeeld: 1/3de van Franse bevolking betrokken in landbouw jaren 1950 ->
vandaag < 5%
 Toch nog steeds 40% EU-begroting gewijd aan landbouw

3. Overgeslagen/weggelaten integratie: sociaal beleid en belastingen

3



Sociaal beleid: sociale harmonisatie politiek gezien heel moeilijk
- Naties hebben verschillende meningen over welke soorten sociaal beleid ingevoerd
moeten worden door regering
- Het is geen uitwisseling van concessies3
- Voorbeeld sociaal beleid: toegang SZ, vakantiedagen,…



Ook niet duidelijk dat Europese economische integratie harmonisatie vereist van sociaal
beleid
- Nationale loon zou aanpassen om oneerlijke voordelen te compenseren
 Als lagere sociale standaarden lagere productiekosten betekenden -> LT
resultaat: hogere lonen die voordelen compenseren



Fiscaal beleid: EU leiders hebben altijd moeilijk gevonden om belastingen te harmoniseren
- Redenen
 Resultaat van nationale politieke overeenkomst
 Raakt rechtstreeks leven meeste burgers
- BTW tarieven wel tussen bepaalde marges, maar zeer ruim

toegeving aan wensen of eisen van de tegenpartij om conflict op te lossen
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Economische historici hebben omvang integratie gekwantificeerd

2. EU structuur voor en na Lissabon
1. EU structuur: voor Lissabon


Tot Verdrag Van Rome: meeste integratie initiatieven beslist met supranationaal
besluitvormingsprocedure  aanleiding tot 2 problemen
- Oude vete tussen federalisten + intergouvermentalisten
 Voorhoede4: wilden Europese integratie verspreiden naar gebieden die niet
“bedekt” zijn door de originele verdragen
 Twijfelaars: maakten zich zorgen dat supranationale
besluitvormingsprocedures een toename in diepte + breedte van Europese
integratie zouden creëren
 Besluit: landen die verder wouden gaan met integratie ↔ landen die enkel
op handelsniveau willen integreren + eigen soevereiniteit behouden (vb. VK)
- Integratie dat plaatsvond buiten de EU structuur
 Schengen
 # lidstaten EU + # niet-lidstaten EU die besloten hebben op grenscontroles af
te schaffen (grenzen open voor iedereen)
 Voorbeeld: VK geen lid Schengen -> paspoortcontrole aan grens

2. Maastricht en de drie pilaren als bospad




4

Aanpakken vorige 2 problemen
Verdrag van Maastricht: tekende een duidelijk grens tussen supranationaal en
intergouvermentele beleidsgebieden = de drie pijler georganiseerde structuur
Voorloper EU: soort dak dat verschillende pijlers bij elkaar houdt

voorste gedeelte van een groep, het front
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Eerste pijler: EEG (creëert bij Verdrag van Rome)
VVM creëert hierbij twee extra pijlers

3. Organisatie na Lissabon: twee pilaren in één organisatie gebruikt




Verdrag van Lissabon: heeft dak + enkel 2 pijlers (structuur vereenvoudigd)
- 1 voor supranationale problemen
- 1 voor intergouvermentele problemen
EEG verdwenen -> EU enige orgaan met rechtspersoonlijkheid

3. EU wetgeving
1. Bronnen




Meest ongebruikelijke en belangrijke ding van EU = supranationale rechtsorde
- Europese rechtsorde: extreem supranationaal <-> met andere internationale
organisaties in de wereld
Bronnen zijn hoofdzakelijk verdragen

2. EU rechtstelsel: hoofdprincipes




Directe ingang
- EU wetgeving kan rechten maken waarop EU burgers kunnen rekenen in hun
nationale rechtbank
Voorrang
- EU-wetgeving heeft voorrang op nationale wetgeving als die 2 met elkaar in conflict
zouden zijn
- Staat boven nationale wetgeving
14
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Autonomie
- Systeem is onafhankelijk van rechtsstelsels leden
- Er is een hiërarchie van rechtbanken, maar Europees Hof van Justitie is volledig
autonoom hiervan
- Kan wel uitspraak nationale rechtbank overstemmen indien strijdig met Europese
wetgeving

4. De “Big 5”-instituties (niet-monetaire instellingen)
Er zijn vele EU instituties, maar de belangrijkste zijn de “Big 5”

1. De Europese raad


Wat?
-



Hoogste orgaan van politiek niveau in EU: biedt politieke richtlijnen op hoogste
niveau
Initieert belangrijkste initiatieven van EU + beleid

Samenstelling
- Staatshoofden en regeringsleiders van elke lidstaat
- Voorzitter van de Europese Raad
 gecreëerd door Verdrag van Lissabon
 zetelt twee en half jaar
 vergadering voorzitten
 continuïteit waarborgen
 geselecteerd door stemming met gekwalificeerde meerderheid5 in Europese
Raad
 vorige: Herman Van Rompuy
 nu: Donald Tusk

5

meerderheid die in een stemprocedure pas doorslaggevend is wanneer ze voldoet aan
aanvullende voorwaarde
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Samenkomst
- Ten laatste 4x per jaar
 Belangrijkste meestal in Juni en December (aan einde elke termijn van zes
maanden voorzitterschap van EU)
Rol
- Belangrijkste besluiten van elk voorzitterschap word in document ondergebracht
= “Conclusies van het voorzitterschap”
-



Voorzitter van Europese Commissie

Haar politieke besluiten worden omgezet in wet na standaard wetgevingsprocedures
 Geen formele bevoegdheid (beslissing daar genomen word meteen
wetgeving)
 Eerder sturingsfunctie

Europese Raad en Raad van ministers worden allebei vaak “De Raad” genoemd = verwarrend
- Ook niet te verwarren met Raad van Europa
 Internationale organisatie opgericht in 1940 en niet gebonden aan de EU

2. De raad van ministers


Wat?
-

Belangrijkste besluitvormingsorgaan, bevoegd voor bepaald domein



Samenstelling
- 1 vertegenwoordiger van elke EU lidstaat
- Gemachtigd om haar regering Raad beslissingen te verplichten



Samenkomst
- Verschillende namen naargelang probleem behandelt
- Voorbeelden: Ecofin voor financiële en budget problemen
Landbouw raad voor CAP problemen
Algemene zaken raad voor buitenlandsbeleid problemen
Rol
- Verantwoordelijkheden op alle gebieden eerste pijler
- Wetten goedkeuren (samen met Europese Parlement)
- Coördinatie algemeen economisch beleid lidstaten in kader EMU
- Definitieve uitspraak in internationale overeenkomsten tussen EU en andere
land/internationale organisaties (samen met Europees Parlement)
- Goedkeuren begroting EU (samen met Europees Parlement)
- Naast deze taken gekoppeld aan economische integratie, ook besluiten mbt
gemeenschappelijk buitenlands –en veiligheidsbeleid
 Hoog vertegenwoordiger van buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
 Post gecreëerd door Verdrag van Lissabon
 Eerder: taak verdeeld tussen Raad van Ministers en Europese Commissie
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Samengevoegd zodat deze zowel Raad als Commissie meetings bewoont



Twee hoofd besluitvormingsregels
- Unanimiteit voor belangrijkste problemen
 Wijzigingen in verdrag, toetreding nieuwe leden, opzetten meerjarig
financieel plan
 Beslissingen genomen bij consensus (ofwel iedereen akkoord ofwel niet)
- Gekwalificeerde meerderheid
 Voor meeste problemen (80% alle besluiten)



Gecontroleerd door Europese Commissie

3. De Europese Commissie (regering vd EU)








Wat?
-

Uitvoerende macht EU + wetgevende taak
Grote mate van zelfstandigheid/onafhankelijker
 Vaak inzichten die fundamenteel verschillen met die van de lidstaten, de
Raad en het Parlement
 Uiteindelijk verantwoording afleggen aan Europees Parlement (kan
Commissie afstraffen)
Samenstelling
- Commissaris uit elke EU lidstaat (voorzitter/vice-voorzitter)
- Allen samen benoemd voor 5 jaar
- Gekozen naar nationale regering
- Goedgekeurd door Europese Parlement
- Niet verondersteld te functioneren als nationale vertegenwoordiger
- Verantwoordelijk voor bepaald domein van EU-beleid (gelijkwaardig aan nationale
ministerie genaamd Directoraten-Generaal (DGs)
- Voorzitter: Juncker
Samenkomst
- Beslissingen genomen obv eenvoudige meerderheid van stemmen
-> bijna allemaal obv consensus
 Goedkeuring nodig door Raad en Parlement
 Beslissing zonder steun van grote meerderheid commissarissen
= vrijwel zeker mislukken in Raad/Parlement
Rol
- Handhaven van de verdragen  bijdragen aan Europese Integratie:
 Wetsvoorstellen aan Raad en Parlement
 Beheren + implementeren EU-beleid
 Bewaken + handhaven EU-wetgeving samen met EU-hof
- EU vertegenwoordigen op internationale onderhandelingen vb. WTO
- Meeste macht in mededingingsbeleid
- Hoofd verantwoordelijkheid: beheren EU-begroting
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