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Bijlage 2: De vijf scenario's: een politiek overzicht

WIE MEER WIL,
DOET MEER

MINDER EN
EFFICIËNTER

VEEL MEER
SAMEN DOEN

De interne markt voor
goederen en kapitaal
wordt versterkt;
normen lopen verder
uiteen; vrij verkeer van
personen en diensten is
niet volledig
gewaarborgd

Als bij scenario 1; de
interne markt wordt
versterkt en de EU27
zet in op
vooruitstrevende
handelsakkoorden

Minimale
gemeenschappelijke
normen, maar
versterkte handhaving
op gebieden die op EUniveau worden geregeld;
handel uitsluitend
behandeld op EUniveau

De interne markt wordt
versterkt door harmonisatie
van normen en krachtiger
handhaving; handel wordt
uitsluitend behandeld op
EU-niveau

Geleidelijke
vooruitgang bij het
verbeteren van de
werking van de
eurozone

Beperkte
samenwerking binnen
de eurozone

Als bij scenario 1,
uitgezonderd een groep
landen die nauwer gaat
samenwerken op
gebieden als belastingen
en sociale normen

Verscheidene stappen
om de eurozone te
consolideren en de
stabiliteit ervan te
waarborgen; de EU27
houdt zich minder bezig
met werkgelegenheid en
sociaal beleid

Er komt een economische,
financiële en fiscale Unie, zoals
voorzien in het verslag van de
vijf voorzitters van juni 2015

Geleidelijk nauwere
samenwerking bij
het beheer van de
buitengrenzen;
vooruitgang in de
richting van een
gemeenschappelijk
asielstelsel; betere
coördinatie op
veiligheidsgebied

Niet één beleid inzake
migratie en asiel;
verdere coördinatie op
veiligheidsgebied;
stelselmatiger controles
aan de binnengrenzen

Als bij scenario 1,
uitgezonderd een
groep landen die
nauwer gaat
samenwerken op het
gebied van veiligheid
en justitie

Stelselmatige
samenwerking bij
grensbeheer,
asielbeleid en
terrorismebestrijding

Als bij scenario 4,
stelselmatige samenwerking bij
grensbeheer, asielbeleid en
terrorismebestrijding

Vooruitgang bij het
spreken met één
stem over
buitenlandse zaken;
nauwere
defensiesamenwerking

Sommige kwesties op
het gebied van
buitenlands beleid
steeds meer bilateraal
geregeld;
defensiesamenwerking
blijft zoals nu

Als bij scenario 1,
uitgezonderd een groep
landen die nauwer gaat
samenwerken op
defensiegebied,
focussend op militaire
coördinatie en
gezamenlijk materieel

De EU spreekt met één
stem over alle kwesties
van buitenlands beleid;
er komt een Europese
defensie-unie

Als bij scenario 4, de
EU spreekt met één
stem over alle kwesties
van buitenlands beleid;
er komt een Europese
defensie-unie

Deels
gemoderniseerd in
het licht van de
door de EU27
vastgestelde
hervormingsagenda

Bijgesteld voor de
financiering van
basisfuncties die nodig
zijn voor de interne
markt

Als bij scenario 1; een
aantal lidstaten stelt
extra middelen
beschikbaar voor de
gebieden waarop zij
besluiten meer te doen

Ingrijpend aangepast
aan de nieuwe
prioriteiten die op het
niveau van de EU27
zijn afgesproken

Positieve agenda leidt
tot concrete
resultaten;
besluitvorming blijft
moeilijk te begrijpen;
verwachtingen
worden niet altijd
ingelost

Besluitvorming is
misschien begrijpelijker,
maar vermogen om
collectief op te treden is
beperkt;
kwesties van
gemeenschappelijk
belang moeten vaak
bilateraal worden
opgelost

Ingrijpend gemoderniseerd
en uitgebreid met eigen
middelen; er is een
stabiliseringsfunctie
operationeel voor de
overheidsfinanciën in de
eurozone
Over de hele linie snellere
besluitvorming en krachtigere
handhaving; wie vindt dat de
EU te veel bevoegdheden van
de lidstaten naar zich toe
heeft getrokken, zal
kanttekeningen plaatsen uit
het oogpunt van de
verantwoordingsplicht

SLAGKRACHT

EU-BEGROTING

ECONOMISCHE
EN MONETAIRE
UNIE

INTERNE MARKT
EN HANDEL

De interne markt
wordt versterkt,
met inbegrip van de
digitale en
energiesector; de
EU27 zet in op
vooruitstrevende
handelsakkoorden

SCHENGEN, MIGRATIE
EN VEILIGHEID

DE INTERNE
MARKT EN
NIETS MEER

BUITENLANDS
BELEID EN
DEFENSIE

OP DEZELFDE
VOET
DOORGAAN

Als bij scenario 1, een
positieve agenda voor
EU27 leidt tot resultaat;
een aantal groepen kan
op bepaalde gebieden
meer bereiken;
besluitvorming wordt
complexer

Eerst lastig om het
eens te worden over
welke taken prioriteit
verdienen en welke
worden afgestoten;
daarna besluitvorming
wellicht begrijpelijker;
EU-optreden sneller en
doortastender op
gebieden waarop zij een
grotere rol speelt

doortastender
op
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