EUROPA ACTUEEL

Vier voorzitters - 1
Op 23 mei 2019 worden er in Nederland weer verkiezingen gehouden voor het
Europees Parlement. De Europese burgers kiezen hun vertegenwoordigers in het
parlement. Het gekozen Europees Parlement speelt daarna een rol in het
verkiezingsproces voor vier sleutelposities in de EU. Wat betekent dit en hoe
Klik hier en type het intro
verloopt dit?

Het bestuur
De Europese Unie is een samenwerkingsverband van 28 lidstaten (na de uittreding van
het Verenigd Koninkrijk 27). Net als in een land is ook het bestuur van de Europese Unie
georganiseerd via verschillende instellingen. En net als in een land is het daarbij
belangrijk wie die instellingen leidt. De voorzitter heeft veel invloed op wat er uiteindelijk
tot stand komt.

Vier voorzitters - 1

In 2019 komen er verschillende Europese topfuncties vrij. Zo worden er verkiezingen
gehouden voor het Europees Parlement en moet daar een nieuwe voorzitter komen,
wordt er een nieuwe Europese Commissie en nieuwe voorzitter van de EC benoemd,
komt er een nieuwe voorzitter van de Europese Raad en moeten er nieuwe voorzitters
komen voor de Europese Centrale Bank en de Eurogroep.

Besluitvormingsdriehoek

Besluiten in de Europese Unie worden genomen door drie belangrijke instellingen, de
zogenaamde ‘besluitvormingsdriehoek’.
1 De Europese Commissie (EC) is de instelling die wetsvoorstellen indient; zij heeft als
enige instelling het recht van initiatief.
2 Het Europees Parlement (EP) is medebeslisser. Dat betekent dat zij akkoord moet
gaan met een wetsvoorstel. Pas dan wordt het wetsvoorstel ook echt een wet.
3 Daarnaast is ook de Raad van Ministers medebeslisser. Deze bestaat uit de ministers
uit alle EU-landen, de Raad moet ook akkoord gaan met het wetsvoorstel om het tot
wet te maken.
In de afbeelding van de besluitvormingsdriehoek zie je dat de Europese Raad een aparte
plaats inneemt.
4 De Europese Raad (deze bestaat uit de regeringsleiders) heeft formeel geen stem in
de besluitvorming, maar zet wel de grote lijnen uit voor hoe de EU zich moet
ontwikkelen. Als regeringsleiders hebben zij natuurlijk wel invloed op ‘hun’ ministers.

De besluitvormingsdriehoek
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Het Europees
Parlement

In het begin van haar bestaan (1952) had het EP maar een beperkte macht. In de loop
van de jaren is die macht steeds verder toegenomen en heeft het EP veel
bevoegdheden gekregen.
Sinds 1979 worden de leden van het EP iedere vijf jaar gekozen door de burgers van de
landen van de Europese Unie. Dit gebeurt via rechtstreekse verkiezingen, net als bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland. In ieder land doen de partijen van dat
land mee en kies je die vertegenwoordigers. De gekozen volksvertegenwoordigers gaan
dan in het EP samenwerken binnen politieke stromingen of fracties. Zo zal een gekozen
vertegenwoordiger van het CDA gaan samenwerken met vertegenwoordigers van
christelijke partijen uit de andere landen. Dit doen zij binnen de ‘Fractie van de Europese
Volkspartij’ (EVP). De verschillende politieke stromingen hebben ieder hun eigen fractie in
het EP. Bekijk hier een filmpje over de eerste EP-verkiezingen.
De bedoeling is dat de leden van het EP zich gedragen alsof ze namens alle bewoners
van de EU handelen. Dus een vertegenwoordiger van een Nederlandse partij als
‘GroenLinks’ of het CDA moet ook de belangen van bijvoorbeeld Spanje behartigen,
natuurlijk wel vanuit zijn/haar politieke richting. We noemen dit een supranationale
benadering.

Wetgevende taak

De taken van het EP
In de loop van de tijd kreeg het EP steeds meer taken en rechten. Zo heeft het EP nu:
- Medebeslissingsrecht. Bij 95% van alle EU-wetgeving moet het EP eerst akkoord gaan
voordat de wet wordt ingevoerd.
- Instemmingsrecht. Het EP moet instemmen met internationale overeenkomsten van de
EU en met eventuele uitbreidingen van de EU.
- Ook kan het EP de Europese Commissie opdracht geven om een wetsvoorstel over een
bepaald onderwerp te maken (het EP mag zelf geen wetsvoorstellen maken).

Begrotingstaak

Samen met de Raad van Ministers stelt het EP vast hoeveel geld de EU mag uitgeven en
waaraan het mag worden uitgeven.

Controle

Het EP controleert de activiteiten van de EU. Het EP kan de benoeming van de leden van
de Europese Commissie goed- of afkeuren en zo invloed uitoefenen op de Europese
Commissie. Op dit belangrijke punt heeft het EP zichzelf sinds 2014 meer macht
gegeven door het invoeren van de ‘Spitzenkandidaten’.

Spitzenkandidaten

Volgens het Verdrag van Lissabon (de overeenkomst waarbij de Europese Unie beter
bestuurbaar en meer democratisch wordt) mogen regeringsleiders de voorzitter van de
Europese Commissie voorstellen.
Benoemingsprocedure volgens ‘Lissabon’
"Rekening houdend met de verkiezingen voor het Europees Parlement en na
passende raadplegingen, draagt de Europese Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen bij het Europees Parlement een kandidaat voor het
ambt van voorzitter van de Commissie voor. Deze kandidaat wordt door het
Parlement bij meerderheid van zijn leden gekozen. Indien de kandidaat bij de
stemming geen meerderheid behaalt, draagt de Europese Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen binnen een maand een nieuwe
kandidaat voor, die volgens dezelfde procedure door het Parlement wordt
gekozen."
Bron: Verdrag van Lissabon.

Sinds 2014 mogen EP-leden voor hun eigen politieke groep een lijsttrekker voordragen,
de zogenaamde ‘Spitzenkandidaat’. De kandidaat van de fractie met het grootste aantal
stemmen zou voorzitter van de Europese Commissie worden. De regeringsleiders zijn
hier nog niet zo voor. Zij zien hun invloed verminderen.
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Links: Frans Timmermans, Spitzenkandidaat voor Progresieve Alliantie en Democratie (PvdA)
Rechts: Manfred Weber, Spitzenkandidaat voor Europese Volkspartij (christendemocraten)
Ook bij de verkiezingen van 2019 hebben de verschillende politieke groepen weer een
lijsttrekker, een Spitzenkandidaat, aangewezen.

Opdracht 1
Bekijk de korte documentaire op https://www.europarltv.europa.eu/nl/ programme/others/
spitzenkandidaten-the-underlying-story over de Spitzenkandidaten-procedure en beantwoord de
volgende vragen:

a
b

Leg uit hoe de introductie van dit nieuwe systeem om een voorzitter voor de
Europese Commissie te kiezen de macht van het EP vergroot.
Leg uit hoe dit systeem de kloof tussen de burgers en de EU dicht of juist niet,
beargumenteer je antwoord.

Opdracht 2
Het EP met het Verenigd Koninkrijk (VK) telde 751 leden, na het vertrek van het VK door
brexit zijn dat er nog 705. Voor een land als Nederland zijn dat veel parlementsleden.
Grote landen als Duitsland, Frankrijk of Italië staan hier anders tegenover.
Land

Zetels in
parlement

Aantal inwoners

Europese Unie (met VK)
Europese Unie (zonder VK)
Nederland
Duitsland (Bondsdag)
Frankrijk (Assemblee)
Italië (Huis van afgevaardigden)

751
702
150
598
577
630

517,558 miljoen
452,580 miljoen
17,309 miljoen

Inwoners per
vertegenwoordiger

115.393

Neem bovenstaande tabel over en vul hem verder in ( https://www.europanu.nl/id/vh72mb14wkwh/lidstaten_europese_unie ).

Opdracht 3
Bekijk de zetelverdeling in het Europees Parlement via http://www.europarl.europa.eu/
resources/library/images/20190228PHT29260/20190228PHT29260_original.jpg
a Zet de afkortingen van de fracties onder elkaar en zet achter iedere afkorting de
Nederlandse naam van die fractie en de Nederlands partijen die in deze fractie zitten
( https://www.europa-nu.nl/id/vg9hjjllgxmz/europees_parlement_ep )
b Zet achter iedere groepering de Spitzenkandidaat van die fractie.
c De laatste peilingen met betrekking tot de EP-verkiezingen verwachten dat de
eurosceptische partijen als winnaars uit de verkiezingen kunnen komen. Wat zouden
de gevolgen kunnen zijn als eurosceptische partijen groter worden in het EP?
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Vier voorzitters - 2
Naast de invloed van de instellingen in de besluitvormingsdriehoek zijn er nog
enkele Europese instellingen die van grote invloed zijn, waaronder de Europese
Raad, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Eurogroep. Wie deze instellingen
gaan leiden zijn de personen waar we de komende jaren veel van gaan horen. Je
kijkt in deze les hoe de benoemingsprocedures voor deze functies verlopen.

De Europese
Commissie (EC)

De besluitvormingsdriehoek bestaat uit Europees Parlement (EP), de Europese
Commissie (EC) en de Raad van Ministers.
De EC is de enige EU-instelling die wetsvoorstellen mag doen. Daarmee is het een heel
belangrijke speler in de besluitvormingsdriehoek. De EC moet het algemeen belang van
de Europese Unie verdedigen en spreekt dus niet namens één of meerdere landen. Net
als het EP is het dus een supranationale instelling.
Niet alleen heeft de EC beleidsvormende taken, ook is zij hoedster van de verdragen van
de EU die zijn afgesloten. Dat betekent dat zij samen met het Hof van Justitie toezicht
houdt op de uitvoering van Europese regels in de landen van de Europese Unie. Ten
slotte heeft de EC ook nog bestuurlijke taken en is zij verantwoordelijk voor het dagelijks
bestuur van de EC.
De EC bestaat uit één eurocommissaris uit ieder EU-land. Van die leden is er één met de
rol van voorzitter en één heeft de functie van hoge vertegenwoordiger voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV). De HV vertegenwoordigt het externe
beleid van de EU.
De benoeming van de commissarissen en de voorzitter moet goedgekeurd worden
door het Europees Parlement. Dit parlement wordt opnieuw gekozen tussen 23 en 26
mei 2019. De Spitzenkandidaat van de grootste fractie wordt dan zeer waarschijnlijk de
voorzitter van de EC. Officieel moet die voorzitter voorgedragen worden door de raad
van regeringsleiders (Europese Raad), maar het EP heeft al aangegeven dat zij alleen de
voordracht steunen van de Spitzenkandidaat van de grootste EP-fractie. In juni/juli 2019
is de voorzitter bekend die de nieuwe Europese Commissie samenstelt. In het najaar
van 2019 zullen er dan hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen gehouden
worden, waarbij zij allemaal worden ondervraagd. Het EP zal dan het gehele college van
commissarissen goed- of afkeuren. Daarna wordt het college ook nog door de Europese
Raad benoemd. De keuze voor de nieuwe leider van de EC is van belang, omdat deze
keuze ook de keuze voor de andere topfuncties bij de Europese Raad, de ECB en het
Europees Parlement zal beïnvloeden.

De Raad

De derde speler in de besluitvormingsdriehoek, naast het Europees Parlement en de
Europese Commissie, is de Raad van Ministers, kortweg: de Raad. De Raad bestaat uit één
minister uit elk EU-land. Welke minister dat is, hangt van het onderwerp af. Gaat het over
visserij, dan is het de minister voor visserij; gaat het over landbouw, dan zijn het de
ministers van landbouw.
Evenals het Europees Parlement is de Raad van Ministers medewetgever. Daarnaast is zij
verantwoordelijk voor de coördinatie van beleid.
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De voorzitter van de Raad wisselt ieder half jaar. Om het half jaar is een ander land
voorzitter. Deze wissel gebeurt volgens een vast schema.
Jaar
2019
2020
2021

Voorzitter,
januari-juni
Roemenië
Kroatië
Portugal

Voorzitter
juli-december
Finland
Duitsland
Slovenië

Het EP en de EC moeten de zaken bekijken vanuit een Europees belang. Zij hebben een
supranationale opdracht. De ministers bekijken de verschillende zaken vanuit een
nationaal belang. De Nederlandse minister van landbouw komt dus op voor het belang
van de Nederlandse landbouw.
Iedere wet die voorgesteld wordt door de Europese Commissie moet, voordat die in
werking kan gaan, worden goedgekeurd door zowel de Raad als door het EP.
De Europese Raad

De Europese Raad (niet te verwarren met de Raad van Ministers) is de machtigste
instelling van de Europese Unie. De Europese Raad bestaat uit alle staatshoofden en
regeringsleiders van alle EU-landen en de voorzitter van de Europese Commissie.
Zij geeft politieke sturing, bepaalt de doelstellingen van de EU en geeft aan hoe deze
bereikt moeten worden. Overigens mag de Europese Raad geen wetgeving aannemen;
dit gebeurt door de Raad van Ministers. In de praktijk blijkt dat de afspraken in de Raad
formeel vastgesteld worden en wel degelijk een rol spelen in het Europese
besluitvormingsproces.
Sinds het Verdrag van Lissabon werd het roulerend voorzitterschap van de Europese
Raad afgeschaft en wordt er een vaste voorzitter gekozen voor tweeënhalf jaar.
In 2019 moet er een nieuwe voorzitter van de Europese Raad komen. De Pool, Donald Tusk
moet dan aftreden, hij heeft zijn periode vol gemaakt. Gezien de taken van de Europese
Raad heeft deze voorzitter veel invloed en is het dus een heel gewilde functie voor veel
landen. Naast andere namen wordt de naam van Mark Rutte wel genoemd als mogelijke
nieuwe voorzitter. Zelf zegt hij dat hij dat niet wil zijn.
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De voorzitter van de Europese Raad:
a leidt en stimuleert de werkzaamheden van de Europese Raad;
b zorgt, in samenwerking met de voorzitter van de Commissie en op basis van de
werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken, voor de voorbereiding en de
continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad;
c bevordert de samenhang en de consensus binnen de Europese Raad;
d legt na afloop van iedere bijeenkomst van de Europese Raad een verslag voor aan
het Europees Parlement.
Verdrag van Lissabon, artikel 15

Opdracht 1
Lees op de website van Europa.Nu (https://www.europa-nu.nl/id/vkntl8u08hmx/
verdeling_europese_topfuncties_in_2019#p2) het deel ‘3 De juiste kandidaat’.
a Noem naast ‘persoonlijke kwaliteiten’, nog drie zaken waar ‘de juiste kandidaat’ aan
moet voldoen.
b Welk criterium is kennelijk niet heel belangrijk?

Opdracht 2
De Nederlander Frans Timmermans is Spitzenkandidaat voor de socialistische fractie
(S&D) en Bas Eickhout is (met fractiegenoot de Duitse Ska Keller) Spitzenkandidaat voor
de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie.
Leg uit hoe deze rollen van invloed kunnen zijn op de eventuele kansen die Mark Rutte
heeft op het voorzitterschap van de Europese Raad en omgekeerd hoe de rol van Mark
Rutte invloed heeft op de kansen van Timmermans of Eickhout op voorzitterschap van
de Europese Commissie.

De ECB

De Europese Centrale Bank zetelt in Frankfurt en is de bank voor de lidstaten uit het
eurozone (19 landen). Zij is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de eurozone
en het handhaven van prijsstabiliteit in de eurozone. Zij bestaat uit de volgende
onderdelen:
1 De directie. De directie bestaat uit de President, de Vicepresident en vier andere leden.
Alle leden worden door de Europese Raad benoemd.
2 De Raad van Bestuur. Deze bestaat uit alle leden van de directie èn de presidenten
van de nationale banken van de 19 lidstaten uit de eurozone. De Raad van Bestuur is
het belangrijkste besluitvormende orgaan van de ECB.
3 De Algemene Raad. Deze bestaat uit de president en vicepresident van de ECB en de
presidenten van de nationale banken van alle lidstaten van de EU (landen die de euro
nog niet hebben ingevoerd zitten hier dus ook bij).

Opdracht 3
Wat wordt verstaan onder ‘monetair beleid’?
Een van de belangrijkste kenmerken van de ECB is haar volledige
onafhankelijkheid. Dit betekent dat geen van de regeringen van de lidstaten
invloed kan uitoefenen. De lidstaten hebben op dit terrein dus macht afgestaan
aan de ECB. Net als een aantal andere instellingen is de ECB een supranationale instelling.
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Het is noch de ECB, noch een nationale centrale bank, noch enig lid van hun
besluitvormende organen toegestaan instructies te vragen aan dan wel te aanvaarden
van instellingen of organen van de EU, van regeringen van lidstaten of van enig ander
orgaan.
De instellingen en organen van de EU en de regeringen van de lidstaten verplichten
zich ertoe dit beginsel te eerbiedigen en niet te trachten de leden van de
besluitvormende organen van de ECB te beïnvloeden (zie artikel 130 van het Verdrag).
Bron: Verdrag van Lissabon

Op dit moment is de Italiaan Mario Draghi de president van de ECB. In oktober 2019 zit
zijn termijn erop en moet zijn opvolger bekend zijn. De strijd om wie de volgende
president van de ECB wordt is inmiddels losgebarsten. Hierbij wordt ook de naam van de
president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, genoemd.
De Eurogroep

Het voorzitterschap van de ECB is verbonden aan de benoeming van de voorzitter van
de Eurogroep. De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën uit de eurozone en is
verantwoordelijk voor de coördinatie van het financiële en economische beleid van de
eurolanden. Hoewel de Eurogroep een informeel orgaan is, is haar invloed vooral tijdens
de Griekse schuldencrisis groot gebleken. De positie van voorzitter is daarmee een
gewilde positie.

Mario Centeno, voorzitter van de Eurogroep. Zijn
voorganger was de Nederlander Jeroen Dijsselbloem.

Hoewel de voorzitter van de Eurogroep formeel door de ministers van Financiën van de
eurozone wordt benoemd, lijkt het in de praktijk een politieke strijd tussen de
noordelijke en zuidelijke lidstaten te zijn. Ook speelt kredietwaardering van landen een
grote rol voor de benoeming.

Opdracht 4
Lees op de pagina van Europa.Nu het onderdeel over de Eurogroep (punt 7, bijna
onderaan).
Stel dat de president van de Nederlandse Bank Klaas Knot benoemd zou worden als
voorzitter van de president van de ECB, wat zou dit kunnen betekenen voor de
benoeming van de voorzitter van de Eurogroep?

Opdracht 5
Welke rol spelen zowel het Europees Parlement als de Europese Raad met betrekking tot
de benoeming van de president van de ECB? Zie website Montesquieu-instituut.
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