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JOSÉ MANUEL BARROSO
Voorzitter van de Europese Commissie

Een verenigd, open en sterker Europa

Europa heeft in de vijf jaar sinds het aantreden van deze 
Commissie ongekend ingrijpende veranderingen ondergaan. 
De financiële crisis ontwikkelde zich tot een overheidsschul-
dencrisis, een economische crisis en een sociale crisis, waar-
door de scheidslijnen tussen Europese en nationale politiek 
vervaagden.

In deze tijden van verandering was „business as usual” geen 
optie meer. Terwijl de vijf jaar voor het aantreden van deze 
Commissie gewijd waren aan de grondwetdiscussie, stond 
deze laatste ambtstermijn helemaal in het teken van de 
financiële crisis en staatsschuldencrisis. Gelet op die enorme 
problemen, ben ik er erg trots op dat wij Europa verenigd 
hebben gehouden, open en sterker voor de toekomst. 

Verenigd, omdat we de EU bij elkaar hebben kunnen houden, 
en zelfs hebben kunnen uitbreiden, ondanks de grote druk 
waarmee onze landen moesten afrekenen. Open, omdat we 
met onze internationale partners in de G20 aan een wereld-
wijde oplossing hebben gewerkt, omdat we de handel binnen 

„Als je in een storm terechtkomt, dan moet je  
er doorheen, alleen zo kun je je redden.  

Wat je vooral niet moet doen, is van koers veranderen.”
(Jean Monnet)

Europa en daarbuiten als een middel voor meer groei zijn 
blijven bevorderen en onze verplichtingen ten opzichte van 
ontwikkelingslanden zijn blijven nakomen. En sterker, omdat 
nu overal in Europa de noodzakelijke economische hervor-
mingen plaatsvinden, en we onze economieën beter in de 
hand hebben, vooral in de eurozone, zodat zij de wereldcon-
currentie beter aankunnen.

Bij al ons werk hebben wij voortgebouwd op wat de Europese 
Unie zo uniek maakt. Europa gaat over waarden. Waarden als 
vrede, ons grondbeginsel, waarvoor we in 2012 de Nobelprijs 
voor de vrede mochten ontvangen. Waarden als eenheid en 
verscheidenheid, een bron van kracht die we moeten koes-
teren. Waarden als solidariteit, met onze sociale markteco-
nomie en bescherming voor de Europeanen die het minder 
goed hebben. Deze waarden hebben ons in ons werk steeds 
geïnspireerd. De EU is meer dan een economisch project. Het 
is een politiek project. Het is een gemeenschap van cultuur 
en gedeelde waarden en belangen, en juist dat is nodig om 
samen een toekomst op te bouwen.  
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Rondetafelgesprek van de G8 in Camp David in 2012 naar aanleiding van de wereldwijde financiële crisis.  
Van links, met de klok mee: Angela Merkel, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti,  

Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama en, op de rug gezien, David Cameron en Dmitri Medvedev.

De Europese Commissie heeft zich onvermoeibaar ingezet 
om de Europese economieën voor instorting te behoeden. Het 
gebrek aan regelgeving en toezicht op de financiële markten 
leidde tot speculatie en de kredietcrisis. In de nasleep daar-
van bleek dat veel Europese lidstaten boven hun stand had-
den geleefd en niet voldoende concurrentievermogen hadden. 
En hoewel onze economieën sterk van elkaar afhankelijk zijn, 
hadden we nog geen stevig kader om beleidsfouten te voor-
komen of de crisis te pareren. De afgelopen vijf jaar was de 
Commissie een drijvende kracht achter initiatieven om dit 
recht te zetten. 

Inmiddels biedt Europa burgers en belastingbetalers een 
betere bescherming dankzij de broodnodige strenge regels 
die spaargeld beschermen, banken meer aansprakelijk stel-
len en bankiers minder risico’s laten nemen. Wij hebben het 
systeem weer eerlijk gemaakt. En wij hebben de beslissende 
stappen genomen om een bankenunie tot stand te brengen, 
iets wat vóór de crisis nog ondenkbaar was.  Het resultaat is 
dat de financiële sector nu strenger gereguleerd is en dat toe-
zichthouders voortaan meer achter de hand hebben om ban-
ken te controleren, economische moeilijkheden aan te pakken 
en onze spaartegoeden te bewaken. 

Wij hebben een systeem ingevoerd van gemeenschappelijke 
economische en budgettaire beheer op EU-niveau dat ervoor 
zorgt dat alle regeringen hun overheidsfinanciën op orde hou-
den en dat de nodige hervormingen plaatsvinden om onze 
economieën concurrerend te maken en te houden. In goed 
overleg hebben we een mechanisme gecreëerd dat leningen 
verstrekt aan de landen die door de markten het meest onder 
druk worden gezet. De euro is nog sterker uit deze crisis geko-
men: geen enkel land heeft de munt afgeschaft, er zijn juist 
eurolanden bijgekomen. We hebben gebruik gemaakt van alle 

middelen die ons ter beschikking staan om mensen aan het 
werk te houden en werklozen weer een plaats op de arbeids-
markt te geven, met bijzondere aandacht voor het acute pro-
bleem van de jeugdwerkloosheid. We hebben een nieuwe 
EU-begroting opgesteld met vooral investeringen die lidsta-
ten, regio’s, bedrijven en personen vooruit helpen. En om de 
groei en werkgelegenheid nog meer te stimuleren, hebben we 
de afzetmogelijkheden op ons continent uitgebreid door 
onze interne markt te verruimen en de vier vrijheden te 
verdedigen op de wereldmarkt met ambitieuze internationale 
handelsovereenkomsten. 

We hebben niet alleen de crisis bestreden, maar ook een 
langetermijnplan ontwikkeld om de economieën van Europa 
te moderniseren. Onze Europa 2020-strategie bevat realis-
tische, maar ambitieuze doelstellingen om Europa slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bezorgen. De nieuwe 
EU-begroting mikt op meer concurrentievermogen door 
extra nadruk te leggen op onderzoek, innovatie en infra-
structuur, met bijzondere aandacht voor Europa’s vervoers-, 
energie- en digitale netwerken. De klimaat- en energiedoel-
stellingen voor 2020, die de vorige Commissie al had vast-
gesteld, hebben we nog aangescherpt tot een kader voor 
2030. Concurrentievermogen, duurzaamheid en een gega-
randeerde voorziening staan in ons klimaat- en energiebe-
leid centraal. Bovendien hebben we in onze Blauwdruk een 
duidelijk visie gegeven op de voltooiing van de economische 
en monetaire unie. 

Jean Monnet zei ooit: „Ik ben er altijd van overtuigd geweest 
dat Europa zich in tijden van crisis verenigt.” Wij hebben 
bewezen dat hij gelijk had, en dat de sceptici zich vergissen. 
Wij hebben laten zien wat er bereikt kan worden als 
EU-instellingen en lidstaten samenwerken. 

DE ECONOMISCHE CRISIS OPVANGEN EN EEN KLIMAAT  
VOOR DUURZAME GROEI EN BANEN SCHEPPEN
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José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, met studenten in Polen (2011).

Hoewel de economische en financiële crisis de afgelopen vijf 
jaar onze grootste uitdaging was, zijn we de andere zorgen 
van de Europese burgers niet uit het oog verloren.

De Commissie heeft tal van initiatieven genomen voor het vrij 
verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, voor 
een ruime keuze en eerlijke concurrentie voor consumenten 
en bedrijven, en voor meer investeringen in infrastructuur. 
Dankzij onze interne markt zijn de roamingtarieven nog ver-
der omlaag gegaan, hebben we eerlijkere prijzen en rechten 
voor reizigers en consumenten, is er na dertig jaar onderhan-
delen eindelijk een akkoord over het Europese octrooi – iets 
wat onderzoekers en bedrijven veel tijd en geld zal besparen 
– en is solliciteren in een ander EU-land nog makkelijker 
geworden.

Het is belangrijker dan ooit dat we de fundamentele waarden 
waarop de Unie is gebaseerd, zoals de rechtsstaat, in ere hou-
den. De Commissie heeft er de laatste jaren bij verschillende 
lidstaten op aangedrongen dat zij deze fundamentele begin-
selen en de vrijheden en rechten van hun burgers ten volle 
moeten blijven eerbiedigen. Met het rechtsstaatinitiatief dat 
wij hebben voorgesteld, willen we dat voortaan nog systema-
tischer en krachtdadiger doen.   

WERKEN VOOR DE EUROPESE BURGERS

Om de concrete problemen van de mensen te kunnen aan-
pakken, moeten de Europese instellingen zich toeleggen op 
de domeinen waar zij de grootste toegevoegde waarde bie-
den. Europese samenwerking is op veel gebieden van essen-
tieel belang maar daarom niet op elk gebied noodzakelijk. 
Deze Commissie heeft nieuwe wetgeving voorgesteld waar 
het nodig was, maar ze heeft ook meer bureaucratie wegge-
werkt dan ooit te voren. Alle vereenvoudigingen samen kun-
nen het Europese bedrijfsleven meer dan 32 miljard euro per 
jaar besparen. Wij hebben sinds 2005 maar liefst 6 000 
EU-wetten geschrapt. Europa moet doortastend zijn in 
belangrijke zaken, maar terughoudend in de kleinere.

Om de grootste zorgen van de Europese burgers weg te 
nemen, moeten de verschillende Europese instellingen een 
gezamenlijke aanpak kiezen. De Europese Commissie is de 
enige instelling die in elke fase van de besluitvorming een rol 
speelt. Tegelijkertijd kan zij niets bereiken zonder de volledige 
betrokkenheid van de twee andere partijen in het wetgevings-
proces, want uiteindelijk moeten alle wetsvoorstellen geza-
menlijk worden goedgekeurd door de ministers uit de 
nationale regeringen en de europarlementariërs die u kiest. 
Deze Commissie heeft veel gedaan om de samenwerking nog 
soepeler te laten verlopen. Het democratische proces is ver-
beterd. Alle instellingen hebben geholpen om Europa sterker 
uit de crisis te laten komen.        
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José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad,  
en Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, nemen de Nobelprijs voor de Vrede 2012 in ontvangst.

Eén ding is zeker in het licht van de toenemende globalise-
ring: hoe groter, hoe sterker. De economische crisis, de wereld-
wijde klimaatonderhandelingen, de bezorgdheid over de 
energiezekerheid, migratie, de Arabische Lente en de recente 
ontwikkelingen in Oekraïne tonen aan dat de EU alleen doel-
treffend is als we gezamenlijk optreden. 

De economische crisis heeft Europa op de proef gesteld, maar 
tegelijkertijd aangetoond dat Europa invloed kan uitoefenen 
op het internationale toneel. De Europese Unie geeft op veel 
gebieden wereldwijd de toon aan, en wij hebben een voortrek-
kersrol gespeeld in wereldfora zoals de G8/G7, de G20, de 
WTO en de VN. Wij hebben Europa ook meer présence gege-
ven, zowel wereldwijd als in onze buurlanden. En voor talloze 
landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Stille Oceaan en het 
Caribisch gebied blijven wij de grootste donor ter wereld, 
ondanks de crisis. Bovendien hebben we daar onze politieke 
partnerschappen versterkt.  

EEN STEM VOOR EUROPA OP HET WERELDTONEEL

Het feit dat de EU in 2012 de Nobelprijs voor de vrede mocht 
ontvangen, herinnert ons eraan dat de EU staat voor vrede, 
hoop en stabiliteit. Dit mogen we nooit als vanzelfsprekend 
gaan beschouwen. De actuele gebeurtenissen in Oekraïne 
laten zien dat het monster van de machtspolitiek op ieder 
moment weer de kop kan opsteken. De beelden van jonge 
Oekraïners met de Europese vlag als symbool van een betere, 
vrijere toekomst, bewijzen precies hoeveel wij al hebben 
bereikt. De EU zal vrijheid en democratie altijd blijven steu-
nen, zowel in onze regio als daarbuiten. 
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Ons grootste resultaat is misschien niet zozeer wat we heb-
ben bereikt, maar hoe we dat hebben gedaan. Sommigen 
voorspelden dat een Commissie met 27 of 28 leden onwerk-
baar zou zijn. Dat een Europese Unie met nieuwe landen erbij 
geen knopen zou kunnen doorhakken. Ze hadden het mis. We 
hebben samen, verenigd, moedige besluiten genomen, die 
blijk geven van een reële lotsverbondenheid in Europa. De glo-
balisering is een gemeenschappelijke uitdaging die ons dich-
ter bij elkaar brengt, en de waarden die wij delen, maken onze 
band steeds hechter. Iedereen beseft daarom dat we goede 
oplossingen moeten blijven bedenken waar iedereen achter 
kan staan.  De laatste vijf jaar hebben bewezen dat we het 
aankunnen:  een EU met 28 landen werkt wel degelijk, en 
onze instellingen hebben de nodige capaciteiten en ervaring 
om zich aan te passen, te hervormen, te verbeteren. 

EEN OVERZICHT VAN DE BEREIKTE RESULTATEN

Commissievoorzitter Barroso bezoekt Syrische vluchtelingen in een opvangkamp in Jordanië (2012).

Dit overzicht van bereikte resultaten is maar een fractie van 
het werk dat de commissarissen de voorbij ambtstermijn heb-
ben verzet.  De EU heeft er een nieuwe lidstaat bijgekregen, 
Kroatië, en Estland en Letland zijn overgestapt op de euro. En 
terwijl we de strijd aangaan met jeugdwerkloosheid en men-
senhandel, terwijl we wereldwijd ieder jaar 120 miljoen 
mensen in nood helpen en in Europa de privacy van inter-
netgebruikers beschermen, werken we samen verder aan 
een verenigd, open en sterker Europa. 

9



OPRICHTING VAN EEN EUROPESE DIPLOMATIEKE DIENST 
We hebben de nieuwe Europese dienst voor extern optreden van de grond 
af opgebouwd en ingebed in een bredere aanpak voor de buitenlandse 
betrekkingen van de EU. 

Vredesopbouw, 
bescherming  

van kwetsbare 
mensen en 

armoedebestrijding

In een gemondialiseerde wereld waarin iedereen steeds 
meer op elkaar is aangewezen, heeft een EU die onderling 
samenwerkt, meer invloed. Extern optreden beperkt zicht niet 
tot buitenlandbeleid, militaire missies en sancties, het omvat 
ook activiteiten in de sfeer van hulp, handel en wereldeco-
nomie. De Europese dienst voor extern optreden heeft zijn 

De Europese dienst voor extern optreden (EEAS) werd opgericht om Europees beleid en waarden te ontwikkelen  
en uit te dragen, en om de stem van de EU in de wereld luider te laten klinken.  

CATHERINE ASHTON
Vicevoorzitter en hoge vertegenwoordiger van de Unie  
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

hoofdkwartier in Brussel, maar werkt, samen met andere 
departementen van de Europese Commissie en de 140 EU-
delegaties verspreid over de hele wereld, aan de ontwikkeling 
en uitvoering van Europees beleid en Europese waarden die 
de EU wereldwijd een stem moeten geven.
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Om ervoor te zorgen dat onze politieke, economische en tech-
nische steun zo veel mogelijk effect heeft, moeten we met 
onze inspanningen inspelen op de hervormingen en verlan-
gens van de partnerlanden die wij helpen. En dat is precies 
wat de EU-taskforce doet. Die aanpak blijkt voor iedereen 
nuttig. De EU heeft de hervormingen een injectie gegeven die 
meer stabiliteit en welvaart heeft gebracht.

Zo heeft Tunesië tussen 2011 en 2013 financiële steun van 
de EU gekregen voor een bedrag van vier miljard euro. Er zijn 
formele besprekingen gestart over een nieuw „bevoorrecht 
partnerschap”, dat betrekking heeft op alle terreinen van 
wederzijds belang. Ook werd afgesproken om opnieuw te 
gaan onderhandelen over een uitgebreide vrijhandelsover-
eenkomst en een mobiliteitspartnerschap.

In crisissituaties is symptoombestrijding gewoon niet genoeg. 
De EU pakt de problemen ook bij de wortel aan dankzij haar 
inspanningen op het gebied van diplomatie, veiligheid, ont-
wikkeling en humanitaire hulp. In Somalië is de EU actief op 
het land en ter zee. Nadat de piraterij voor de kust van 
Somalië in 2008-2009 haar hoogtepunt bereikte, is het aan-
tal geslaagde aanvallen van piraten dankzij de operatie 
Atalanta tot praktisch nul gereduceerd. De EU is een van de 
belangrijkste steunpilaren van de Afrikaanse vredesmacht in 
Somalië. Dankzij de Europese trainingsmissies EUTM en 
Nestor zijn duizenden Somalische soldaten en leden van de 
kustwacht opgeleid. We werken met Somalië samen aan de 
opbouw van democratische structuren en steunen de econo-
mische ontwikkeling van het land. De EU is voor Somalië het 
belangrijkste donorland en legt het accent op goed bestuur, 
onderwijs en economie.

BUNDELING VAN MIDDELEN VOOR MEER INVLOED  
IN DE WERELD
We kiezen voor een brede aanpak van complexe crisissen zoals  
in Somalië door de krachten van onze instrumenten, delegaties  
en partners te bundelen.

STEUN VOOR PARTNERS IN DE OVERGANGSFASE
Dankzij de geheel nieuwe benadering van de EU-taskforce hebben  
we baanbrekend werk verricht, zoals ten zuiden van de Middellandse  
Zee in de nasleep van de Arabische lente en in Myanmar/Birma.

De EU pakt crisissen bij de wortel aan door zich  
in te zetten voor diplomatie, veiligheid,  

ontwikkeling en humanitaire hulp.  

Myanmar/Birma laat zien hoe de EU met haar politieke, 
economische en technische steun de hervormingen  

en ambities van partnerlanden vooruit helpt.

In Myanmar/Birma hebben verschillende EU-commissarissen 
en meer dan 100 ondernemers na de opheffing van de sanc-
ties gesproken over de mogelijkheden voor hulpverlening en 
hervatting van de handel. Op basis van drie pijlers, namelijk 
handel, ontwikkeling en democratie, en maatschappelijk 
middenveld, heeft de taskforce een begin gemaakt met een 
proces waarbij de EU Myanmar begeleidt bij zijn economi-
sche en politieke hervormingen.
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VERSTERKING VAN DE EU-REGELS INZAKE GEGEVENSBESCHERMING
Wij hebben hard gewerkt aan strengere regels voor gegevensbescherming.

Een nieuw tijdperk 
voor justitie  

en grondrechten  
in Europa

De Commissie heeft gepleit voor één enkele wetgeving in de 
hele EU en één loket voor bedrijven, zodat ze nog maar bij 
één nationale toezichthouder hoeven aan te kloppen, en niet 
bij 28. Wij hebben van de staatshoofden en regeringsleiders 
de belofte gekregen dat zij vóór eind 2014 een overeen-
komst ter zake zullen bereiken.

Door de 28 nationale voorschriften en de 28 verschillende 
autoriteiten door één enkel systeem te vervangen, zal het 
eenvoudiger en goedkoper worden om zaken te doen in de 
EU, met name voor het mkb. Een dergelijk systeem zal echter 
vooral resulteren in een betere bescherming van de gege-
vens van personen en ondernemingen. Als ondernemingen 
zich niet aan de regels houden, zullen Europese toezichthou-
ders hun een boete ter waarde van een bepaald percentage 
van hun totale jaaromzet kunnen opleggen.

Naar aanleiding van het Amerikaanse spionageschandaal 
hebben de burgers alle vertrouwen verloren in de manier 
waarop hun persoonsgegevens door grote ondernemingen en 
overheden worden behandeld. Momenteel werken wij eraan 
om dat vertrouwen te herstellen, en de Europeanen te bewij-
zen dat de EU er alles aan doet om gegevens te beschermen.

De Commissie wil het vertrouwen in online-veiligheid  
herstellen en aantonen dat Europa  

werk maakt van gegevensbescherming.

VIVIANE REDING
Vicevoorzitter en commissaris voor justitie,  
grondrechten en burgerschap

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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Momenteel wordt minder dan 50 % van de vastgestelde frau-
dedelicten op nationaal niveau vervolgd. Aangezien wij alle-
maal verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de 
EU-begroting, zowel op Europees als op nationaal niveau, 
heeft de Europese Commissie voorgesteld om een Europees 
openbaar ministerie op te richten. Dit zal ervoor zorgen dat 
de nationale gerechtelijke instanties kunnen samenwerken 
met de EU om te garanderen dat informatie wordt uitgewis-
seld, zodat alle vermoedens van fraude met de EU-begroting 
worden onderzocht.

Criminelen die geld van de belastingbetaler uit de EU-begroting 
stelen, mogen hier niet mee wegkomen en de Unie heeft al 
een grote stap gezet om ervoor te zorgen dat ons geld in de 
toekomst veilig zal zijn. 

In 2011 heeft de Europese Commissie ondernemingen opgeroe-
pen om via zelfregulering te zorgen voor een beter evenwicht 
tussen mannen en vrouwen in hun raad van commissarissen. 
Omdat een jaar later nog niets was veranderd, hebben wij 
wetgeving voorgesteld voor een procedureel quotum van 
40 % om te garanderen dat vrouwen een eerlijke kans krijgen 
tijdens het aanwervingsproces.

Tussen 2003 en 2010 is het percentage vrouwen in raden van 
commissarissen met 3,4 % toegenomen. Sinds oktober 2010 
is dit percentage met nog vier keer zoveel toegenomen (en 
vandaag bedraagt het 18 %). Het effect van ons wetgevings-
voorstel is duidelijk. De Europese Commissie heeft de bal aan 
het rollen gebracht. 

Dit is geen kwestie van vrouwen banen te geven alleen omdat 
zij vrouw zijn, het gaat erom dat vrouwen nog steeds bepaalde 
banen niet krijgen omdat zij vrouw zijn. Met de hulp van de 
EU zal dit veranderen.

VROUWEN IN EUROPA HELPEN DOOR HET GLAZEN PLAFOND TE BREKEN
Wij hebben quota voorgesteld voor meer vrouwen in raden van commissarissen. 

HET GELD VAN DE BELASTINGBETALER BESCHERMEN DOOR  
HET OPRICHTEN VAN EEN EUROPEES OPENBAAR MINISTERIE
Wij hebben voorgesteld om een Europees openbaar ministerie  
op te richten, zodat alle vermoedens van fraude met de EU-begroting  
grondig worden onderzocht.

De oprichting van een Europees openbaar ministerie zal  
een gezamenlijke inspanning verzekeren, gebaseerd op  

het delen van informatie, om fraude tegen  
de EU-begroting aan te pakken

Door nieuwe wetgeving en andere maatregelen is het aandeel 
van vrouwen in raden van commissarissen gestegen.
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_wob_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_wob_en.pdf
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OPTREDEN TEGEN KARTELS EN CONCURRENTIEVERVALSING
Wij hebben de strijd aangebonden met marktpraktijken die  
de concurrentieverhoudingen verstoren. We hebben ervoor gezorgd  
dat Europese burgers en bedrijven gecompenseerd worden  
wanneer mededingingsregels overtreden worden in de EU.

Een betere 
marktwerking

Kartelvorming en concurrentievervalsing leiden tot extra kos-
ten voor consumenten economie als geheel, en belemmeren 
innovatie en concurrentievermogen. Het mededingingsrecht 
bestraft kartels en concurrentievervalsing, bijvoorbeeld in de 
financiële sector, de telecom en de energiesector.

Door Europese burgers en bedrijven wettelijk de mogelijk-
heid te geven hun geld terug te eisen van bedrijven die vals 
spelen, zorgen we voor een eerlijkere markt.

Hier volgen een paar voorbeelden van wat de Europese 
Commissie heeft gedaan om burgers en bedrijven eerlijke 
concurrentievoorwaarden te bieden.

•  Zij heeft fusies die de consument schade zouden berok-
kenen, zoals die van Aer Lingus en Ryanair, verboden.

•  Zij heeft boetes opgelegd aan kartels voor auto-onderde-
len en farmaceutische bedrijven die illegale afspraken 
hadden gemaakt.

•  Ze is een onderzoek gestart naar mogelijk misbruik door 
Google en Gazprom.

Jaar Boetes in euro’s
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<april) 1 405 708 000

Totaal 8 416 555 579

Het mededingingsrecht bestraft kartels en 
concurrentievervalsing, bijvoorbeeld in de financiële sector,  

de telecom en de energiesector.

JOAQUíN ALMUNIA
Vicevoorzitter en commissaris voor mededingingsbeleid
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IADe financiële crisis heeft voor veel onzekerheid in de hele 
Europese economie gezorgd. We hebben er goed op gelet dat 
overheidssteun voor de banken werd gebruikt om deze te 
reorganiseren en weer gezond te maken. We hebben er ook 
voor gezorgd dat de belastingbetaler zoveel mogelijk ontzien 
werd en dat niet-levensvatbare banken op fatsoenlijke wijze 
werden opgeheven.

In deze economisch moeilijke tijden heeft de Europese 
Commissie ervoor moeten zorgen dat bedrijven steun kunnen 
krijgen als dat goed is voor de economie.

Ons programma voor de modernisering van de regels voor 
staatssteun zal de economische groei verder stimuleren, de 
overheidsuitgaven efficiënter maken en de concurrentie op de 
interne markt garanderen. We hebben erop toegezien dat als 
belastinggeld naar bedrijven gaat, dit groei en werkgelegen-
heid oplevert of voor openbare diensten, onderzoek of inno-
vatie bestemd is. Het mag ook worden gebruikt om geld lenen 
makkelijker te maken, in regio’s te investeren die hulp nodig 
hebben, energienetwerken aan te leggen en de klimaatbe-
schermingsstrategie te steunen.

NIEUWE REGELS VOOR STAATSSTEUN OM DE GROEI TE BEVORDEREN
Wij hebben onze regels voor staatssteun gemoderniseerd 
om de groei te ondersteunen.

SANERING VAN DE FINANCIËLE SECTOR
Door de controle van overheidssteun voor banken hebben we gezorgd 
voor een meer gezonde en levensvatbare financiële sector.

Jaar Zaak Bedrag in euro’s
2013 Financiële derivaten (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Beeldbuizen voor tv’s en computers 1 470 515 000

2014 Lagers voor auto’s en vrachtwagens 953 306 000

2010 Luchtvracht 799 445 000

2010 Lcd-schermen 631 925 000

Controle op staatssteun zorgt ervoor dat overheidsingrepen de 
mededinging en de handel in de EU niet verstoren.

De Commissie heeft recordboetes van in totaal 1,7 miljard euro opgelegd aan de banken  
die betrokken waren bij het LIBOR/EURIBOR-schandaal.

©
 iStockphoto.com
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Dit heeft geholpen om de financiële sector weer dienstbaar 
aan de reële economie te maken. De Europese Commissie 
heeft ook recordboetes van in totaal 1,7 miljard euro opge-
legd aan de banken die betrokken waren bij het manipuleren 
van de LIBOR/EURIBOR-rentes.

Tot slot hebben we actie ondernomen tegen de hoge interban-
caire vergoedingen voor debet- en kredietkaarten. Als gevolg 
daarvan hebben MasterCard en Visa ermee ingestemd de ver-
goedingen voor grensoverschrijdende transacties binnen de 
EU te beperken. Dit is goed nieuws voor de consument.
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http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-126_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1208_en.htm


INVULLEN VAN DE ONTBREKENDE SCHAKELS VOOR 
GRENSOVERSCHRIJDEND VERVOER IN DE EU
Wij hebben de meest revolutionaire en radicale herziening van  
het vervoersnetwerk van de EU sinds de jaren 1980 op gang gebracht.

Sneller, veiliger  
en schoner vervoer 

voor iedereen

Op voorstel van de Europese Commissie zullen binnen 
negen grote vervoerscorridors verbindingen worden aan-
gelegd of verbeterd. Hiervoor heeft de Europese Commis-
sie de EU-financiering voor infrastructuur verdrievoudigd. 
Deze middelen zullen worden gebruikt om 94 belangrijke 
EU-havens en 38 luchthavens aan te sluiten op spoor- en 
wegverbindingen, om 15 000 km spoorwegen aan te pas-
sen voor het gebruik van hogesnelheidstreinen en om knel-
punten aan de grenzen weg te werken. 

Treinreizen zullen sneller worden en luchthavens beter bereik-
baar, goederen kunnen vlotter vanuit havens worden vervoerd 
en het wordt nog makkelijker om de grens over te gaan. 

Efficiëntie in de vervoersector is van cruciaal belang. Daarom 
onderneemt de Europese Commissie stappen om het lucht-
verkeer beter te beheren, de spoorwegdiensten te verbeteren 
en een echte interne EU-vervoersruimte te creëren die ten 
dienste staat van de Europese burgers en ondernemingen, 
waar zij zich ook bevinden. Het TEN-T-netwerk zorgt voor nieuwe verbindingen  

en infrastructuur en transformeert het internationale  
verkeer in heel Europa.

SIIM KALLAS
Vicevoorzitter en commissaris voor vervoer
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De Europese Commissie heeft maatregelen genomen om de 
lidstaten ertoe aan te zetten meer tank- en oplaadpunten te 
installeren. Tegelijkertijd hebben we aangedrongen op 
gemeenschappelijke normen zodat u met uw elektrische auto 
de grens kunt oversteken zonder dat u zich zorgen hoeft te 
maken over de mogelijkheden om deze op uw bestemming 
op te laden. 

Er worden middelen beschikbaar gesteld om de vervuiling in 
steden terug te dringen en om de manier waarop wij ons in 
de stad verplaatsen radicaal te veranderen. Dankzij door de 
EU medegefinancierde projecten is bijvoorbeeld het aantal 
elektrische voertuigen in Brighton (VK) verdubbeld en werden 
de elektrische trams in Zagreb (Kroatië) gemoderniseerd. 

Overheidsinstanties moeten nu verantwoorden hoe zuinig 
hun voertuigen zijn en hoeveel CO2 zij uitstoten. Wij willen 
ervoor zorgen dat onze lucht zo schoon mogelijk is en dat 
brandstof overal in de EU aan dezelfde veiligheidsnormen 
voldoet.

PASSAGIERSRECHTEN VOOR MEER VERVOERSWIJZEN  
DAN WAAR OOK TER WERELD
De EU is de eerste regio ter wereld waar passagiersrechten  
voor alle vormen van vervoer worden gegarandeerd.

MEER STEUN VOOR SCHONE ENERGIE 
Wij hebben het gebruik van schonere energiebronnen zoals elektriciteit, 
waterstof en vloeibaar aardgas aangemoedigd. 

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie,  
presenteert een plan voor tankstations met alternatieve 

brandstoffen in heel Europa op basis van gemeenschappelijke 
normen voor ontwerp en gebruik.

Alle informatie over uw rechten als passagier  
kunt u nu als app downloaden.

De luchtvaartsector was de eerste waar er regels inzake pas-
sagiersrechten van toepassing waren. De laatste vijf jaar 
heeft de Europese Commissie zich ingezet om de passagiers-
rechten uit te breiden tot passagiers die reizen per trein, per 
boot en per bus. De EU is nu de eerste regio ter wereld waar 
passagiers voor alle vormen van vervoer gegarandeerde 
rechten hebben. 

Als u uw rechten niet kent, kunt u een app van de EU down-
loaden en er zo onderweg meer over te weten komen.

Uw reis opnieuw plannen, is nog nooit zo stressloos geweest. 
Bij grote vertragingen krijgt u meer hulp, de toegankelijkheid 
voor passagiers met een beperking of met beperkte mobili-
teit wordt verhoogd en zij krijgen meer ondersteuning.
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BETER, SNELLER EN GOEDKOPER COMMUNICEREN
Europa is momenteel het enige continent waar u altijd toegang heeft  
tot het internet, ongeacht waar u woont of op reis bent.

De digitale interne 
markt: met volle 
kracht vooruit

Het verlagen van de kosten om verbinding te maken met het 
internet, waardoor het mogelijk en betaalbaar wordt om te 
bellen op reis in andere lidstaten van de EU, en het verster-
ken van de concurrentie waren belangrijke prioriteiten van 
deze Commissie. Toch geeft 94 % van de reizigers aan dat zij 
het gebruik van Facebook en andere onlinediensten beperken 
vanwege hoge roamingkosten. Dit zou niet mogen op een 
eengemaakte markt. De Europese Commissie is deze ontwik-
keling aan het keren en zorgt voor goedkopere verbindingen 
voor consumenten en ondernemingen.

Dankzij de initiatieven van de Europese Commissie zijn de 
roamingkosten met 50 % afgenomen voor gesprekken en 
met 93 % voor mobiele data. Hierdoor wordt 2,4 miljard euro 
per jaar bespaard, worden drempels verlaagd en wordt een 
einde gemaakt aan de te hoge tarieven voor roaming.

Bovendien kunnen alle Europese huishoudens nu toegang 
krijgen tot een breedbandverbinding en de kansen die deze 
met zich meebrengt, terwijl de binnenlandse tarieven door de 
concurrentie op de EU-markt blijven dalen.

Iedereen in Europa kan overal op het internet.

NEELIE KROES
Vicevoorzitter en commissaris voor de digitale agenda
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We zetten partnerschappen op ter waarde van miljarden 
euro’s waardoor de Europese industrie wereldwijd een leiders-
rol kan vervullen op het gebied van:

•  5G-connectiviteit – de volgende generatie mobiele com-
municatie, met duizend keer meer capaciteit en 90 % min-
der energieverbruik.

•  Robots die ondersteuning kunnen bieden aan ouderen en 
op het gebied van gezondheid en welzijn, voedselproduc-
tie, vervoer, milieu en veiligheid.

•  Fotonica voor slimmere, groenere instrumenten voor 
verschillende sectoren, van gezondheidszorg tot huis-
verlichting.

•  High-performance computing om problemen in de indus-
trie, het milieu, de gezondheidszorg en daarbuiten te si-
muleren en op te lossen.

•  Elektronica, waardoor de waarde van de microchipproduc-
tie in de EU verdubbelt en 250 000 banen worden gecre-
eerd in Europa.

Nieuwe sectoren zorgen voor nieuwe banen. De Europese 
Commissie helpt de EU om de wereldwijde digitale wedloop 
aan te voeren. Vandaag de dag is het een grote uitdaging om 
de kloof tussen vraag naar en aanbod van personeel in de 
digitale sector te dichten:  in 2020 zullen er bijna een miljoen 
openstaande vacatures zijn omdat kandidaten niet over de 
juiste vaardigheden voor de digitale economie beschikken. 
Om dit probleem aan te pakken, heeft de Europese Commissie 
de Grote Coalitie voor ICT-banen opgericht, die 250 000 
nieuwe opleidingen, 100 000 stageplaatsen en duizenden 
nieuwe ICT-banen zal opleveren. 

Daarnaast nemen wij de obstakels weg voor cloud computing, 
een nieuw flexibel bedrijfsinstrument dat 2,5 miljoen banen 
kan creëren en het bbp van de EU met 160 miljard euro kan 
verhogen. Het „Startup Europe”-programma van de Commissie 
ondersteunt ICT- en webondernemers bij het opstarten en 

DIGITALE VAARDIGHEDEN, BANEN EN ONDERNEMERSCHAP  
VOOR DE VOLGENDE GENERATIE
Door de steun van de EU voor de digitale sector ondergaan de Europese 
economie en samenleving een gedaanteverwisseling.

INVESTEREN IN ONDERZOEK NAAR DIGITALE TECHNOLOGIE
De Europese Commissie biedt de EU een concurrentievoordeel  
door nu al te investeren in de technologie van morgen.

De Europese industrie heeft baat bij EU-investeringen 
 in digitaal onderzoek.

De EU helpt bij de opleiding van de digitale 
 ondernemers van de toekomst.

uitbreiden van hun onderneming in de EU door hen aanzienlijke 
financiële steun te bieden. Europese startende technolo-
gieondernemingen kennen een enorme groei; zo is de app-
economie in de EU nu al goed voor 17,5 miljard euro en  
1,8 miljoen banen.

•  Fascinerend en baanbrekend onderzoek naar toekomstige 
transformatieve technologie, gaande van nieuwe compu-
ters gebaseerd op het menselijk brein tot het nieuwe 
„wondermateriaal” grafeen.
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STEUN VOOR EEN HEROPLEVING VAN DE INDUSTRIE
Wij hebben belangrijke initiatieven gelanceerd om een nieuw Europees 
industriebeleid te ontwikkelen en de industrie in de EU, waarvan  
de rol steeds kleiner is geworden, weer een belangrijke plaats te geven.

Een industriële 
heropleving

De industrie speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van 
groei en werkgelegenheid en is goed voor 80 % van de EU-
export en 80 % van de particuliere investeringen. Elke nieuwe 
arbeidsplaats in de verwerkende industrie leidt tot gemiddeld 
een à twee nieuwe banen in de dienstensector. De Commis-
sie heeft met succes de reële economie weer op de agenda 
geplaatst, met als doel dat de Europese industrie tegen 2020 
weer 20 % van het bbp van de EU gaat uitmaken, tegenover 
15,1 % nu. Alle lidstaten hebben deze strategie, „Voor een 
heropleving van de Europese industrie”, goedgekeurd. Op al 
onze beleidsterreinen zal rekening worden gehouden met 
het industriële concurrentievermogen. Ondernemingen heb-
ben nu specifieke fondsen ter beschikking waarmee wordt 
beoogd een impuls te geven aan concurrentievermogen en 
innovatie en de toegang tot kredieten voor kleine en mid-
delgrote ondernemingen te versoepelen (via het COSME-
programma en leningen van de Europese Investeringsbank 
(EIB)). Wij hebben de EU-wetten vereenvoudigd om veilige 
en hoogwaardige industriële producten te ondersteunen en 
om de administratieve rompslomp te verminderen, in het 
bijzonder om het mkb te helpen. We zijn goed op weg om 
de procedures nog meer te vereenvoudigen: binnenkort moet 
het mogelijk zijn om binnen drie dagen en voor minder dan 
100 euro een bedrijf kunnen oprichten.

Grootschalige initiatieven om een nieuw Europees 
industriebeleid te ontwikkelen hebben  

de maakindustrie in Europa, die erop achteruit ging,  
weer een belangrijke plaats gegeven.

ANTONIO TAJANI
Vicevoorzitter en commissaris voor industrie  
en ondernemerschap

Aandeel van maakindustrie in EU-bbp

20

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


AN
TO

N
IO

 T
AJ

AN
I

De ruimtevaartindustrie beschikt over een groot potentieel 
om nieuwe banen te creëren, onze technologie te verbeteren 
en onze kennis uit te breiden. In 2010 werd het nieuwe pro-
ject Galileo – de Europese versie van gps – opgestart. Met vier 
satellieten in een baan om de aarde kan het systeem nu wor-
den getest. De lanceringen worden in 2014 volgens planning 
voortgezet, waardoor het aantal satellieten tot tien zal toe-
nemen. Daardoor zal Galileo diensten kunnen aanbieden, 
onder meer voor een beter beheer van kritieke transport- en 
hulpdiensten, een betere rechtshandhaving, betere grenscon-
troles en veiligere vredesmissies.

Ons nieuwe aardobservatiesysteem, Copernicus, zal ons 
ondersteuning bieden om de klimaatverandering aan te pak-
ken, de biodiversiteit in onze zeeën te beheren en hulp te ver-
lenen bij rampen, zoals in het tragische geval van de recente 
tyfoon in de Filipijnen. Ook de eerste Copernicus-satelliet, 
Sentinel IA, is met succes gelanceerd.

Naar schatting 60 % van het bbp zal in 2030 door de opko-
mende economieën (Brazilië, China, India, Mexico, enz.) wor-
den gegenereerd, terwijl amper 13 % van onze kleine en 
middelgrote bedrijven momenteel buiten de EU actief is. Wij 
hebben dus nog heel wat werk voor de boeg. Met „Missions 
for Growth” hebben wij samen met vertegenwoordigers van 
570 ondernemingen uit 26 lidstaten een bezoek gebracht aan 
17 verschillende landen overal ter wereld. Zo kunnen wij in 
alle sectoren deuren openen en kansen creëren. De „Missions 
4 growth” hebben al verschillende zakelijke overeenkomsten 
opgeleverd en er is een groot aantal intentieverklaringen 
ondertekend over internationale normen, toerisme, het mkb, 
ruimtevaart en industriële samenwerking.

„MISSIONS 4 GROWTH” EN INDUSTRIËLE DIPLOMATIE:  
KANSEN CREËREN BUITEN DE EU
Wij hebben bedrijven gesteund bij de verkoop  
van hun goederen en diensten buiten de EU.

STEUN VOOR GALILEO EN COPERNICUS: DE RIJZENDE STERREN  
VAN HET CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE EU
Wij hebben vier satellieten voor Galileo en één voor Copernicus  
in een baan om de aarde gebracht.

Europese en Israëlische ondernemers bespreken hun zakelijke 
kansen tijdens de „Missions for Growth” in Israël.

Galileo, het Europese wereldwijde navigatiesysteem,  
zal talloze handige apps ondersteunen.

Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat Galileo de 
eerste 20 jaar tot 90 miljard euro aan de Europese economie 
kan bijdragen, en Copernicus tot 30 miljard euro. 
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EEN DEMOCRATISCHE UNIE
Wij hebben onze burgers rechtstreeks een stem gegeven  
en de parlementen een grotere rol toebedeeld. 

Het EU-apparaat  
vlot laten 

functioneren

Dankzij het Europese burgerinitiatief kunnen Europese bur-
gers thema’s die voor hen belangrijk zijn bovenaan de Euro-
pese agenda plaatsen. Als zij voor hun voorstel één miljoen 
handtekeningen uit minstens zeven lidstaten verzamelen, 
onderzoekt de Europese Commissie of het in EU-wetgeving 
kan worden omgezet. In maart 2014 heeft de Commissie het 
eerste initiatief dat deze drempel heeft gehaald, „Right2Water”, 
aanvaard.

De personen die bij algemene verkiezingen worden verko-
zen, vertegenwoordigen alle burgers in alle besluiten die de 
EU neemt. De wetgeving van de EU wordt pas vastgesteld 
nadat de nationale regeringen en het rechtstreeks verkozen 
Europees Parlement deze hebben goedgekeurd. Bovendien 
hebben de nationale parlementen het recht om aan te geven 
dat de Europese Commissie haar bevoegdheden heeft over-
schreden door EU-wetsontwerpen een „gele kaart” te geven, 
waardoor deze moeten worden herzien.

Vicevoorzitter Šefčovič (r.) neemt meer dan een miljoen 
handtekeningen voor het initiatief Right2Water in ontvangst.

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Vicevoorzitter en commissaris voor interinstitutionele 
betrekkingen en administratie
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Een kwalitatief hoogwaardig EU-ambtenarenapparaat is 
nodig om onze collectieve Europese belangen in binnen- en 
buitenland te verdedigen. Net als nationale overheidsdiensten 
heeft echter ook de EU-administratie zich in het licht van de 
economische crisis moeten hervormen.

Onze hervormingen hebben de werkingskosten van de EU ver-
laagd, waardoor de verhouding prijs/kwaliteit voor de 
Europese burger aanzienlijk is verbeterd. De administratie van 
de EU is altijd al veel kleiner geweest dan de meeste over-
heidsdiensten in de lidstaten: De Commissie is bijvoorbeeld 
40 % kleiner dan de administratie van de stad Parijs. 

Het salaris van de EU-ambtenaren is sinds 2010 daadwerke-
lijk bevroren en de EU zal haar personeelsbestand tegen 
2017 met 5 % inkrimpen. Van onze begroting gaat slechts 
6 % naar de dagelijkse administratieve werkzaamheden, ter-
wijl de resterende 94 % rechtstreeks wordt geïnvesteerd in de 
uitvoering van beleidsmaatregelen voor de EU.

De mate waarin onze burgers ons vertrouwen, hangt af van 
hoe transparant wij zijn. Wij raadplegen belangengroepen die 
invloed willen uitoefenen op het beleid dat wij vaststellen en 
wij luisteren naar alle partijen. 

Daarom hebben wij twee initiatieven gelanceerd:

•  het gezamenlijke Transparantieregister van de Europese 
Commissie en het Europees Parlement: dit bevat gege-
vens over lobbyisten in Brussel en is qua omvang het 
grootste register in zijn soort ter wereld;

•  de nieuwe Transparantieportal: dit is een „onestopshop” 
die toegang geeft tot alle informatie in verband met 
de EU. 

• 
 Beide initiatieven worden mettertijd steeds belangrijker:  naar 
schatting 75 % van alle commerciële entiteiten en ongeveer 
60 % van de ngo’s zijn in het register ingeschreven. De bur-
gers hebben het recht te weten met wie de instellingen van 
de EU communiceren, en wij willen ervoor zorgen dat dat 
mogelijk is.

EEN TRANSPARANTE UNIE
Wij hebben eerlijke en open procedures opgezet om ervoor te zorgen  
dat de burger vlot toegang krijgt tot informatie.

EEN KOSTENEFFECTIEVE UNIE
De Europese Commissie is zichzelf aan het hervormen om  
de EU-belastingbetaler nog meer waar voor zijn geld te kunnen bieden.

Ongeveer 94 % van de EU-begroting gaat naar projecten  
in de lidstaten en de rest van de wereld.

„ Een democratische 
maatschappij heeft transparante 
en aansprakelijke instellingen. 

Transparantie maakt goed 
toezicht mogelijk en zorgt zo 

voor aansprakelijkheid.”

94 %
Europese bedrijven, 
studenten, 
wetenschappers,  
regio’s,  
steden,  
boeren,  
ngo’s enz.

6 %
EU-administratie
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DE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE STABILITEIT BESCHERMEN
De Europese Commissie heeft maatregelen genomen om 
de financiële stabiliteit te beschermen en de budgettaire  
en economische geloofwaardigheid te herstellen.

Europa uit  
de crisis loodsen,

de grondslag leggen 
voor de toekomst

De economische crisis betekende de grootste uitdaging 
voor onze economie en onze samenleving sinds de Tweede 
Wereldoorlog en heeft grote verdeeldheid en onrust gezaaid 
in Europa. Decennialang konden al geruime tijd bestaande 
problemen in veel lidstaten ongebreideld groeien, tot de par-
ticuliere en openbare schulden onhoudbaar werden. Dankzij 
doortastende beleidsmaatregelen en een ongekende Europese 
solidariteit kon het scenario van een wanordelijk faillissement 
van de overheid, met alle verwoestende sociale en economi-
sche gevolgen voor Europa van dien, worden afgewend.

We hebben de grootste financiële „firewall” ter wereld gecre-
eerd om onze lidstaten tegen rampen te beschermen. Dankzij 
EU-steunprogramma’s hebben de landen die financiële bij-
stand genoten, weer ademruimte gekregen om de stabiliteit 
te herstellen. De openbare financiën hebben nu een stevigere 
basis en ook het concurrentievermogen en de groeifunda-
menten op lange termijn zijn versterkt.

De EU hervormt en versterkt de sector  
van de financiële dienstverlening.

©
 Reuters/BSIP

OLLI REHN
Vicevoorzitter en commissaris voor economische  
en monetaire zaken en de euro

De EU is zich nu van de crisis aan het herstellen. Wereldwijd 
wordt erkend dat onze lidstaten nu veel beter in staat zijn om 
banen te scheppen en duurzame welvaart voor onze burgers 
te creëren.
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De crisis heeft zich mondiaal laten voelen en daarom moet 
zowel binnen de EU als wereldwijd doortastend worden opge-
treden. De Europese Commissie neemt deel aan alle belang-
rijke internationale fora zoals de G7, de G8 en de G20 en ons 
leiderschap bij het doorduwen van financiële en economische 
hervormingen, het vergroten van de transparantie en het sti-
muleren van de handel tonen aan hoe belangrijk de EU is voor 
de gezondheid van de wereldeconomie. De euro is, na de dol-
lar, nog steeds de tweede reservemunt en liet gedurende de 
gehele crisis een opmerkelijk stabiele wisselkoers zien.

De crisis heeft tekortkomingen in onze economieën en onze 
institutionele architectuur aan het licht gebracht, en daarom 
hebben wij actie ondernomen om deze aan te pakken. De lid-
staten hebben nooit eerder geziene maar noodzakelijke 
inspanningen geleverd om hun economie te hervormen. Wij 
beschikken nu over meer doeltreffende toezichtsystemen en 
vangnetten in de vorm van striktere begrotingsregels, een 
beter gecoördineerd economisch beleid en een bankenunie 
met een gemeenschappelijke toezichthouder en één enkel 
mechanisme om indien nodig banken te herstructureren of te 
sluiten.

De vernieuwde Economische en Monetaire Unie kan nu in 
een vroeg stadium optreden en reageren, onevenwichtighe-
den corrigeren en het budgettaire en economische beleid 
coördineren.

De eurozone is verder uitgebreid: Estland is in 2011 toege-
treden, Letland in 2014 en Litouwen wil in 2015 toetreden. 

EEN ROBUUSTE EURO VOOR EEN STERK EUROPA 
Wij hebben een sterkere economische structuur opgebouwd  
– met 18 leden heeft de eurozone niet alleen de crisis weerstaan,  
maar is zij ook groter en steviger geworden voor de toekomst.

BIJDRAGEN AAN EEN WERELDWIJDE CRISISRESPONS
Wij hebben met onze internationale partners samengewerkt om  
een antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee de wereldwijde  
economie wordt geconfronteerd.

De EU neemt deel aan alle grote internationale fora,  
zoals de G20, om economische hervormingen op  

mondiaal niveau te bevorderen. 

Meer dan 333 miljoen EU-burgers gebruiken nu de euro.

©
 Reuters/BSIP
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MEER RECYCLING EN MINDER AFVAL BETEKENT MEER 
WERKGELEGENHEID EN MINDER AFHANKELIJKHEID VAN IMPORT
Ieder jaar belandt er minder afval op de vuilnishoop.

Op weg naar  
een groener Europa

Tegen alle voorspellingen in, is de hoeveelheid bedrijfs-, ver-
pakkings- en huishoudelijk afval afgenomen. De EU wordt 
steeds meer een recyclingmaatschappij, en dat er steeds 
meer huishoudelijk afval, verpakkingsafval en voertuigen 
worden gerecycleerd, is mede te danken aan wetsvoorstel-
len van de Europese Commissie. Er wordt ook steeds meer 
elektrisch en elektronisch afval opgehaald.

Afvalbeheer en recycling zorgt ook voor banen. Als we alle 
EU-regels over afval correct toepassen, zal dat in de hele EU 
samen zo’n 400 000 extra banen opleveren. Ook zal de jaar-
lijkse omzet van de afvalsector met 42 miljard euro stijgen 
en kan, alleen al dankzij deze wetten, tegen 2020 de EU-
doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen (met 
wel 30 %) zonder meer worden gehaald.

Door minder weg te gooien en meer te recycleren haalt de EU  
extra waarde uit haar afval, haalt de Europese industrie de 
doelstellingen inzake grondstoffenefficiëntie, zijn we minder 
afhankelijk van geïmporteerde grondstoffen, en stimuleren 
we het concurrentievermogen.

Europa wordt geleidelijk een recyclagemaatschappij:  
elk jaar wordt minder afval gestort.

JANEZ POTOČNIK 
Commissaris voor milieu
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van deze wetten, en gaat in op honderden klachten van bur-
gers en ngo’s om de correcte toepassing van de milieuwetge-
ving in de EU te garanderen. Wat heeft die handhaving zoal 
opgeleverd? 

•  Het aantal zones waar de grenswaarden voor schadelijke 
deeltjes dagelijks werden overschreden, is met ongeveer 
een kwart gedaald (van 36 % in 2008 tot 28 % in 2012).

•  Meer dan 1 800 steden van verschillende grootte, van na-
tionale hoofdsteden tot kleine gemeenten, hebben nu een 
stedelijke waterzuiveringsinstallatie die aan de EU-regels 
voldoet.

•  In 2012 voldeed 95,3 % van alle kustwateren in de EU aan 
de minimumkwaliteitsnormen, en was de kwaliteit van het 
zwemwater in 81,2 % van de badplaatsen uitstekend.

Als we de natuur beschermen, beschermen we onze levens-
kwaliteit. Met onze biodiversiteitsstrategie beschermen we 
onze natuur. We moeten de natuur immers goed beheren, 
duurzaam gebruiken en, waar mogelijk, herstellen en verbe-
teren. Binnen het Natura 2000-netwerk beschermen wij al 
meer dan 27 000 gebieden, waaronder de meest waardevolle 
natuurgebieden van Europa.

Dat doen we niet alleen voor de natuur zelf. We doen het ook 
omdat we allemaal schone lucht, schoon water, een vrucht-
bare bodem, diversiteit in soorten en gezonde habitats nodig 
hebben. Natuurbeheer in Europa is goed voor een totale extra 
werkgelegenheid van 4,4 miljoen banen en een jaaromzet van 
405 miljard euro.

NATUURBESCHERMING IN EUROPA
We hebben meer gedaan om 
de unieke natuur in Europa te 
beschermen en te verbeteren.

MINDER LUCHT- EN WATERVERONTREINIGING  
DANKZIJ GESLAAGDE MILIEUWETGEVING
We pakken de lucht- en waterverontreiniging aan  
om uw gezondheid te beschermen.

Samen met Ivan Patzaichin, meervoudig winnaar van Olympisch 
goud, promoot EU-commissaris Potočnik ecotoerisme  

en duurzame ontwikkeling in de Donaudelta, Roemenië.

EU-commissaris Potočnik met een goudstaaf, gewonnen  
uit gerecycleerde mobiele telefoons, bij een bezoek aan  

een Belgisch recyclagebedrijf.
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Netto-ontwikkelingssteun 2012 (in miljarden euro’s)

EU VS Japan Canada

IN DE VOORHOEDE VAN DE WERELDWIJDE STRIJD TEGEN ARMOEDE
Ondanks de economische vertraging is de EU de grootste donor  
van ontwikkelingshulp ter wereld: de EU is goed voor meer dan de helft  
van alle mondiale steun om de armoede in de wereld te bestrijden.

Wereldwijde 
armoedebestrijding

De Europese Commissie levert de grootste bijdrage aan de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de Verenigde 
Naties en helpt zo bij het terugdringen van de armoede in 
de wereld en het redden van miljoenen levens. In 2012 bij-
voorbeeld hebben de EU en haar lidstaten 55 miljard euro 
aan officiële ontwikkelingshulp besteed. Dankzij de ontwik-
kelingshulp van de EU hebben de afgelopen tien jaar:

•  bijna 14 miljoen meer jongens en meisjes basisonder-
wijs genoten;

•  meer dan 70 miljoen mensen toegang tot drinkbaar 
water gekregen;

•  46,5 miljoen mensen bijdragen in geld of in natura 
gekregen waarmee zij hun voedselvoorziening konden 
veiligstellen;

•  geschoolde gezondheidswerkers 7,5 miljoen geboorten 
begeleid, waardoor vele levens van moeders en baby’s 
werden gered.

 
Het is iets waar we terecht allemaal trots op zijn: meer dan 
80 % van de EU-burgers is ervan overtuigd dat Europa de 
ontwikkelingslanden moet blijven helpen.

Niemand ter wereld geeft meer ontwikkelingshulp  
dan de EU en haar lidstaten.

ANDRIS PIEBALGS 
Commissaris voor ontwikkeling
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Hulp is van essentieel belang om armoede te bestrijden, maar 
volstaat in de wereld van vandaag niet als andere beleidster-
reinen niet aan de verwezenlijkingen bijdragen of deze onge-
daan maken. Specifieke voorbeelden van de verwezenlijkingen 
van de Europese Commissie op dit gebied zijn:

•  Bestrijding van belastingontduiking: baanbrekende EU-
wetgeving inzake verantwoording en transparantie helpt in 
de strijd tegen belastingontduiking en corruptie en waar-
borgt dat burgers van hun natuurlijke rijkdommen kunnen 
profiteren.

•  Bescherming van de bossen: nieuwe EU-wetgeving verbiedt 
de invoer van illegaal gekapt hout.

•  Instandhouding van de visserij: de hervorming van het ge-
meenschappelijk visserijbeleid zorgt ervoor dat de visse-
rijovereenkomsten duidelijke voordelen opleveren voor de 
lokale bevolking.

Dit is de kern van de „agenda voor verandering”, de blauw-
druk van de Europese Commissie voor een moderner steun-
beleid in een snel veranderende wereld met opkomende 
economieën.

70 % van de EU-steun zal nu naar de armste landen gaan, 
onder meer de landen die getroffen zijn door conflicten of 
natuurrampen, zoals Mali, Somalië, de Centraal-Afrikaanse 
Republiek en Haïti, waar de EU het voortouw neemt in het 
bevorderen van vrede en ontwikkeling.

Wij richten onze hulp nu op activiteiten die de motor zijn voor 
verandering en economische groei, zoals goed bestuur, land-
bouw, energie, gezondheidszorg en onderwijs. Wij doen dit in 
volledig partnerschap met de landen die wij helpen. Of zoals 
het op een bord bij een school in Zimbabwe wordt uitgedrukt: 
„Wat je zonder ons voor ons doet, is niet voor ons.”

HERVORMING VAN DE EU-STEUN OM  
DE IMPACT ERVAN TE VERGROTEN
Wij hebben vooral steun verleend aan de landen die deze het hardst nodig 
hebben en aan de sectoren waar deze het grootste verschil kan maken.

VIA ALLE EU-BELEIDSTERREINEN ONTWIKKELINGSLANDEN  
HELPEN OM ARMOEDE UIT TE BANNEN
De afgelopen jaren hebben wij grote vooruitgang geboekt  
bij het integreren van de behoeften van de ontwikkelingslanden  
in al onze initiatieven.

EU-commissaris Piebalgs en de Haïtiaanse president Martelli 
zetten de eerste schop in de grond voor een nieuwe weg, twee 

jaar na de verwoestende aardbeving in het Caribische land.

EU-certificaten voor legaal gekapt hout beschermen  
de wouden, overal ter wereld.

Nieuwe audit- en controleprocedures werden ingevoerd om 
elke euro die wordt uitgegeven op te volgen, zodat wij de wer-
kelijke resultaten met de verwachte resultaten kunnen 
vergelijken.
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EEN SOLIDE FINANCIËLE SECTOR ALS BASIS  
VOOR GROEI WAARVAN IEDEREEN PROFITEERT
Wij hebben regels ingevoerd die garanderen dat banken voorzichtiger te werk 
gaan en beter bestand zijn tegen economische schokken.

De burger als spil  
van de interne markt

De belastingbetaler heeft een zware tol betaald om de ban-
ken overeind te houden. Voortaan moet worden voorkomen 
dat de burger moet opdraaien voor de wanpraktijken en ris-
kante operaties van banken. Met de nieuwe regels van de 
Europese Commissie heeft de EU binnen de G20 het voor-
beeld gegeven bij de ontwikkeling van een wereldwijde aan-
pak hiervoor. Die nieuwe regels garanderen dat

•  banken geld opzij zetten voor moeilijkere tijden;
•  zij een gemeenschappelijk fonds voeden als buffer bij 

financiële moeilijkheden;
•  de spaartegoeden van de burger bij faillissementen 

beschermd worden (tot 100 000 euro per bankrekening)
•  een overkoepelend systeem van toezicht controleert of 

banken zich aan de regels houden.
 
Er zijn ook nieuwe maatregelen om riskante praktijken zoals 
hedgefondsen en bankiersbonussen aan banden te leggen. 

Nieuwe regels zorgen ervoor dat banken minder risico’s nemen 
en beter voorbereid zijn op toekomstige economische onrust.

MICHEL BARNIER
Commissaris voor Interne markt en diensten

De banken in het eurogebied, waar de risico’s van besmetting 
tussen verschillende landen nog groter zijn, zijn onderge-
bracht in een bankenunie, met één enkele toezichthouder en 
één systeem voor de herstructurering of sluiting van banken.
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Een octrooihouder kan anderen beletten zijn uitvinding zon-
der zijn toestemming na te maken, te gebruiken of te verko-
pen. Het akkoord, waarvoor de Europese Commissie hard 
gestreden heeft, is goed voor onze economie, het bedrijfsle-
ven en de consument. Het is een stimulans voor onze onder-
zoekers en bedrijven om te investeren in innovatie, de basis 
voor groei. En dankzij het nieuwe octrooi kunnen we beter 
concurreren met onze internationale partners.

De interne markt is goed voor iedereen: de consument profi-
teert van een ruimere keuze en een hogere kwaliteit en hij 
krijgt meer waar voor zijn geld. Bedrijven hebben toegang tot 
een markt van 500 miljoen consumenten waaraan zij hun 
producten en diensten kunnen slijten. Een win-win-situatie 
dus voor de consument en het bedrijfsleven. Daarom hebben 
wij tal van stappen gezet om de interne markt te verbreden. 
Wij werken aan een stimuleringskader voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen: een op de vier nieuwe bedrijven is 
gebaseerd op dit model. We hebben een aantal initiatieven 
genomen die gunstig zijn voor de burger, waaronder:

•  De beroepskaart, die de erkenning van vaardigheden in 
heel Europa makkelijker maakt.

•  Eures - Een Europees vacatureportal.
•  Het recht om in elk EU-land een basisbankrekening te 

openen.
•  Maatregelen tegen oneerlijke en schadelijke handelsprak-

tijken, piraterij en namaak.

EEN STAP VOORUIT VOOR ONZE INTERNE MARKT 
We hebben de interne markt in alle sectoren, van vervoer tot de digitale 
economie en van telecom tot energie, verder opengesteld.

HET EUROPEES OCTROOI
Eindelijk, na meer dan 30 jaar onderhandelen, wordt binnenkort het Europees 
octrooi ingevoerd. Europese bedrijven, ook kleine en middelgrote ondernemingen, 
kunnen dan voor een concurrerende prijs hun creatieve ideeën gemakkelijker 
en sneller beschermen met een in de hele EU geldend octrooi. 

De uitbreiding van de interne markt brengt zowel  
consumenten als bedrijven nieuwe voordelen.

Een Europees octrooi is een stimulans voor onderzoekers en 
bedrijven om te investeren in innovatie, de basis voor groei.
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INVESTEREN IN VAARDIGHEDEN VAN JONGEREN
We hebben meer geïnvesteerd in onderwijs en opleiding, zelfs nu de lidstaten 
op de overheidsuitgaven bezuinigen.

Onderwijs,  
opleiding  

en creativiteit:  
de weg naar succes

Geld mag nooit een belemmering zijn voor goed onderwijs 
en een goede opleiding voor onze kinderen. Daarom blijft de 
Europese Commissie investeren in onderwijs en opleiding, 
ook nu veel lidstaten de broekriem aanhalen. Dankzij onze 
doelstellingen hebben we meer jongeren geholpen om door 
te studeren en is het aantal voortijdige schoolverlaters zon-
der diploma of met weinig kwalificaties verminderd.

In 2014 is Erasmus+ van start gegaan met een budget van 
15 miljard euro voor de komende zeven jaar. Dat is 40 % 
meer dan voorheen, de grootste stijging van alle EU-pro-
gramma’s. Vier miljoen mensen zullen de kans krijgen om te 
studeren, een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen 
in het buitenland en om vreemde talen te leren en nieuwe 
vaardigheden op te doen, waarmee ze hun kansen op de 
arbeidsmarkt zullen verhogen. 

De Commissie blijft investeren in onderwijs en opleiding,  
ook nu veel lidstaten de broekriem aanhalen.

ANDROULLA VASSILIOU
Commissaris voor onderwijs, cultuur,  
meertaligheid en jeugdzaken

Dankzij de nieuwe „leninggaranties” kunnen studenten een 
volledige masterstudie volgen, ongeacht hun financiële ach-
tergrond. Er is meer aandacht en erkenning gekomen voor 
informeel en niet-formeel leren. Bovendien is er gezorgd 
voor nauwe relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt via 
partnerschappen van universiteiten, beroepsopleidingen en 
bedrijven.
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De sector cultuur en creativiteit is goed is voor 4,5 % van het 
bbp van Europa en biedt werk aan meer dan 8 miljoen men-
sen. De Europese Commissie gelooft dat deze sector nog kan 
groeien dankzij de steun van het nieuwe programma „Creatief 
Europa”, waarvan het budget is opgetrokken tot 1,5 miljard 
euro. Daarmee kan een beurs worden gegeven aan 250 000 
Europese kunstenaars en subsidie worden verleend aan 2 000 
bioscopen en voor 800 films en 4 500 boekvertalingen.

Wij werken ook aan de invoering van een regeling voor kleine 
bedrijven in de cultuursector om bankleningen te krijgen en 
om financiële instellingen te helpen de mogelijkheden van 
deze sector goed in te schatten.

Culturele uitwisselingen zijn niet meer weg te denken uit de 
betrekkingen van de EU met haar buurlanden en de rest van 
de wereld. De intermenselijke dialoog op hoog niveau met 

We moeten anders gaan denken over innovatie in Europa. 
Daarom is de Europese Commissie meer gaan investeren in 
het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) en 
de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA).

Het EIT heeft geholpen met het opstarten van meer dan 100 
nieuwe bedrijven en heeft meer dan 1 000 studenten klaar-
gestoomd voor een nieuwe postdoctorale opleiding waarbij 
een academische studie wordt gecombineerd met de voorbe-
reiding op het ondernemerschap. Sinds 2010 geven de kennis- 
en innovatiegemeenschappen van het EIT concrete invulling 
aan de samenwerking van topuniversiteiten en toponder-
zoekscentra met het bedrijfsleven en de industrie bij de ont-
wikkeling van oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke 
uitdagingen.

OPLEIDING VAN DE ONDERNEMERS VAN MORGEN
We hebben onderzoek en ondernemerschap dichter bij  
elkaar gebracht door extra financiële steun te geven.

ONZE KUNSTENAARS WERELDWIJD VOOR HET VOETLICHT BRENGEN
Europese kunstenaars krijgen meer steun dan vroeger.

Nieuwe postuniversitaire opleidingen helpen ondernemers  
in de dop hun eigen bedrijf op te richten.

Onze steun voor de culturele en creatieve sector  
wordt goed gebruikt.

Omdat het budget voor MSCA-acties met 30% is opgetrok-
ken, is er in de komende zeven jaar 6 miljard euro extra beschik-
baar voor 65 000 onderzoekers, waarvan 40 % promovendi.

China is een fantastisch voorbeeld van hoe de EU de samen-
werking tussen Chinese studenten, kunstenaars en professi-
onals uit de cultuursector en hun Europese tegenhangers 
heeft uitgebreid.
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MEER RECHTVAARDIGHEID INZAKE BELASTINGEN  
VOOR BURGERS EN BEDRIJVEN
Wij hebben de regels tegen belastingontduiking en belastingfraude  
in de EU en elders aangescherpt.

Betere bescherming 
van het geld  

van de Europese 
belastingbetaler

De Europese Commissie heeft zich hard gemaakt voor meer 
transparantie in de belastingen en eerlijkere belastingconcur-
rentie in de EU en daarbuiten. Wij hebben ons ingezet om een 
einde te maken aan het bankgeheim, de belastingparadijzen 
en de ontwijking van vennootschapsbelasting. De Europese 
Commissie heeft een ambitieus actieplan aanvaard om de 
mazen in het net te dichten en de belastingregels strenger 
te maken, zodat we niet nog langer elk jaar miljarden aan 
inkomsten mislopen door belastingontwijking.

Fiscale rechtvaardigheid betekent dat iedereen zijn steen-
tje bijdraagt. De door de Europese Commissie voorgestelde 
„Robin Hood”-belasting – of belasting op financiële transac-
ties – kan ervoor zorgen dat de financiële sector de dans niet 
ontspringt.  Deze belasting, die veel steun krijgt van de Euro-
pese burger, wordt nu door veel lidstaten ingevoerd.  We heb-
ben ook het initiatief genomen om belastingen te heffen over 
de digitale economie, zonder deze af te knijpen.

De EU neemt het voortouw in de strijd tegen belastingontwijking 
en maakt zich sterk voor meer fiscale transparantie wereldwijd.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915

ALGIRDAS ŠEMETA
Commissaris voor belastingen en douane-unie,  
audit en fraudebestrijding
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De Commissie heeft gezorgd voor doeltreffendere instrumen-
ten om fraudeurs aan te pakken en de EU-begroting tegen 
misbruik te beschermen. Het Europees openbaar ministerie is 
een van de initiatieven waarop de Europese Commissie het 
meest trots is. Zodra het op poten staat, kan elk geval van 
fraude met EU-geld doeltreffend worden onderzocht, ver-
volgd en berecht. Er zullen naar schatting 2 500 zaken per 
jaar kunnen worden behandeld.

Bovendien hebben wij zwaardere sancties op misdrijven 
tegen de financiële belangen van de EU voorgesteld, zoals 
geharmoniseerde straffen voor de hele EU. Het Bureau voor 
fraudebestrijding van de EU, OLAF, is gereorganiseerd, zodat 
het optimaal kun functioneren. Bovendien is er een nieuwe 
„fraudebestrijdingscyclus” ingevoerd, waar iedereen die 
EU-middelen beheert, in zijn dagelijks werk te maken krijgt.

Dankzij de voorstellen van de Commissie voor een uniforme 
btw-aangifte kunnen bedrijven die in meerdere EU-landen 
actief zijn, elk jaar 15 miljard euro uitsparen. Bedrijven die in 
Europa actief zijn, kunnen 18 miljard euro besparen dankzij 
de nieuwe btw-regels voor e-facturering. Om in te spelen op 
de specifieke behoeften van zeer kleine bedrijven zijn de btw-
regels flexibeler gemaakt. Bovendien is er veel steun in het 
bedrijfsleven voor het voorstel voor een gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschaps-
belasting. Die moet leiden tot lagere kosten en eenvoudigere 
procedures voor het bedrijfsleven.  

Door de EU-douane te moderniseren – onder meer door over 
te schakelen op een pan-Europese elektronische douaneom-
geving – hebben we het handelsverkeer sneller, vlotter en vei-
liger gemaakt. Door de douane meer instrumenten te geven 
in de strijd tegen namaak en smokkel van goederen, hebben 
we geholpen bonafide bedrijven beter te beschermen en voor 
een eerlijker speelveld gezorgd.

EEN BEDRIJFSVRIENDELIJKER KLIMAAT
Wij hebben fors gesnoeid in de bureaucratische rompslomp  
en de administratieve kosten voor het bedrijfsleven door het belasting-  
en douanestelsel in de EU eenvoudiger te maken.

BETERE BESCHERMING VAN BELASTINGGELD
We beschermen de belastinginkomsten en de EU-begroting  
nu beter tegen misbruik.

EU-commissaris Šemeta bezoekt de douanepost van Vaalimaa 
aan de Fins-Russische grens.

OLAF, het EU-bureau voor fraudebestrijding, onderzoekt  
en bestrijdt fraude tegen de EU-begroting en corruptie  

binnen de Europese instellingen. 
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OPENSTELLEN VAN NIEUWE MARKTEN
Wij hebben meer buitenlandse markten opengesteld dan ooit tevoren, 
waardoor zowel in de EU als voor onze handelspartners de handel wordt 
gestimuleerd en groei wordt gecreëerd. 

Welvaart genereren, 
stabiliteit verbeteren 

en ontwikkeling 
bevorderen

De Europese Commissie heeft bijgedragen tot het wegnemen 
van handelsbelemmeringen met Zuid-Korea, Peru, Colombia 
en Midden-Amerika. Handelsovereenkomsten met de ooste-
lijke partners van Europa, zoals Oekraïne, alsook met Canada, 
West-Afrika en het Caribisch gebied werden afgerond.

Wij zijn ook drie bijzonder belangrijke onderhandelingen over 
vrijhandel gestart: met de VS, met Japan en met China over 
het investeringsakkoord. Als al deze initiatieven vruchten 
afwerpen, kan dit 2,2 % aan het bbp van de EU toevoegen, 
wat overeenkomt met 275 miljard euro.  

Wij zijn er ook in geslaagd om meer overeenkomsten door 
te drukken die gunstig zijn voor het bedrijfsleven in de EU, 
onder meer maatregelen waardoor Europese ondernemin-
gen een betere toegang krijgen tot overheidsopdrachten bui-
ten de EU, en wij hebben onze belangen verdedigd tegenover 
derde landen die hebben geprobeerd de markt te verstoren. 

EU-commissaris De Gucht, voorzitter Barroso en VS-president 
Obama op de EU/VS-topontmoeting van 2011.

KAREL DE GUCHT
Commissaris voor handel
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Toen de Europese zonnepanelenindustrie werd bedreigd door 
dumping en oneerlijke subsidies voor Chinese zonnepanelen 
op de EU-markt heeft de Europese Commissie onderhandeld 
over een oplossing waarbij Chinese ondernemingen een mini-
male uitvoerprijs werd opgelegd om de markt te stabiliseren. 

Wij hebben gestreden voor een betere toegang tot grondstof-
fen, zoals zeldzame aardmetalen die in tal van sectoren wor-
den gebruikt, gaande van de geavanceerde technologie tot de 
auto-industrie en de staalproductie. In dat verband hebben 
wij twee WTO-zaken tegen China gewonnen. 

Wij hebben eveneens een initiatief gelanceerd om de han-
delsbeschermingsinstrumenten van de EU voorspelbaarder 
en transparanter te maken. 

Handel kan ontwikkelingslanden uit de armoede tillen. Sinds 
2010 heeft de Europese Commissie haar tariefpreferenties 
(stelsel van algemene preferenties, SAP) herzien om ervoor 
te zorgen dat ontwikkelingslanden in nood werkelijk profite-
ren van tariefpreferenties voor de EU-markt. 

Bij de ramp in een textielfabriek in Bangladesh is de harde 
realiteit van de arbeidsomstandigheden buiten de EU 
duidelijk geworden en heeft de Europese Commissie een 
nooit gezien gezamenlijk initiatief met de Internationale 
Arbeidsorganisatie opgestart om Bangladesh bij te staan 
bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van 
werknemers. 

Wij hebben ook bijgedragen aan een duurzame conflictloze 
handel in belangrijke industriële producten door een regeling 
voor de verantwoorde winning van mineralen te ontwikkelen. 

HANDEL EERLIJKER EN DUURZAMER MAKEN
Wij zorgen ervoor dat handel de armere economieën ten goede komt.

OPKOMEN VOOR EUROPESE HANDELSBELANGEN
Wij hebben ondernemingen uit de EU systematisch verdedigd wanneer  
de handelsregels elders niet werden nageleefd. 

EU-commissaris De Gucht en Gao Hucheng, minister  
voor handel van China, bij de ondertekening  

van het memorandum van overeenstemming over  
intellectuele eigendomsrechten in Beijing.

EU-commissaris De Gucht met Dipu Moni, minister van 
buitenlandse zaken van Bangladesh, in Genève.

De EU heeft er ook toe bijgedragen dat in december 2013 de 
Bali-overeenkomst inzake handelsbevordering werd gesloten, 
waardoor ontwikkelingslanden ongeveer 325 miljard euro per 
jaar kunnen besparen door het afschaffen van heel wat admi-
nistratieve kosten die verband houden met douaneoperaties.
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INNOVEREN OM HET DAGELIJKS LEVEN VAN MENSEN TE VERANDEREN
Wij hebben het budget voor onderzoek met 30 % verhoogd en daarmee van 
Horizon 2020 het grootste onderzoeksprogramma van de EU ooit gemaakt.

Onderzoek  
en innovatie 

omzetten in banen

Onderzoek en innovatie helpen ons om te gaan met de grote 
problemen die op ons afkomen, zoals klimaatverandering, 
energietekort en voedselschaarste. Omdat de problemen 
zo complex zijn, zijn afzonderlijke landen en bedrijven niet 
in staat om daar oplossingen voor te vinden. Daarom zijn  
we met Horizon 2020 gekomen, een nieuw onderzoeks- en 
innovatieprogramma voor de hele EU met een budget van 
80 miljard euro voor zeven jaar. Horizon 2020 legt meer dan 
ooit de nadruk op echte vooruitgang op gebieden zoals de 
volgende generatie antibiotica en groenere en veilige ver-
voerssystemen.

We zullen ook samenwerken met internationale partners, 
zoals bij het marien onderzoek binnen de onderzoeksalliantie 
voor de Atlantische Oceaan.

Twitter: @EU_H2020

Hernieuwbare energie is een van de belangrijkste 
onderzoeksgebieden in de EU.

©
 Fotolia.com

MáIRE GEOGHEGAN-QUINN 
Commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap
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Een idee hebben is mooi, maar waar het op aankomt is zo’n 
idee ook van de grond te krijgen, zodat uiteindelijk een pro-
duct in de markt wordt gezet en in de huiskamer of het bedrijf 
terecht komt. Daarom heeft de Europese Commissie het mes 
gezet in de administratieve rompslomp voor de financiering 
van onderzoek, bijvoorbeeld door de tijd die nodig is om een 
project van start te laten gaan met 30 % te verminderen. We 
financieren meer publiek-private partnerschappen op gebie-
den zoals luchtvaart en elektronica en we combineren dit met 
inspanningen om van de EU een „Innovatie-Unie” te maken. 
Daarom hebben wij veel energie gestoken in het akkoord over 
het EU-octrooi en hebben we het „paspoort voor durfkapitaal” 
in het leven geroepen om bedrijven te helpen verantwoorde 
risico’s te nemen, want risico’s en mislukkingen horen nu een-
maal bij vooruitgang.  

Kennis is de nieuwe mondiale valuta. Om met de rest van de 
wereld te kunnen concurreren en nieuwe banen te scheppen, 
moet Europa voorop lopen op innovatiegebied. In de wereld-
wijde innovatierace lopen we langzaam in op de VS en Japan, 
en liggen we voor op tal van andere landen. Maar China loopt 
snel in en Zuid-Korea ligt mijlenver voor. Wat echter nog het 
meest zorgen baart, is dat we minder zijn gaan uitgeven aan 
onderzoek, op dit moment niet meer dan 2 % van het bbp. 
Daarom is het zo belangrijk om vast te houden aan die 3 %.  

We proberen niet alleen het budget te verhogen, maar het 
geld ook beter te gebruiken. Met de Europese onderzoeks-
ruimte zetten we de EU weer op het spoor van hervorming 
van het onderzoek- en innovatiestelsel, en creëren we een 
interne markt voor ideeën voor het hele continent. Zo bunde-
len we onze innovatieactiviteiten, zorgen we voor een betere 
en eerlijkere financiering en aanwerving, verbeteren we de 
gelijkheid van man en vrouw en geven we jonge onderzoekers 
meer kansen. 

EUROPA VOOROP IN DE WERELDWIJDE INNOVATIERACE
Wij hebben afgesproken dat de hele EU uiterlijk in 2020  
3 % van het bbp in onderzoek moet steken.

IDEEËN VERTALEN IN TOEPASSINGEN
Wij hebben het, vooral voor het mkb, makkelijker gemaakt om ideeën  
in producten om te zetten en die op de markt te brengen.

Twitter: @innovationunion

Europa zit de wereldleiders op de hielen qua prestaties inzake 
innovatie en de groei daarvan.

Een Europees publiek-privaat partnerschap werkt  
aan de „fabrieken van de toekomst”.
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Gemiddelde jaarlijkse groei

©
 FESTO
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1 000 MILJARD EURO AAN INVESTERINGEN  
IN DE KOMENDE ZEVEN JAAR
Wij hebben voor de Europese Unie een budget van 1 000 miljard euro 
vrijgemaakt om tussen 2014 en 2020 te investeren in onze economie  
en maatschappij en zo het leven van iedere burger te verbeteren.

Een sterke en 
gezonde begroting 

houdt de EU  
sterk en gezond

Dit is wat de 20 miljoen Europese kleine en middelgrote 
bedrijven, ongeveer 100 000 steden en regio’s, duizenden 
laboratoria en universiteiten, en vele andere begunstigden 
van de EU-begroting nodig hebben.

Een sterke en gezonde begroting houdt de EU sterk en 
gezond. De nieuwe begroting is gemoderniseerd om beter te 
kunnen investeren in economische groei, onderzoek, onderwijs,  
humanitaire hulp en ondersteuning van werkloze jongeren.

De komende zeven jaar investeert de EU 1 000 miljard euro  
in economische groei, onderzoek, onderwijs, ondersteuning  

van werkloze jongeren en humanitaire hulp.

JANUSZ LEWANDOWSKI 
Commissaris voor financiële programmering en begroting
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De EU-begroting moest begrijpelijker en toegankelijker wor-
den, en de financiële regels moesten eenvoudiger. Die taak 
hebben wij zeer serieus genomen. Het financieel reglement, 
dat voor elke euro geldt die EU wil uitgeven, is ingrijpend 
herzien.

Eenvoudigere regels betekenen ook een grotere verantwoor-
dingsplicht. De Europese Commissie heeft besloten dat iedere 
begunstigde binnen 90 dagen zijn geld moet krijgen. Alle 
documenten worden nu elektronisch ingediend: Dit betekent 
minder papierwerk, minder risico’s om documenten te verlie-
zen en een beter overzicht van fondsen. 

De EU-begroting is een instrument geworden om de reële 
economie steviger te maken, zeg maar een hefboom om 
Europa uit de crisis te tillen. Sinds 2007 zijn met hulp van het 
fonds voor plattelandsontwikkeling en het cohesiefonds min-
stens 600 000 banen gecreëerd. Daarnaast hebben oproepen 
tot voorstellen voor onderzoek en ontwikkeling tegen 2011 
nog eens 174 000 arbeidsplaatsen opgeleverd. Met EU-geld 
waren tegen eind 2012 ook al 80 000 beginnende onderne-
mers op gang geholpen en hebben zo’n 200 000 mkb-ers 
directe steun gekregen. Dankzij EU-geld waren bovendien uit-
wisselingen van studenten mogelijk en kregen landen met 
EU-buitengrenzen hulp bij de opvang van migratiestromen.

Al deze resultaten zijn bereikt ondanks de erg beperkte mid-
delen van de EU op dit gebied in vergelijking met de begro-
tingen van de lidstaten zelf. Het EU-budget vertegenwoordigt 
maar 1 % van de totale geproduceerde welvaart in Europa per 
jaar, minder dan 1 euro per burger per dag.

EEN EU-BEGROTING OM DE CRISIS TE BESTRIJDEN
Wij hebben in de nieuwe meerjarenbegroting duidelijk het accent gelegd op 
groei en werkgelegenheid. 

EENVOUDIGE EN PRAKTISCHE FINANCIËLE REGELS
We hebben gezorgd voor eenvoudigere regels,  
meer innovatieve systemen en goedkopere procedures.

Eenvoudigere regels, innovatieve systemen en goedkopere 
procedures vergemakkelijken de toegang tot EU-subsidies  

voor wie die nodig heeft.

De EU-begroting vertegenwoordigt maar 1 % van  
de totale geproduceerde welvaart in Europa per jaar,  

minder dan 1 euro per burger per dag.

Jaarlijkse welvaart
1 % EU-begroting
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MEER VIS IN DE ZEE EN OP HET BORD –  
MEER INKOMSTEN VOOR VISSERS EN VISKWEKERS
We hebben ertoe bijgedragen dat er nu drie keer zoveel gezonde  
visbestanden in Europa zijn dan vijf jaar geleden.

Een toekomst  
voor onze zeeën

De Europese Commissie heeft stappen ondernomen tegen 
overbevissing en teruggooi, omdat die praktijken zowel voor 
de visbestanden als voor de werkgelegenheid erg nadelig zijn.

In het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan hebben 
we geholpen om belangrijke visbestanden voor uitsterven 
te behoeden: het aandeel overbeviste bestanden is enorm 
gedaald: van 94 % (32 van de 34 bestanden) in 2005 tot 
39 % (16 van de 41 bestanden) in 2012. In de Middellandse 
Zee en de Zwarte Zee moet nog veel gebeuren, maar er is 
vooruitgang geboekt: de blauwvintonijn was er bijna uit-
gestorven, maar nu heeft het bestand weer een duurzaam 
peil bereikt.

We zijn er trots op dat ons nieuwe, radicale visserijbeleid 
de visserijsector een nieuwe dynamiek geeft en visserijge-
meenschappen een redelijke levensstandaard garandeert. 
We zorgen ervoor dat er vis kan worden gevangen, verkocht, 
gekocht en gegeten zonder dat de bestanden opraken, zodat 
ook de toekomstige generaties net als wij vandaag van vis 
kunnen genieten.

Maatregelen tegen overbevissing en teruggooi  
van ongewenste vis hebben het aantal overbeviste  

bestanden drastisch verminderd.

MARIA DAMANAKI 
Commissaris voor maritieme zaken en visserij

Percentage overbeviste bestanden in de noordoostelijke Atlantische Oceaan
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Over 6 000 EU projects 
have become a reality 
in coastal communities, 
and have generated 
20 000 new jobs.

Ten minste 15 % van de totale visvangst wereldwijd gebeurt 
illegaal. Als grootste importeur van vis in de wereld, accep-
teert de EU geen vis meer die illegaal of niet-duurzaam is 
gevangen, waar ook ter wereld. Wij nemen maatregelen tegen 
landen die illegale visserij toelaten en werken samen met lan-
den zoals de Verenigde Staten en Japan om te garanderen 
dat alles volgens de regels gaat, van in het net tot op het 
bord.

Open en veilige zeeën, internationale samenwerking en nale-
ving van het maritiem recht zijn van cruciaal belang. De EU 
heeft de taak op zich genomen de veiligheid op zee te waar-
borgen in kwetsbare regio’s over de hele wereld, in het bijzon-
der door de piraterij bij de Hoorn van Afrika te bestrijden. 
Maar ook op andere gebieden speelt de EU een rol, denk maar 
aan oceaanonderzoek en technologische innovatie.

In tijden van economische crisis en hoge werkloosheid moe-
ten we de mogelijkheden die de Europese wateren ons bie-
den, met beide handen aangrijpen. Met de agenda voor 
„blauwe groei” hebben we als Europese Commissie een mooi 
evenwicht gevonden tussen milieubescherming en exploita-
tie: de blauwe economie. Die blauwe economie kan ons tegen 
2020 wel 1,6 miljoen nieuwe banen opleveren op gebieden 
zoals:

•  hernieuwbare energie (wind, getijden, golven enz.);
•  toerisme (cruises, pleziervaart, duiken, strand enz.);
•  olie, gas en andere delfstoffen;
•  biotechnologie (onder andere voor geneesmiddelen, cos-

metica enz.);
•  visserij- en aquacultuur.
 
De Europese Commissie heeft in heel Europa al tal van pro-
jecten gefinancierd om de kustgemeenschappen in deze sec-
toren te steunen.

DE ZEE ALS EEN BRON VAN WELVAART
Wij hebben van onze zee, onze „blauwe economie”, een bron van groei  
en welvaart gemaakt.

BESCHERMING VAN DE ZEEËN IN EUROPA EN WERELDWIJD
Wereldwijd wordt nu een beleid gevoerd van nultolerantie  
voor illegale en onverantwoorde visserij.

De EU heeft de taak op zich genomen om de veiligheid op zee 
te verzekeren in probleemgebieden, overal ter wereld.

Ons nieuwe visserijbeleid geeft de visserijsector een nieuwe 
dynamiek en garandeert visserijgemeenschappen  

een degelijke levensstandaard.

Meer dan 6 000 projecten 
in kustgemeenschappen 
hebben samen gezorgd 
voor 20 000 nieuwe 
banen.
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Minder dan 1% van  
de EU-begroting gaat  
naar humanitaire steun

Nauwelijks  
2 euro per burger  
per jaar

Elk jaar ruim  
120 miljoen 
mensen geholpen

DE EU IS ‘S WERELDS GROOTSTE DONOR VAN HUMANITAIRE HULP
Met het luttele bedrag van slechts 2 euro per EU-burger per jaar helpen 
we meer dan 120 miljoen slachtoffers van conflicten en rampen in de hele 
wereld, van de burgeroorlog in Syrië tot de verwoestende aardbeving  
in Haïti in 2010 en de tyfoon Haiyan in de Filipijnen in 2013.

Humanitaire hulp  
in Europese stijl:  

snel, gecoördineerd 
en doeltreffend

In Syrië en zijn buurlanden proberen we iets te doen aan de 
grootste humanitaire ramp van onze tijd. De EU geeft hulp 
voor een bedrag van 2,7 miljard euro (waarvan 615 miljoen 
euro van de Europese Commissie). Maar de EU helpt niet 
alleen in crisissituaties die in het middelpunt van de belang-
stelling staan: één op de zeven euro’s van de EU-noodhulp 
gaat naar „vergeten crisissen”, die praktisch volledig aan de 
media-aandacht ontsnappen. Zo was er nauwelijks belang-
stelling voor de toestand in de Centraal-Afrikaanse Republiek 
tot het geweld daar de pan uit rees. Maar lang voordat dit 
de aandacht van de internationale gemeenschap trok, was 
de Europese Commissie al aanwezig met humanitaire hulp 
en deskundigen. In gebieden zoals de Sahel, die door de 
klimaatverandering steeds zwaarder onder droogte gebukt 
gaat, proberen we de meest kwetsbare gemeenschappen te 
helpen rampen op te vangen.

Met een jaarlijkse investering van amper 2 euro per burger per 
jaar helpt de EU elk jaar meer dan 120 miljoen slachtoffers  

van conflicten en rampen overal ter wereld.

KRISTALINA GEORGIEVA 
Commissaris voor internationale samenwerking,  
humanitaire hulp en crisisrespons

De Europese Commissie heeft de EU Aid Volunteers-regeling 
opgezet. Die geeft jonge Europeanen de kans mee te werken 
aan noodhulpoperaties over de hele wereld.
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Het EU-initiatief Vredeskinderen financiert nu humanitaire 
projecten voor kinderen in conflictgebieden. Het geld is 
bestemd voor onderwijs en hulp bij traumaverwerking.

De EU heeft het geld van de Nobelprijs meer dan verdubbeld 
tot 2 miljoen euro. Vorig jaar hebben we daarmee 28 000 kin-
deren uit Pakistan, de Democratische Republiek Congo, 
Ethiopië, Colombia en Ecuador kunnen helpen, evenals 
Syrische vluchtelingen in Irak.

Dit jaar heeft de EU het steunbedrag opnieuw verdubbeld. 
Daardoor was het mogelijk meer dan 80 000 kinderen te 
helpen in een nog groter aantal landen, waaronder Zuid-
Soedan, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Somalië, 
Afghanistan, Irak en Myanmar.

Via het ERCC houdt de Europese Commissie 24 uur per dag, 
zeven dagen per week toezicht op de gebeurtenissen in de 
wereld. Het lokaliseert risico’s geografisch en geeft voor 
gezamenlijke Europese crisisresponsoperaties realtime-
informatie door.

Via het ERCC coördineren we een pool van deskundigen uit de 
lidstaten met hun materieel, die waar nodig snel en betrouw-
baar kunnen worden ingezet.

In de laatste vier jaar is er meer dan 80 keer gebruikgemaakt 
van dit systeem bij noodsituaties in Europa en de rest van de 
wereld, variërend van de bosbranden in Zuid-Europa en de 
overstromingen in Centraal-Europa tot de rampen in Japan, 
Libië, Syrië en de Filipijnen.  

EEN SNELLERE EN BETER GECOÖRDINEERDE REACTIE  
OP RAMPEN IN EUROPA EN DAARBUITEN
In mei 2013 zijn wij begonnen met het Europese Emergency Response 
Coordination Centre (ERCC) om sneller en efficiënter te kunnen reageren  
op rampen in de hele wereld.

EEN VREEDZAME JEUGD VOOR KINDEREN IN DE HELE WERELD
Toen de EU in 2012 de Nobelprijs voor de vrede kreeg, besloot zij de geldprijs 
te gebruiken voor kinderen die in conflictgebieden opgroeien.

Het EU-initiatief Vredeskinderen geeft kinderen in oorlogszones 
een kans op een normaal leven als kind.

Het European Emergency Response Coordination Centre (ERCC) 
houdt de gebeurtenissen in het oog en coördineert  

EU-operaties bij rampen.
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BOUWEN AAN EEN INTERNE MARKT VOOR ENERGIE IN EUROPA, 
ZODAT IEDER GEZIN EN BEDRIJF DE LAAGSTE PRIJS BETAALT
Wij vervangen de lappendeken van nationale energiesystemen  
door een EU-brede markt.

Duurzame energie 
voor een duurzame 

toekomst

Voor energiebedrijven betekent dit vrije concurrentie met 
eerlijke en transparante regels en toegang tot markten in de 
buurlanden. Inmiddels zijn hierdoor al minstens 14 Europese 
energiebedrijven in meer dan één lidstaat actief. U kunt nu 
gemakkelijker overstappen naar een andere leverancier en 
profiteren van de beste prijs. Voor die overstap hoeft u ook 
niet meer te betalen en de leverancier moet alles binnen de 
drie weken regelen.

De koppeling van energiemarkten in de EU versterkt ook de 
solidariteit in tijden van crisis. Als de energievoorziening 
verstoord raakt, zoals in 2009 bij een van de ergste gascri-
sissen in de geschiedenis van Europa, kunnen lidstaten hun 
reserves delen.

Het is belangrijk dat alle 28 lidstaten meedoen aan de interne 
markt, zodat „energie-eilanden” zoals in de Baltische staten, 
binnenkort tot het verleden behoren.

Zowel providers als consumenten hebben baat bij de Europese 
interne markt voor energie.

GÜNTHER OETTINGER
Commissaris voor energie
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Vandaag de dag is meer dan 20 % van de elektriciteit in de 
EU afkomstig van hernieuwbare bronnen, en de Europese 
Commissie heeft maatregelen genomen om dit aandeel nog 
verder te vergroten. Ze steunt dan ook onderzoek naar nieuwe 
alternatieven, zoals energie uit golven en getijdenstromingen.

De EU gaat sinds het aantreden van deze Commissie effici-
enter met energie om dankzij nieuwe Europese wetten om de 
energiekosten voor huishoudens en bedrijven omlaag te krij-
gen. Apparaten zoals koelkasten verbruiken nu tijdens hun hele 
levensduur wel 600 euro minder aan energie, en gebouwen – 
de grootste boosdoeners qua energieverspilling – moeten 
voortaan voldoen aan strenge eisen qua milieuprestaties.

Na de rampen in Mexico en Fukushima heeft de Europese 
Commissie bij wet geregeld dat de 1 000 olie- en gasinstal-
laties in de EU-wateren aan de hoogste veiligheidsnormen 
voldoen. Bovendien zijn voor het eerst alle 145 kernreactoren 
in de EU aan een stresstest onderworpen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie voorgesteld om 
haar wetgeving inzake nucleaire veiligheid aan te scherpen. 
De Europese veiligheidsnormen moeten naar behoren worden 
toegepast om ongevallen zoals in Fukushima te voorkomen. 
Ook moeten nationale autoriteiten beter met elkaar samen-
werken, zodat wij de veiligheidsnormen in de hele EU voort-
durend kunnen verbeteren en zo doeltreffend mogelijk kunnen 
optreden als er zich een nucleaire noodsituatie voordoet.

VEILIGERE ENERGIE
We zorgen ervoor dat de opwekking van energie aan de hoogste 
veiligheidsnormen beantwoordt.

HET MEEST DUURZAME EN MILIEUVRIENDELIJKE  
ENERGIEBELEID ALLER TIJDEN
We hebben maatregelen genomen om meer elektriciteit uit  
hernieuwbare bronnen te halen.

Alle olie- en gasinstallaties in EU-wateren moeten wettelijk 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

De Commissie wil hernieuwbare energie-opties uitbreiden 
alsook de hoeveelheid elektriciteit die hieruit gewonnen wordt.
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Tegenwoordig woont drie kwart van de Europeanen in de 
stad, waar 70 % van de energie in de EU wordt verbruikt. 
Daarom heeft de Europese Commissie de aanzet gegeven 
tot initiatieven om steden als plek om te wonen schoner en 
gezonder maken.
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INVESTEREN IN DE EUROPESE REGIO’S  
VOOR GROEI OP LANGE TERMIJN
Wij hebben de verdeelsleutel voor investeringen in de regio’s radicaal 
veranderd om beter tegemoet te komen aan hun behoeften.

Maatoplossingen 
voor de regio’s  

van Europa

Het nieuwe regionaal beleid verleent samen met het Euro-
pees Sociaal Fonds 350 miljard euro aan financiële steun 
voor kleine en middelgrote bedrijven, onderzoek en innovatie, 
hernieuwbare energie, werkgelegenheid, onderwijs en essen-
tiële netwerkinfrastructuur. Om te zorgen dat het effect hier-
van optimaal is, moeten de investeringen plaatsvinden op 
basis van een langetermijngroeistrategie. Als hervormingen 
nodig zijn, investeren we niet voordat die zijn uitgevoerd.

Tegenwoordig wonen de meeste Europeanen in de stad. 
Daarom gaat nu ook meer dan de helft van het geld daar-
heen. Elke cent voor vervoer, gezondheid of schone en effi-
ciënte energie moet bijdragen tot de doelstellingen. Daarom 
is alle informatie hierover openbaar, zodat u ook kunt zien of 
het geld goed wordt besteed.

Waar het om gaat is optimaal gebruik te maken van de 
beschikbare middelen en ervoor te zorgen dat de regionale 
investeringen echt bijdragen tot het concurrentievermogen 
van onze regio’s en tot verbetering van de levensstandaard 
van de burger.

Het nieuwe regionaal beleid ondersteunt projecten zoals de 
„Peace Bridge” in Derry, Noord-Ierland.

JOHANNES HAHN
Commissaris voor regionaal beleid
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Het regionaal beleid van de EU legt de grondslag voor grens-
overschrijdende samenwerking. De Europese Commissie 
heeft nieuwe manieren gevonden om lidstaten te helpen 
samenwerken om gemeenschappelijke problemen op te los-
sen, bijvoorbeeld in het Donaugebied, aan de Oostzee, de 
Adriatische en de Ionische Zee, en in de Alpen.

Bovendien financieren we op dit moment 8 500 projecten ter 
ondersteuning van grensoverschrijdende gemeenschappen.

De burger beschermen betekent ook hulp verlenen bij ram-
pen. De aardbeving in de Abruzzen heeft bijvoorbeeld een 
groot deel van de infrastructuur, woningen, openbare gebou-
wen en bedrijven in de regio in puin gelegd. Het Europees 
Solidariteitsfonds heeft geholpen de schade te herstellen. 

Terwijl de nationale overheden bezuinigden om hun begroting 
in evenwicht te brengen en de particuliere geldmarkten 
opdroogden als gevolg van de crisis, sprong het regionaal 
beleid financieel in de bres om de regio’s door de storm te 
loodsen.

Het regionaal beleid heeft in heel Europa bijna 600 000 
nieuwe banen opgeleverd. In sommige lidstaten zorgde het 
voor ruim 60 % van het totale investeringsbudget.

Dankzij de meer dan 85 miljard euro die in onderzoek, ont-
wikkeling, innovatie en diensten zijn gestoken, helpt het ook 
de EU concurrerend te houden.

CRISISHULP VOOR DE REGIO’S
We hebben gezorgd dat de Europese regio’s geld kregen  
om de crisis door te komen.

INSPELEN OP NIEUWE EN ONVERWACHTE UITDAGINGEN
We pakken internationale problemen op innovatieve wijze aan  
en helpen mensen bij natuurrampen.

Het Europees Solidariteitsfonds werd gebruikt  
om de slachtoffers van de aardbeving  

in Emilia Romagna, Italië, te helpen.

3,3 miljoen Europeanen kregen zuiver drinkwater dankzij  
het regionaal beleid van de EU.

Tot eind 2012 is er voor rekening van het regionaal beleid ook 
geïnvesteerd in breedbandtoegang voor vijf miljoen mensen. 
Daarnaast is er geïnvesteerd in de kwaliteit van leven van 
onze burgers: 3,3 miljoen mensen werden aangesloten op het 
drinkwaternet en 5,5 miljoen op de rioolwaterzuivering.

Wij hebben bijna 2 miljard euro uitgegeven om miljoenen men-
sen, verspreid over 14 lidstaten, te helpen. Daarnaast hebben 
we nog eens 7,3 miljard euro besteed aan rampenpreventie.
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KLIMAATBESCHERMING OPNEMEN IN ALLE EU-BELEIDPROGRAMMA’S
Wij hebben ervoor gezorgd dat 20% van de EU-begroting  
naar klimaatgerelateerd beleid gaat en dat klimaatbescherming  
geïntegreerd wordt in alle grote EU-programma’s.

Vooraan in  
de strijd tegen 

klimaatverandering

Het voorstel van de Europese Commissie om 20 % van de 
EU-begroting van 960 miljard euro voor 2014-2020 te 
bestemmen voor klimaatgerelateerde maatregelen, is aan-
vaard. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van de vorige 
begroting. De aanpassing aan de klimaatverandering en de 
inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te vermin-
deren, worden geïntegreerd in alle belangrijke beleidster-
reinen van de EU, zoals regionaal beleid, energie, vervoer, 
onderzoek en innovatie, en het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid. Klimaatbescherming is een van de belangrijkste 
prioriteiten voor de Commissie en dit politiek engagement 
wordt ook concreet met veel geld ondersteund.

Momenteel zijn 4,2 miljoen Europeanen werkzaam in groene 
sectoren en alleen al in de afgelopen vijf jaar zijn er in de 
sector hernieuwbare energie meer dan 300 000 arbeids-
plaatsen bijgekomen.

Het klimaatbeschermingsbeleid van de Commissie heeft  
de voorbije vijf jaar ook meer dan 300 000 banen in de sector 

van de hernieuwbare energie opgeleverd.

©
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CONNIE HEDEGAARD
Commissaris voor Klimaat
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De Europese Commissie heeft alle lidstaten en de Europese 
instellingen op één lijn gekregen voor de klimaattop van 
Durban. We doen nu hetzelfde in de aanloop naar de top 
van Parijs in 2015, waar een nieuw akkoord moet worden 
getekend.

We hebben wetgevingsinitiatieven genomen die nu al hebben 
geleid tot een 18 % lagere uitstoot in de EU dan in 1990, ook 
al is het bbp intussen met 45 % gegroeid. In de wetgeving is 
een duidelijke doelstelling opgenomen om de uitstoot met 
20 % te verminderen tegen 2020. Daarnaast liggen er voor-
stellen klaar om deze tegen 2030 met 40 % te verlagen.

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor de 
doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen en het 
aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in 2030. Dat 
geeft bedrijven die mensen in dienst moeten nemen of die 
voor een stabiele energievoorziening in de EU tegen zo laag 
mogelijke kosten moeten zorgen, de nodige zekerheid voor 
de toekomst.

De Europese Commissie heeft ook een plan opgesteld om de 
uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2050 met 
80-95 % te verminderen. Voor het eerst beschikken we over 
een visie op hoe de EU op kostenefficiënte wijze kan over-
schakelen naar een schone, concurrerende en milieuvriende-
lijke samenleving.

ZEKERHEID OP DE LANGE TERMIJN VOOR BEDRIJVEN  
DIE IN KLIMAAT EN ENERGIE INVESTEREN
Wij hebben bedrijven de zekerheid voor de lange termijn gegeven die zij nodig 
hebben om te kunnen investeren in klimaat- en energiemaatregelen.

LEIDERSCHAP OP INTERNATIONALE KLIMAATFORUMS
Wij hebben bij internationale klimaatonderhandelingen  
het goede voorbeeld gegeven.

Via doelstellingen op de lange termijn heeft de Commissie 
bedrijven voldoende zekerheid gegeven om te investeren in 

klimaat- en energiebeleid.

De EU blijft toonaangevend in de internationale 
klimaatonderhandelingen.
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SAMEN GROEIEN – KROATIË IS OP 1 JULI 2013 EU-LID GEWORDEN
Wij hebben Kroatië mogen verwelkomen als nieuw lid van de EU.  
Twintig jaar geleden werd het land nog verscheurd door conflicten,  
nu is het een stabiele stabiele democratie die de verplichtingen  
van het EU-lidmaatschap nakomt en de EU-normen naleeft.

De stabiliteit  
van Europa begint  
aan zijn grenzen

De toetreding van Kroatië is een bewijs van het transfor-
merend vermogen en de geloofwaardigheid van ons uitbrei-
dingsbeleid, dat niet alleen goed is voor Kroatië, maar voor 
de hele EU. Het is ook een krachtig signaal voor de Westelijke 
Balkan dat het EU-lidmaatschap nog steeds openstaat voor 
alle aspirant-lidstaten die bereid zijn tot politieke en econo-
mische hervormingen en die de Europese waarden, zoals de 
rechtsstaat, de democratische beginselen en mensenrech-
ten, in acht nemen.

De toetreding van Kroatië bewijst de effectiviteit  
en geloofwaardigheid van het uitbreidingsbeleid van de EU.

ŠTEFAN FÜLE
Commissaris voor uitbreiding en  
Europees nabuurschapsbeleid
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De Europese Commissie heeft een stimuleringsbeleid geïn-
troduceerd op basis van het “meer-voor-meer”-beginsel. Dit 
betekent dat meer hervormingen en vooruitgang zullen leiden 
tot meer steun en nauwere betrekkingen.

Via haar Europees nabuurschapsbeleid (ENB) werkt de EU 
samen met haar zuider- en oosterburen aan een zo nauw 
mogelijke politieke associatie en een zo groot mogelijke eco-
nomische integratie. Wij bouwen daarbij voort op gemeen-
schappelijke belangen en waarden zoals democratie, 
rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten, sociale 
cohesie, markteconomie en duurzame ontwikkeling.

De EU helpt haar buurlanden met:

•  Financiële hulp. Tussen 2007 en 2013 werd er 12 miljard 
euro subsidie verleend voor nabuurschapsprojecten.

•  Economische integratie en toegang tot de EU-markten. In 
2011 dreef de EU voor in totaal 230 miljard euro aan 
handel met haar ENB-partners.

Door onze fundamentele waarden voorop te stellen en ons 
streng, doch rechtvaardig te tonen, hebben we de geloof-
waardigheid van het uitbreidingsproces, dat het accent legt 
op waarden, principes en hervormingen, vergroot. Dit garan-
deert dat landen pas lid van de EU kunnen worden als ze er 
helemaal klaar voor zijn.

De vooruitgang van het toetredingsproces voor een land 
wordt beoordeeld aan de hand van zijn bewezen staat van 
dienst, dat wil zeggen op basis van concrete resultaten en de 
hervormingen in het veld. Al in een vroeg stadium van het 

VERDERE UITBREIDING VAN DE ZONE VAN VREDE,  
WELVAART EN STABILITEIT IN EUROPA
We zijn toetredingsonderhandelingen gestart met Montenegro.  
Het historische akkoord tussen Servië en Kosovo* heeft de weg gebaand  
voor toetredingsonderhandelingen met Servië en voor onderhandelingen  
over een stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo*.

HERVORMINGEN IN ONZE BUURLANDEN
Wij hebben een nieuw beleid ingevoerd op basis van het „meer-voor-meer”-
beginsel om partnerlanden te helpen een beleid van democratie  
en eerbiediging van de mensenrechten te gaan volgen.

Het Europees nabuurschapsbeleid helpt de partners  
van de EU in hun overgang naar democratie en respect  

voor de mensenrechten.

* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244  
van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

toetredingsproces wordt aan de rechtsstaat gewerkt en er 
wordt nauwlettend toegezien op de hervormingen. Veel nadruk 
wordt gelegd op economische beheer, concurrentievermogen 
en groei, om ervoor te zorgen dat een land aan de economi-
sche criteria beantwoordt en zijn economie beter kan inpassen 
in die van de EU. Met technische en financiële pretoetredings-
steun worden beide prioriteiten gesteund.

•  Makkelijker reizen naar de EU. In 2012 werden er 3,2 mil-
joen Schengenvisa afgegeven aan burgers, vooral stu-
denten, uit ENB-landen.

•  Technische en politieke ondersteuning.
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AANPAK VAN DE JEUGDWERKLOOSHEID
Jongeren aan werk helpen staat nu nog hoger op de agenda.

Mensen aan 
werk helpen – 
een inclusieve 
arbeidsmarkt  
voor iedereen

De hoge werkloosheid onder jongeren, een gevolg van de eco-
nomische crisis, brengt de toekomst van een hele generatie 
in gevaar. De Europese Commissie heeft de Jeugdgarantie in 
de hele EU ingevoerd. Die verplicht de lidstaten ertoe ieder-
een onder de 25, binnen vier maanden nadat hij van school 
gaat of werkloos wordt, persoonlijk advies én een baan, een 
vervolgopleiding, leerlingplaats of stage te bezorgen.

De lidstaten kunnen daarvoor een beroep doen op het Euro-
pees Sociaal Fonds (meer dan 10 miljard euro per jaar) en 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (6 miljard euro voor 
2014-2020).

Daarbovenop heeft de Europese Commissie het initiatief 
genomen tot de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen, 
om te helpen het aantal en de kwaliteit van de beschikbare 
leerlingplaatsen te verhogen, en tot het kwaliteitskader voor 
stages, om te garanderen dat stages een kwalitatief goede 
werkervaring bieden.

EU-commissaris Andor bezoekt een stageprogramma bij 
General Electric Aircraft Engines in Nantgarw (Wales).

LáSZLÓ ANDOR
Commissaris voor werkgelegenheid,  
sociale zaken en inclusie
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wilden verhuizen, baarden steeds meer zorgen. 

De Commissie heeft onder meer het volgende bereikt.

•  Er mag geen sociale dumping plaatsvinden als werknemers 
tijdelijk naar een ander EU-land worden gedetacheerd.

•  De rechten van werknemers die binnen de EU verhuizen, 
moeten beter gerespecteerd en gehandhaafd worden.

•  Mobiele werknemers moeten beter beschermd worden te-
gen discriminatie op grond van nationaliteit, vooral bij het 
solliciteren en wat betreft loon en de overige arbeidsvoor-
waarden. 

•  De pensioenrechten van mobiele werknemers moeten 
worden beschermd.

 
Voor mensen die in een ander EU-land een baan zoeken, 
heeft de Europese Commissie het EURES-portaal verbeterd 
door het aantal vacatures te verhogen en informatie te 

Een van de meest zichtbare gevolgen van de economische 
crisis is de scherpe toename van het aantal Europeanen dat 
onder of op de armoedegrens leeft. In het kader van de 
Europa 2020-strategie voor intelligente, duurzame en inclu-
sieve groei heeft de Commissie armoedebestrijding uitdruk-
kelijk tot EU-doelstelling verheven. Met de lidstaten is 
afgesproken dat er in 2020 minstens 20 miljoen arme men-
sen minder moeten zijn. De lidstaten moeten ten minste 20 % 
van wat zij van het Europees Sociaal Fonds ontvangen, 
gebruiken voor maatschappelijke integratie, vooral om vaar-
digheden te verbeteren en om minderbedeelden aan een baan 
te helpen. Voor de hele EU komt dit neer op 20 miljard euro.

De Europese Commissie heeft ook richtsnoeren opgesteld om 
de lidstaten te helpen hun sociaal beleid te verbeteren. Er is 
een nieuw Fonds voor Europese hulp aan de meest behoefti-
gen opgericht, met een budget van 3,8 miljard euro, bestemd 
voor materiële hulp en sociale integratie.

ARMOEDEBESTRIJDING 
We hebben ons als EU uitdrukkelijk verbonden tot bestrijding van de armoede.

MOBIELE WERKNEMERS HELPEN
We hebben het werknemers makkelijker gemaakt om te verhuizen binnen de EU.

EU-commissaris Andor bezoekt het dorp Bódvalenke (Hongarije) 
dat projecten uitvoert voor de integratie  

van Roma via de sociale economie.

EU-commissaris Andor houdt een toespraak op een conferentie 
van de universiteit van Bristol over arbeidsmobiliteit.

verstrekken over werken in andere EU-landen. In EURES 
staan nu bijna twee miljoen miljoen vacatures en meer dan 
30 000 werkgevers. Daarnaast biedt EURES informatie over 
lonen, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden in de lid-
staten van de EU.
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WERKEN AAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES ASIELSTELSEL
Wij hebben een gemeenschappelijk EU-asielstelsel opgezet dat asielzoekers 
op humane wijze behandelt.

Een open  
en veilig  
Europa

De Europese Commissie heeft met succes onderhandeld 
over nieuwe regels over de wijze waarop asielzoekers wor-
den opgevangen en behandeld wanneer zij in een EU-lidstaat 
aankomen. De kern van het nieuwe stelsel wordt gevormd 
door nieuwe, in de hele EU geldende regels over de normen 
voor bescherming en opvang. Het garandeert dat asielzoe-
kers overal in de EU dezelfde kans op internationale bescher-
ming krijgen, waaronder een menswaardige levensstandaard 
wat betreft onderdak, kleding, voedsel en uitkeringen. 

De Spaanse kustwacht vangt een vissersboot vol met vluchtelingen  
op bij de kust van Tenerife, een van de Canarische Eilanden.
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CECILIA MALMSTRÖM
Commissaris voor binnenlandse zaken

Bijna 435 000 mensen hebben in 2013 asiel aangevraagd in 
de EU. Syrië was met 12 % van de aanvragen het belangrijk-
ste land van herkomst. De meeste aanvragen concentreer-
den zich in vijf lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Zweden, het 
Verenigd Koninkrijk en Italië), die 70 % van het totale aantal 
aanvragers ontvingen. 
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Tussen 2008 en 2010 werden in Europa bijna 24 000 slacht-
offers van mensenhandel geteld. De Europese Commissie 
heeft met succes zwaardere straffen voor mensenhandelaars 
ingevoerd en heeft het bieden van bescherming en bijstand 
aan slachtoffers in alle EU-landen verplicht gesteld. Om de 
kern van het probleem aan te pakken, werd in de hele EU een 
actieplan tegen mensenhandel gelanceerd.

Er werden tevens nieuwe wetten ter bestrijding van seksuele 
uitbuiting van kinderen voorgesteld en besproken, waarin de 
vervolging van daders, de bescherming van slachtoffers en 
preventiemaatregelen zijn opgenomen. Europol heeft een 
Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit 
(EC3) opgericht, dat online seksueel misbruik en internetop-
lichterij aanpakt. Dit heeft tot tal van aanhoudingen geleid. 

Op initiatief van de Europese Commissie en de Verenigde 
Staten hebben 52 landen zich verenigd in een wereldwijde 

De Europese Commissie heeft haar eerste EU-corruptie-
bestrijdingsverslag uitgebracht, waarin wordt gekeken naar 
corruptie in alle EU-landen en hoe er beter tegen kan worden 
opgetreden. In het verslag worden landenspecifieke voorstel-
len gedaan, waaronder voorstellen om de transparantie bij de 
financiering van politieke partijen te vergroten, om te garan-
deren dat activa openbaar worden gemaakt als dit nodig is 
om belangenconflicten te voorkomen, en om de capaciteit 
van wetshandhavingsinstanties te verhogen. 

Corruptie kost de belastingbetaler in de EU ongeveer 120 mil-
jard euro per jaar, een bedrag dat vergelijkbaar is met de 
totale jaarlijkse begroting van de EU. 

In de strijd tegen de georganiseerde misdaad heeft de Europese 
Commissie een voorstel gedaan voor en onderhandeld over 
nieuwe wetgeving inzake inbeslagneming van crimineel kapi-
taal, zodat het eenvoudiger wordt om het vermogen van crimi-
nelen te bevriezen wanneer openbare aanklagers vrezen dat 
het anders zou verdwijnen. 

GEORGANISEERDE MISDAAD BESTRIJDEN 
Wij hebben meer duidelijkheid verschaft over criminele activiteiten  
in het eerste EU-corruptiebestrijdingsverslag en de georganiseerde criminele 
groepen schade toegebracht door hun winsten in beslag te nemen.

STRIJD TEGEN MENSENHANDEL EN  
SEKSUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN
Wij hebben hard opgetreden tegen mensenhandelaars  
en mensen die kinderen seksueel misbruiken.

De Commissie treedt hard op tegen mensenhandel  
en seksueel misbruik van kinderen. 

De strijd tegen corruptie brengt de EU elk jaar miljarden op. 
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alliantie tegen seksuele uitbuiting van kinderen via het inter-
net, waarbij zij samenwerken om slachtoffers beter op te spo-
ren en bij te staan en om ervoor te zorgen dat meer daders 
voor de rechter worden gebracht. 
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EEN MODERNER GLB: GOED ETEN VOOR DE CONSUMENT –  
GOED WERK VOOR DE BOER
Wij hebben de economische groei in de landbouw en de export een injectie 
gegeven, ook daar waar de crisis het hardst heeft toegeslagen.

Nieuwe perspectieven 
voor het 

gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 

(GLB)

De economische crisis heeft de landbouw en de platte-
landseconomie zwaar onder druk gezet. Maar meer dan 
500 miljoen Europese consumenten zijn aangewezen op 
de productie van veilig en gezond voedsel. Twaalf miljoen 
boeren in de EU en meer dan 46 miljoen banen in de levens-
middelenindustrie zijn afhankelijk van GLB-steun. Handels-
overeenkomsten hebben voor nieuwe exportmogelijkheden 
gezorgd en dankzij nieuwe regels voor geografische oor-
sprongsbenamingen en nieuwe promotiecampagnes is de 
vraag naar producten uit de EU gestegen. We hebben initia-
tieven genomen om jongeren ertoe te bewegen boer te wor-
den en om de administratieve rompslomp te verminderen 
voor scholen die fruit en melk aanbieden aan kinderen om 
hun voedingsgewoonten te verbeteren en zwaarlijvigheid te 
bestrijden. Sinds 2010 exporteert de EU meer agrovoedings-
middelen dan ze er importeert.

Handelsovereenkomsten stimuleren de export en  
de vraag naar producten „made in the EU”.

DACIAN CIOLOş
Commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling
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Omdat 77 % van het grondgebied van de EU voor land- en 
bosbouw is bestemd, moeten we de zorg voor de grond ook 
veilig stellen voor de toekomst en niet alleen voor vandaag.

De nieuwe „groene” regels houden in dat 30 % van de beta-
lingen die rechtstreeks naar de boeren gaan, direct gekoppeld 
worden aan zorg voor het milieu, bijvoorbeeld in zones voor 
verbetering van de biodiversiteit. 30 % van de middelen voor 
plattelandsontwikkeling zijn eveneens op specifieke milieu-
doelstellingen gericht.

Dankzij maatregelen die landbouwers en onderzoekers nau-
wer laten samenwerken, kan de traditionele agrarische sector 
aan onze 21 e-eeuwse behoeften voldoen. De maatregelen 
stimuleren de innovatie en onderzoeken hoe de productie kan 
worden verhoogd met respect voor de natuurlijke hulpbron-
nen en rekening houdend met de klimaatverandering.

De totale overheidsuitgaven voor landbouw bedragen minder 
dan 1 % van het bbp. Dat is veel minder dan op andere beleid-
sterreinen. Toch is landbouw op de EU-begroting nog steeds 
een relatief grote uitgavenpost, omdat deze sector voorna-
melijk op EU-niveau en niet op nationaal of regionaal niveau 
wordt gefinancierd.

De hervorming zal helpen de Europese landbouw concurre-
rend te houden. De boer krijgt weer meer zeggenschap. De 
tijd van bureaucratische keuzes is voorbij, zoals blijkt uit de 
geplande beëindiging van melk- en suikerquota. De boer krijgt 
wel hulp om te kunnen inspelen op wispelturige markten en 
crisissituaties. We hebben een einde gemaakt aan ondersteu-
ning van landbouwbedrijven op basis van historische produc-
tie, en de criteria voor actieve boeren aangescherpt, zodat de 
steun vooral naar boeren gaat die hun grond echt gebruiken, 
en niet naar landeigenaren. De lidstaten krijgen meer vrijheid 
om binnen een gemeenschappelijk EU-kader rekening te hou-
den met specifieke gevoeligheden. Dankzij onze programma’s 

MEER WAAR VOOR JE GELD – GOED VOOR DE BELASTINGBETALER
We hebben ervoor gezorgd dat we in de komende zeven jaar een doelgerichtere 
en efficiëntere landbouwbegroting hebben. Zij is kleiner in reële termen, maar 
het geld wordt beter verdeeld en de nadruk ligt nu op werk, groei en milieu, 
zoals blijkt uit de historische ontwikkeling van de GLB-uitgaven.

BETER VOOR HET MILIEU – GOED VOOR DE SAMENLEVING
Het hervormde GLB doet meer dan ooit voor duurzame landbouw.

We helpen de traditionele landbouwsector om aan onze 
21ste-eeuwse behoeften te beantwoorden.

De nieuwe evenwichtigere landbouwbegroting legt  
de nadruk op banen, groei en milieu.

voor plattelandsontwikkeling helpen we de diversiteit van het 
Europese platteland te behouden en steunen we investerin-
gen op regionaal en lokaal niveau. We hebben kleine boeren 
geholpen om langetermijnvooruitzichten voor hun bedrijf op 
te stellen.
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KANKER: BEWUSTMAKING EN RISICOBESTRIJDING
Wij hebben meer nadruk gelegd op voorlichting over kanker om het aantal 
gevallen terug te dringen, en strenge wetgeving over tabak ingevoerd om de 
voornaamste oorzaak van vermijdbare sterfte in de EU het hoofd te bieden.

Volksgezondheid  
op de eerste plaats

De Europese Commissie heeft een Europees partnerschap 
voor kankerbestrijding opgericht. Wij helpen de lidstaten om 
hun kennis en expertise op het gebied van kankerpreventie 
en -bestrijding te delen, en om eigen nationale kankerbe-
strijdingsplannen te ontwikkelen. Dankzij alle voorlichting 
en promotie van de Europese richtsnoeren zullen in de EU 
tegen 2020 ongeveer 500 miljoen preventieve onderzoeken 
naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker 
zijn verricht.

Preventie blijft de hoogste prioriteit. De Europese Commissie 
heeft strenge nieuwe wetgeving ingevoerd over de produc-
tie, de verpakking en de verkoop van tabaksproducten. De 
nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat mensen beter beseffen 
wat roken met hun gezondheid doet, dat rookwaren minder 
aantrekkelijk worden voor jongeren, en dat uiteindelijk het 
aantal sterfgevallen als gevolg van roken, momenteel nog 
zo’n 700 000 per jaar, zal afnemen.

Bewustmakingscampagnes helpen bij de bestrijding van kanker, 
de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak in de EU.

TONIO BORG
Commissaris voor gezondheid
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De Europese Commissie staat borg voor een geïntegreerde 
aanpak van de voedselveiligheid, van boer tot bord, in de hele 
voedselketen. Zo gaan 100 000 inspecteurs regelmatig op 
pad voor officiële controles bij meer dan 20 miljoen bedrijven 
in de EU – van de buitengrenzen van de EU en de slachthui-
zen tot in restaurants en supermarkten – om mogelijke risi-
co’s voor de volksgezondheid op te sporen.

Voedingsmiddelen worden dus grondig gecontroleerd voordat 
ze bij u op tafel komen. Nationale inspecteurs controleren op 
de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen, che-
mische en microbiële verontreiniging. Zij gaan ook na of de 
etikettering juist is en alle hygiënevoorschriften worden 
nageleefd.

Wij hebben een goed systeem op poten gezet waarmee we 
de oorsprong van alle producten in de voedselketen kunnen 
traceren. Dit speelt een essentiële rol bij de aanpak van nood-
situaties op het gebied van voedselveiligheid en fraude.

Met nieuwe regels over de veiligheid van geneesmiddelen 
heeft de Europese Commissie ervoor gezorgd dat alle genees-
middelen op de Europese markt regelmatig worden gecontro-
leerd en dat er adequate maatregelen worden getroffen als 
patiënten bijwerkingen vertonen. 

Ook de betrokkenheid van de patiënt is verbeterd. In 2012 
meldden de patiënten zelf 60 % meer bijwerkingen dan de 
twee jaren ervoor. Dit is een rechtstreeks gevolg van het ver-
beterde rapportagesysteem dat met de nieuwe regels in het 
leven is geroepen.

De Europese Commissie heeft ook een nieuw symbool goed-
gekeurd (een omgekeerde zwarte driehoek) om duidelijk te 
laten zien welke geneesmiddelen ook na de vrijgave op de 
markt extra worden gecontroleerd.

VEILIGE MEDICIJNEN
We hebben nieuwe regels ingevoerd waardoor de geneesmiddelen  
op de EU-markt tot de veiligste ter wereld behoren.

VEILIG VOEDSEL
We hebben de bestaande regels en controles verbeterd zodat de Europese 
burger van de veiligste levensmiddelen ter wereld kan genieten.

Het EU-beleid voor voedselveiligheid beschermt de 
volksgezondheid en de consumentenbelangen.

EU-regels zorgen ervoor dat onze medicijnen  
beantwoorden aan de hoogste normen inzake kwaliteit, 

veiligheid en doeltreffendheid.
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BURGERS GARANDEREN DAT ZIJ IN HET VOLSTE VERTROUWEN 
OVERAL IN EUROPA AANKOPEN KUNNEN DOEN
Wij lossen klachten van burgers in verband  
met grensoverschrijdende aankopen op.

De consument komt 
op de eerste plaats

De interne markt die zich over 28 landen uitstrekt, biedt 
enorme kansen en een ruime keuze voor de consument. 
Consumenten moeten in het volste vertrouwen hun aanko-
pen kunnen doen. Sinds 2010 zijn met de hulp van Europese 
Consumentencentra 120 000 klachten van Europese consu-
menten behandeld. Daarnaast hebben 290 000 consumen-
ten inlichtingen ontvangen over hun rechten. Dit door de EU 
gefinancierde netwerk geeft burgers het vertrouwen om in 
het buitenland aankopen te doen.

Het door de EU gefinancierde netwerk van Europese 
consumentencentra geeft burgers het vertrouwen om  

in het buitenland aankopen te doen.

NEVEN MIMICA
Commissaris voor consumentenbeleid

62

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm


N
EV

EN
 M

IM
IC

A

De Europese burger hecht veel belang aan dierenwelzijn. 
Dankzij de Europese wetgeving is er nu in de hele EU een vol-
ledig verbod op het testen van cosmetica op dieren. Dit bete-
kent dat jaarlijks ongeveer 27 000 dieren niet meer hoeven 
te lijden en dat cosmetische producten die op dieren zijn 
getest, niet meer op de EU-markt mogen worden verkocht.

Via het Europese waarschuwingssysteem (RA-PEX) van de 
Europese Commissie heeft de EU zich ingezet om een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van 
alle Europese consumenten te garanderen, vanaf het ogen-
blik waarop een product wordt vervaardigd totdat het thuis 
wordt gebruikt. EU-regels inzake productveiligheid zorgen 
ervoor dat alleen veilige producten in de EU op de markt 
mogen worden gebracht. Zo weet u zeker dat u en uw gezin 
worden beschermd wanneer u producten koopt.

VOOR VEILIGE PRODUCTEN ZORGEN
Jaarlijks houden wij meer dan 2 000 gevaarlijke producten tegen  
– van speelgoed over auto’s en kleding tot elektronische apparaten  
– vóór zij de Europese consument bereiken.

DIEREN BESCHERMEN TEGEN WREDE DIERPROEVEN
Wij hebben dierproeven in de cosmetica-industrie verboden.

EU-regels zorgen ervoor dat in de EU alleen veilige  
producten op de markt mogen worden gebracht.

Op dieren geteste cosmetica mogen niet meer  
op de Europese markt komen.
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Meer informatie over de EU

DE EU OP HET WEB

Informatie in alle officiële talen van de Europese Unie vindt u op de Europawebsite:

www.europa.eu

BEZOEK ONS

Er zijn in heel Europa honderden plaatselijke EU informatiecentra. 

Het adres van het dichtstbijzijnde centrum vindt u op deze website: www.europedirect.europa.eu 

BEL OF MAIL ONS

Europe Direct beantwoordt al uw vragen over de Europese Unie. U kunt ons bereiken op het gratis 
telefoonnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 (sommige mobiele telefoonoperatoren bieden geen toegang tot 
00800-nummers of brengen verbindingen met deze nummers in rekening), of tegen betaling uit een land buiten  
de EU op het nummer +32 22999696, of door een e-mail te sturen naar www.europedirect.europa.eu.eu

INTERESSANTE LECTUUR

Publicaties over de EU vindt u op de website van EU Bookshop: www.bookshop.europa.eu 

Informatie en publicaties over  
de Europese Unie in het Nederlands  
zijn ook verkrijgbaar bij:

VERTEGENWOORDIGINGEN VAN  
DE EUROPESE COMMISSIE

Vertegenwoordiging in België
Wetstraat 170
1040 Brussel
BELGIË
Tel. +32 22953844
Internet: ec.europa.eu/belgium/welcome/
index_nl.htm 
E-mail: COMM-REP-BRU@ec.europa.eu

Vertegenwoordiging in Nederland
Huis van Europa
Korte Vijverberg 5/6
2513 AB Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703135300
Internet: www.eu.nl
E-mail: burhay@ec.europa.eu

EUROPEES PARLEMENT 
INLICHTINGENBUREAU

Bureau in België
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
BELGIË
Tel. +32 22842005
Internet: europarl.europa.eu/brussels/ 
E-mail: epbrussels@europarl.europa.eu

 
Bureau in Nederland
Huis van Europa
Korte Vijverberg 5/6
2513 AB Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703135400
Internet: www.europeesparlement.nl
E-mail: epdenhaag@europarl.europa.eu

Er zijn vertegenwoordigingen of bureaus 
van de Europese Commissie en van  
het Europees Parlement in alle lidstaten 
van de Europese Unie. De Europese Unie 
heeft ook delegaties in andere landen 
van de wereld.
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