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In de pruimentijd kabbelt de politiek traag. Dat is normaal.
In de Europese Unie was de ʻgrote politiekʼ tijdens deze
zomer en nazomer in volledige rust.
Waarom?
De
Duitse verkiezingen van 22 september moesten nog
plaatsvinden en de regeringsvorming moest rond zijn voor
Duitsland politiek kan ʻheropstartenʼ.
Inmiddels wil
Duitsland zich aan niets binden. Dat is zorgwekkend.
De Europese politiek gedurende zes maanden stillegging
is dramatisch. Fundamentele en urgente problemen blijven
in de koelkast en de noodzakelijke structurele
hervormingen blijven uit. Duitsland is de laatste jaren een
zéér belangrijk lid van de Europese Unie geworden. Zijn
sterke economische prestaties spelen hier een
doorslaggevende rol. Toch mag de vraag worden gesteld
waarom de andere lidstaten zich telkens achter de brede
rug van Duitsland verschuilen om collectief niets te doen?
Kunnen ook zij geen initiatieven ontwikkelen of aanzetten
geven?
Wijze en ervaren experts blijven er maar op hameren dat
de tijd dringt en duidelijk in het nadeel van Europa speelt.
Dat interne of externe bubbels de Europese Unie nog
steeds veel (levensbedreigende) schade kunnen
berokkenen is een publiek geheim. Waarom worden deze
waarschuwingen niet ter harte genomen?
Nationale
oplossingen
bewijzen ontoereikend te zijn om
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grensoverschrijdende problemen aan te pakken.
Europa en de onderliggende bestuursniveaus, die onderling zeer verweven zijn, zullen samen in
de klappen delen wanneer het fout gaat. Bij een ongewijzigd Europees beleid mogen wij ons,
vroeg of laat, hieraan verwachten. Het korte termijn denken van vele gezaghebbende politici
blijft nog steeds de norm. Ook het maken van ad hoc afspraken, met het mes opde keel, is een
dure benadering.
Een voorkomingsbeleid is veel goedkoper. In tijden van besparing is een
dergelijke geldverspilling ongehoord.
Onze Europese staatshoofden en regeringsleiders
moeten zich realiseren dat hun collectief Europees beleid over een andere boeg moet. Zij
dragen de hoofdverantwoordelijkheid vermits zij de meeste touwtjes in handen hebben.
Wat gaat er zoals fout als gevolg van Europese verdeeldheid? De economische groei in
Europa, en ook in de eurozone, blijft al jaren slecht omwille van een ondermaatse collectieve
economische benadering. Europa sloeg een afschuwelijk mal figuur door haar verdeeldheid in
de Syrische tragedie.
Europa laat zich bespioneren door de VSA en door het VK.
Alle
landen bespioneren elkaar, maar de schaal en de brutaliteit gaat nu elk fatsoen ver te buiten.
Hoe kan het anders als men weet hoe weinig Europa optreedt om zijn collectief belang te
beschermen? De dumping van zonneschermen uit China was even pijnlijk. Waar Karel De
Gucht, als commissaris voor Handel van de EU, de Europese belangen verdedigt, vond
Duitsland het nodig om publiek dwars te liggen omdat zogenaamde brede Duitse belangen
schijnbaar méér baat hadden bij een abdicatie dan bij een krachtig optreden. Dit zijn maar
enkele stuitende voorbeelden.
De Europese verkiezingen van mei 2014 staan voor de deur. In de Europese hoofdkwartieren
van de grote politieke fracties in het Europees Parlement beginnen de zenuwen te gieren.
Terecht.
Extremistische politieke bewegingen, die een stevig anti-Europees discours
ontwikkelen, krijgen alsmaar méér aanhang en riskeren een aanzienlijke fractie te worden na die
verkiezingen. Uiteraard gaat dit ten koste van de ʻklassiekeʻ partijen en fracties. Wat moet er
worden gedaan om deze ontwikkeling een halt toe te roepen? Behalve de vaststelling wordt er
schijnbaar niets tastbaar ondernomen. Althans wat zinsvol of zichtbaar is.
Er is wel de officiële (video) informatiecampagne van het Europees Parlement onder de naam
ʻAct; React, Impactʻ die het moet doen. Externe communicatiexperts hebben die campagne
reeds als volledig inhoudsloos gekwalificeerd (het zijn alleen maar mooie prenten zonder
duiding). Moet hieraan 5 miljoen euro worden besteed? Willen zij, die deze campagne hebben
besteld, aantonen dat ze de communicatiekloof met de Europese bevolking hebben gedicht?
Hieraan mag worden getwijfeld.
Iedereen heeft boter op het hoofd en toch zal de verantwoordelijkheid voor een ʻonaangename
verrassingʻ steevast naar ʻanderenʻ worden doorgeschoven. Dat zielloze vertoon kan onmogelijk
nog worden uitgelegd aan de bevolking. Zal de bevolking dit blijven aanvaarden? De gevolgen
zijn dan niet moeilijk te raden.
De Europese verkiezingen moeten nu reeds in de ogen worden gekeken. De Europese fracties
of partijen zullen hun kaarten op de tafel moeten leggen.
Bij deze Europese verkiezingen
zullen méér dan voorheen de nationale themaʼs en plebicists niet en de belangrijke Europese
themaʼs wel de overhand moeten halen. Nu is het ogenblik aangebroken waar de Europese
politieke partijen, hierbij uitdrukkelijk ondersteund door hun nationale broodheren, zullen moeten
zeggen wat zij in de volgende Europese legistuur van vijf jaar willen verwezenlijken. Evenals
welk standpunt ze zullen verdedigen met het oog op de structurele hervorming van Europa.
Het huidige politieke systeem van de Europese Unie toont duidelijk aan onaangepast en zelfs
volledig geïmmobiliseerd te zijn. De limiet van het intergouvernementalisme is bereikt. Europa

staat voor een hoge muur, tenzij het zich wapent om deze muur te slopen. Enkel een nieuw
politiek systeem dat steunt op sterke democratische en federale principes kan deze horde
nemen en Europa wapenen om de legitieme verwachtingen van de bevolking in te lossen.
Zoniet wordt een onherroepelijke afgang van Europa ingezet.
Europa zal maar door de bevolking worden aanvaard als het in haar belang kan optreden
(effectiviteit, solidariteit en bescherming). Diezelfde bevolking vraagt ook om méér betrokken te
worden (legitimatie). Niet iedereen wil nu al participeren, maar de instrumenten om dit te doen
moeten wel nu beschikaar worden gesteld. Het participeren zal de bevolking snel genoeg leren.

Vermeldenswaard is de invulling van de sectie EuropaDebat, die naast
EuropaInfo, een plaats is waar zeer veel vragen worden gesteld. Er zijn zo veel
onbeantwoorde vragen over Europa. Deze website wil bescheiden bijdragen tot
een noodzakelijke bewustwording.
De website EuropaDebat wil de visie van het Europees federalisme ruimer
bekend maken in Vlaanderen.

BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN ADVIES
Een gratis dienst biedt ESIC aan belangstellenden - studenten of volwassenen - de
mogelijkheid om ESIC te raadplegen voor begeleiding, ondersteuning of advies over een
thema/activiteit dat binnen de sfeer van de EU ligt.
Contact met Robert Verschooten
Tel: 03/238.97.74
www.europadebat.be
e-mail esic@telenet.be

Politieke Unie

Moeilijk politiek jaar

De huidige Europese Commissie heeft erg
weinig tijd om nog voorstellen door het oude
Parlement te sluizen.
Daarom plant de
Commissie haar laatste salvoʼs af te schieten in
september, uiterlijk in oktober. De verwacting
is immers dat ook een aantal leden van de
Commissie deelnemen aan de Europese
verkiezingen. En dat nadien de
verkiezingskoorts te hoog oploopt om nog een
sereen poilitiek debat te krijgen over nieuwe
wetgeving. Het echte wetgevende werk komt
in 2014 wellicht niet meer op gang.
In
crisistijden als deze is zoʼn uitstel een zware
handicap.
Momenteel zit het onervaren
Litouwen de ministerrraden en werkgroepen
voor van de lidstaten.
Vanaf januari 2014 is
het beurt aan Griekenland. Begin 2014 wordt
Europa dus een beetje stuurloos. Het risico dat
die stuurloosheid zich vertaalt in een politiek
verdeeld Europees halfrond is reëel. (De Tijd K. Van Haver - 17/08/2013)

Moeilijke legislatuur
Manuel Barroso, de voorzitter vazn de
Europese Commissie is de man die mee het
traject van Europa door deze vijf jaren van
crisis uitstippelde. Heel wat critici, ook in eigen
huis, vinden dat hij een té cijfermatige aanpak
hanteert en de kans miste zelf een groot
Europees investeringsplan voor te stellen, een
stroomstoot tegen de crisis.
De sociaaldemocraten willen alvast een ʻinhoudelijk debat
over welk Europa we willenʼ, beklemtoont sp.aeuroparlementslid Saïd El Kradraoui. ʻEuropa is
niet één pot natʼ. We gaan duidelijk maken dat
we andere oplossingen willen: een sociaal
verhaal en een strategie die weer aanknoopt
met economische groeiʼ. (De Tijd - K. Van
Haver - 1/08/2013)

Barroso’s State of the Union
Enkele quotes uit zijn speech voor het
Europees Parlement: ʻEuropa moet een
ʻnieuwe normaalʼ in het leven roepenʼ; ʻEuropa
kent een schuchter herstel, maar er kan geen
sprake zijn van business as usualʼ; ʻuiteindelijk

komt het vertrouwen in Europa neer op één
zaak: groeiʼ; ʻwe zijn het aan de 26 miljoen
werklozen verplicht om het herstel te
versnellenʼ; ʻeen langdurige en massale
werkloosheid is politiek onhoudbaar en sociaal
onaanvaardbaarʼ; ʻwe hebben nood aan een
industrieel beleid dat aangepast is aan de
21ste eeuwʼ; ʻhet ligt aan ons allen om voor
Europa op te komen. De verkiezingen gaan
over Europa, we zullen hier samen over
worden op afgerekendʼ; en tot slot: ʻnu is
andersʼ.
(New Europe - C. Donnelly 15/09/2013)

Barroso’s verantwoordelijkheid
Uiteraard draagt Barroso niet de
alleenverantwoordelijkheid voor de
economische neergang.
Hij heeft wel een
grote verantwoordelijkheid in de afgang van de
Europese instellingen en het verlies aan
publieke steun voor het Europese project.
De State of the Union is een blijk van inertie
van de Europese leiders en van wanhoop bij
de bevolking die ze leiden. Deze State of the
Union staat vol met oppervlakkige slogans,
maar schiet tekort aan herkenbare
ongemakkelijke waarheden, stelt het editoriaal
van New Europe op 15/09/2013.

Europa à la carte?
Een continent in crisis krijgt in 2014 bij de
Europese verkiezingen de kans om op de
ingeslagen weg verder te gaan of een andere
koers te kiezen. Vandaag worstelt Europa met
een asociaal en ondemocratisch imago
De
recepten om de crisis te bestrijden zijn niet
afdoende en tasten de kredietwaardigheid van
het Europese integratieproject zelf aan.
Tegelijk staan de voorstanders van een
socialer en democratischer Europa in de kou.
Hoe die patstelling doorbreken? We moeten
de ʻone-size-fits-allʼ-aanpak opgeven. Wat de
EU daarom nodig heeft is een meer diverse
aanpak. Een Europa à la carte zou iedereen
de kans moeten geven een eigen menu
samen te stellen. En bovenal dit aan de eigen
bevolking voorleggen, via verkiezingen of

referenda. Want alleen via democratische weg lidstaten. (De Standaard - B. Beirlant kan zoʼn aanpak legitiem zijn, door de 11/09/2013)
noodzakerlijke steun van de burgers te
genieten en verdienen. (De Standaard Uitvoerende agentschappen
Steven Van Hecke, KUL - 22/05/2013)
De Europese Commissie plant om 600 in-huis
posten te schrappen en dit personeel te
Kopstukkenstrijd in Europa
heraffecteren in haar uitvoerende
Kopstukkenstrijd moet EU-verkiezingen agentschappen (met lagere wedden). Meer
spannender maken.
De Europese politieke dan de helft van die jobs komt uit het DG
partijen moeten bij de verkiezingen in mei 2014 Onderzoek, de rest uit de kaderprogramma
hun kandidaten om José Barroso op te volgen Onderzoek. Deze overstap zou plaatsvinden
aan het hoofd van de Europese Commissie in de jaren 2014-2020. Tegelijkertijd zouden
volop uitspelen.
Door het Verdrag van e r 3 5 0 n i e u w e j o b s b i j k o m e n i n d e
Lissabon heeft het Europees Parlement een agentschappen. (European Voice - T. Vogel grotere rol gekregen bij de benoeming van de 19/09/2013)
volgende Commissievoorzitter: de Europese
Raad stelt de kandidaat voor, maar het is het
Samenwerken wordt het nieuwe
Parlement dat de opvolger van Barroso zal
normaal
benoemen. De hoop is dat dit zal leiden tot
Het
strenge
Europa
drijft de verschillende
een meer levendige politieke campagne, en
dat er meer aandacht zal gaan naar Europese autonome regeringen in België bij elkaar om
Met de
themaʼs in plaats van naar nationale themaʼs. één begrotingsnorm na te leven.
Het risico is groot dat weinig Europese zesde staatshervorming in België verschuift
zwaargewichten zich in de strijd zullen gooien. e e n d e e l v a n h e t g e w i c h t v a n d e
Zij kunnen erop speculeren dat de Europese begrotingssanering mee naar de deelstaten.
Raad een van hen naar voren schuift, los van Terwijl het Belgische financiële zwaartepunt
de kandidaten die de fracties hebben duidelijk bij gewesten en gemeenschappen
aangeduid.
(De Standaard,
B. Beirlant - ligt, is de echte macht erover doorgeschoven
naar Europa. Met onze onuitgegeven
22/05/2013)
mengvorm van federalistische en
confederalistische bestuurselementen hebben
Minder ‘eigen’ regeldrift
we bereikt dat het voortaan Europa is dat ons
Zowel binnen de Europese Commissie als dwingt in overleg te blijven en een gezamenlijk
binnen het Europees Parlement groeit het resultaat te boeken.
(De Standaard - B.
inzicht dat de EU zichzelf geen dienst bewijst Sturtewagen - 12/07/2013)
door te veel uniforme maatregelen te willen
opleggen vanuit Brussel. José Barroso vindt
Hoe uit het economisch dal
het thema belangrijk genoeg om het in zijn
State of the Union aan te snijden. De Europese
klimmen?
Unie moet zich vooral bezighouden met de De Luxemburgse ex-premier Juncker stelt:
grote themaʼs. ʻHet is niet omdat we kunnen ʻOok bondskanselier Merkel heeft intussen
regelen, dat we ook moeten optredenʼ, valt in door dat groei nodig is om uit de crisis te
Brussel te horen Soms zijn de lidstaten of de geraken. We krijgen dus een herijking van het
bevoegde regioʼs beter geplaatst om al dan beleid. Tot nog toe was begrotingsdiscipline
niet op te treden.
Toch wordt het niet zowat het einige dat telde.
Nu wordt een
eenvoudig om de trend om te keren. Vaak arsenaal voor relance aangelegd en worden
begint de ketting bij lobbygroepen, die behalve de verschillen in competitiviteit aangepakt.ʻ Je
bij de Europese Commissie ook bij de mag geen sanering aan anderen opleggen
nationale ministers aandringen op een zonder rekenening te houden met de
wetgevend initiatief. De Duitse kanselier specifieke omstandigheden. De vertrekpunten
kondigde aan dat er na de verkiezingen van 22 zijn overal anders. (De Tijd - K. Van Haver september een discussie moet komen over het 28/09/2013)
teruggeven van bevoegdheden aan de

Schuchter strijdplan
Wil Europa een rol op het wereldtoneel
spelen, dan moeten de 28 lidstaten de
schaarse defensiemiddelen dringend beter op
elkaar afstemmen, zei José Barroso
De
oorlog in Libië legde veel pijnpunten bloot, zo
blinkt Europa al decennia uit in versnippering
en dubbel werk. Om tijd en geld te besparen

wil het werk maken van den ʻstandaardisatieʻ
van militair materieel. De defensie-industrie
was in 2012 goed voor een omzet van 92
miljard euro en 400.000 rechtstreekse jobs.
Op een Europese top eind december 2013
moet blijken hoeveel goodwill bij de lidstaten
leeft. (De Tijd - K. Dedobbeleer - 25/07/2013)

Buitenlands beleid en toetredingen

Problemen in Kroatië

Twintig jaar nadat Kroatië zich onafhankelijk
verklaarde gaan de etnische confrontaties
tussen Kroaten en Serviërs onverminderd voort
in streken waar de Servische minderheid wordt
erkend. Kroatische uiterst rechtse nationalisten
hebben zich onlang nog gewelddadig gekeerd
tegen de aanwezigheid van het Kyrilisch schrift
in het straatbeeld, zoals in straatnamen en
naamplaten op huizen in door Servische
minderheden bewoonde buurten in Vukovar en
Zagreb.
Dit extremisme tast nu al
verschillende landen aan: Kroatië, Servië,
Bosnië en Montenegro.
Deze groeiende
onverdraagzaamheid laat niet veel goeds
voorspellen.
(New Europe - T. Benakis 29/09/2013)

Erdogan en een andere probleem
Vervalste processen in Turkije worden hoe
langer hoe meer gedocumenteerd.
Deze
processen genieten de steun van premier
Erdogan, die ze aanwendt om zijn macht te
versterken. Even belangrijk is de vaststelling
dat die processen de steun genieten van de
Gülen Beweging. Die beweging gebruikt deze
processen om critici en opponenten
(voorstanders van de ledenstaat) te vervangen
in het staatsapparaat. Het einddoel blijkt de
hervorming van Turkije in de richting van een
religieus conservatieve maatschappij te zijn.
Erdogan blijkt zelfs onmachtig om de Gülen
Beweging aan te pakken, omdat heel het
politie-apparaat door Gülen wordt
gecontroleerd. Erdogan wordt ook bespioneerd
door Gülen. Als Turkije voor de buitenwereld
een republiek geworden is die belaagd wordt
door vuile trucs en surrealistische

samenzweringen dan moet het merendeel op
rekening van Gülen geschreven worden.
Hierin speelt Erdogan de rol van een
populaire, maar mislukte leider. (New Europe
- R. Rodrik, professor Princeton - 22/09/2013)

Israël en EU botsen
Het onderzoeksprogramma ʻHorizon 2020ʻ
heeft een budget van 80 miljard euro voor de
financiering van innovatief onderzoek in de 28
EU-landen en in landen met sterke
onderzoeksbanden met Europa. Israël maakt
ook kans op subsidies. Maar dat geld mag
niet worden besteed in de door Israël bezette
gebieden. En dat vertikt Israël. Als Israël de
spelrelgels weigert en niet in het
onderzoeksproject 2020 stapt, dan heeft dat
voor Israël wel grote economische gevolgen:
40 procent van het budget voor
wetenschappelijk onderzoek komt uit Brussel.
Israël kan door deelname aan het programma
300 miljoen euro verdienen. Als Israël de
clausule over de grenzen ondertekent, dan
kan dit zijn onderhandelingspositie tegenover
de Palestijnen verzwakken. (De Standaard L. Van Nierop - 12/09/2013)

Staatsbedrijven remmen
hervormingen
Ondanks de economische vooruitgang blijven
de Chinese staatsbedrijven dominant.
Via
hun tentakels in de politiek verstikken ze
stiulaan de economie. In de jaren 90 haalde
het Chinese regime de bezem door de
staatsbedrijven.
Heden telt China er nog
140.000.
De meeste staan onder controle
van lokale overheden.
De grootste zijn in

handen van de centrale regering.
Samen
halen ze een omzet van 5000 miljard euro.
De staatsbedrijven zijn een enorm probleem.
Ze slorpen het gros van de investeringen op
maar leveren weinig meerwaarde.
De
banken moeten bijvoorbeeld voorrang geven
staatsbedrijven. De privésector moet zich
tevreden stellen met de kruimels.
De
scepsis over een bijsturing van het beleid is
groot. (De Tijd - E. Ziarczyk - 31/07/2013)

Akkoord over zonnepanelen
De EU en China hebben hun geschil over
zonnepanelen bijgelegd.
Na wekenlang
touwtrekken is een minimumprijs afgesproken
voor Chinese zonnepanelen die ingevoerd
worden in de EU.
Het akkoord moet de
Europese fabrikanten van zonnepanelen
beschermen tegen Chinese dumpingsprijzen
die liefst 88 procent onder de marktprijs
liggen. De invoer bedraagt 21 miljard euro.
Niet iedereen is tevreden. EU ProSun, dat

de Europese producenten van zonnepanelen
verenigt, gaat het akkoord aanvechten bij het
Europese Hof in Luxemburg. (De Standaard N. Tanghe - 29/07/2013)

Vertrouwen herstellen
President Obama poogde de groeiende onrust
over de grootscheepse afluiterpraktijken van
de Amerikaanse inlichrtingendiensten te
ontmijnen. Als eerste stap kondigde Obama
aan dat hij een Commissie van onafhankelijke
experts zal oprichten om de regering te helpen
bij het zoeken van een evenwicht tussen de
veiligheid en de privacy van de burger. Hij zal
het Congres ook vragen om de Patriot Act te
wijzigen.
Er zullen nu waarborgen worden
ingebouwd om willekeur door de
spionagediensten te voorkomen. Verder zal
een advokaat voortaan toezicht houden op de
bescherming van de burgelijkle vrijheden
wanneer een zaak voor de Foreign Intelligence
Surveillance Court wordt behandeld. (De
Standaard - 9/08/2013)

Interne markt
Gegevensbescherming
Het eerste internationale verdrag voor
gegevensbescherming dateert uit 1981 en
werd opgesteld door de Raad van Europa.
Het wordt Conventie 108 genoemd.
Deze
Conventie is de internationale tegenpartij van
de EU-kaderrichtlijn inzake
gegevensbescherming. Beide zijn aan een
update toe.
Om de coherentie van beide
systemen te behouden volgt de Europese
Commissie de modernisering van de
Conventie van de Raad van Europa zeer
nauw op om deel te nemen, in naam van de
28-lidstaten, aan de politieke
onderhandelingen.(New Europe - Gutenberg 15/09/2013)

ander EU-land volledig weg. De Europese
Commissie raakte het eens over een pakket
voorstellen van Eurocommissaris voor de
Digitale Agenda, Neelie Kroes. (De Tijd - K.
Van Haver - 12/09/2013)

Rendabiliteit luchthavens
Europa heeft beslist dat het binnen tien jaar
gedaan is met de overheidssteun aan de
luchtvaart. Vooral de regionale luchthavens
zullen hard moeten werken om tegen dan uit
de kosten te geraken. Geen enkele regionale
luchthaven in België is vandaag winstgevend
zonder subsidies, ook de Vlaamse niet. (De
Tijd - G. Meeusen - 3/07/2013)

Geen roamingkosten meer

Schengen voor schepen

Vo l g e n d e z o m e r b e t a a l t u g e e n
roamingkosten meer voor inkomende
telefoons en smsʼjes op reis in Europa. En
uiterlijk midden 2016 vallen alle extra kosten
voor bellen, smsʼen of internetten in een

Europa wil de douaneregels voor schepen
versoepelen. Bedrijven die via de korte vaart
goederen door Eurpa verzenden klagen over
het tijd- en geldverlies door de
douaneformaliteiten.
Soepelere regels

kunnen tot 25 euro per container schelen, schat
de vereniging van Europese reders. De EUCommissie ontvouwde plannen om de grenzen
te slopen. Dat moet een ʻeengemaakte markt
op zeeʼ scheppen. Concreet wil Europa een
ʻemanifestʻ in het leven roepen voor de status
van de vracht.
Dat elektronisch document
moet duidelijlk maken welke goederen van
buiten de EU komen. Eenmaal goederen de
stempel ʻEuropeesʻ krijgen, kunnen ze in de EU
vrij circuleren en sneller worden gelost.
(De
Tijd - K. Dedobbeleer - 9/07/2013)

Fluxys in TAP
De Belgische netbeheerder Fluxys neemt een
belang van 16 % in TAP, het bedrijf dat een
nieuwe grote aardgaspijplijn in de Balkan gaat
aanleggen. Dankzij de TAP-pijplijn zal aardgas
uit niewue bronnen in Azerbeidzjan naar
Eurropa kunnen stromen.
Die pijplijn zal in
2019 gas uit Azerbeidzjan naar Europa voeren.
(De Tijd - D. Adriaen - 31/07/2013)

Industriële renaissance
De VS profiteren sinds enkele jaren van
gasprijzen die amper een derde van het
Europese niveau bedragen. Bedrijven in de VS
lieten het na massaal over te schakenen van
olie naar gas.
Het gasaandeel steeg de
voorbije vijf jaar met een schamele 4 % tot 36,5
%. Nochtans evolueerde de oliefactuur tussen
2007 en 2010 van twee maal zo duur als gas
naar vijf maal zo duur. Spreken van een
industriële renaissance (in de VS) is momenteel
voorbarig, stelt Koen De Leus, senior econoom
KBC. (De Tijd - 21/09/2013)

milieuverenigingen sloten vorige week een
akkoord dat leidt tot miljardeninvesteringen in
groene stroom en energiebesparingen. Tegen
2020 moet 7000 megawatt aan windenergie
op het land worden geproduceerd.
In zee
komt er 4500 megawatt aan windenergie bij.
Dat is genoeg om 6 miljoen huishoudens van
stroom te voorzien.
(De Tijd - M. Bakker 16/07/2013)

Vrachtwagens van de weg halen
De Europese steun die sinds tien jaar wordt
verleend aan projecten om het vrachtvervoer
te verschuiven van de weg naar het spoor en
de binnenvaart, is ondoeltreffend, zo staat in
een rapport van de Europese Rekenkamer.
Uit haar controle bleek onder meer dat er niet
genoeg relevante projectvoorstellen werden
ingediend en dat de meeste projecten ook
zonder de Europese steun zouden hebben
plaatsgevonden.
Bovendien hadden de
programmaʼs weinig impact om vracht van de
weg te houden.
Er zijn voorts geen
betrouwbare gegevens om de impact op het
milieu, de congestie en de verkeersveiligheid
te berekenen. (De Standaard - 17/07/2013)

Akkoord over landbouwsteun

Het Europees Parlement, de Europese
Commissie en de ministers van Landbouw
hebben een finaal akkoord bereikt over de
hervorming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid. De totale enveloppe zal iets
groener en iets gelijker tussen de
verschillende lidstaten en landbouwers
onderlng worden besteed. De voornaamste
problemen lagen bij de plafonering en
degressiviteit, de transfer van fondsen tussen
directe betaling en de landelijk ontwikkeling,
Nederlands energieakkoord
Een nationaal energieakkoord moet de niveauʼs van co-financiering en nationale
(De
Tijd
Nederlandse economie uit het slop halen. e n v e l o p p e s .
26/09/2013)#
#
#
#
#
Va k b o n d e n , w e r k g e v e r s , o v e r h e i d e n

Milieu

Apocalyps moet wachten

van.
Door wetenschappelijk geruzie, een
overdaad
aan onrealistische rampscenarioʼs
Alle doemverhalen over de klimaatopwarming
ten spijt gaat het met de CO2-uitstoot harder en politieke onwil is de sense of urgency weg.
dan ooit. Alleen liggen we er niet meer wakker (De Tijd - D. Bervoet - 22/09/2013)

Mens is schuldig voor 95 %

Herstel van CO2-handel?

De verpletterende bewijslast tegen de mens
groeit aan. Volgens het VN-klimaatrapport is
het 95 % zeker dat de mens de drijvende
kracht is achter de klimaatopwarming. (De Tijd
- K. Dedobbeleer - 28/09/2013)

De EU bevriest enkele jaren 900 miljoen euro
uitstootrechten.
Zodoende moet de
gekelderde prijs opgekrikt worden. Het
Europees Parlement sprak zichj hierover
positief uit.
Om evidente redenen kantten
grote delen van de industrie zich tegen dit
plan. Ze willen van goedkope rechten blijven
Groene biobrandstoffen
genieten. Volgens europarlementslid Bart
Het gebruik van biobrandstoffen die schadelijk Staes moet de Commissie ambitieuzer worden
zijn voor het milieu wordt ingeperkt en er om schaarste op de CO2-markt te creëren.
komen investeringen in milieuvriendelijke (De Tijd - K. Dedobbeleer - 3/07/2013)
alternatieven. Dat besliste het Europees
Parlement. Minstens 2,5 % van de brandstof
Interpol slaat alarm
die in Europa wordt gebruikt voor transport,
Interpol
slaat
alarm over de toenemende
moet binnenkort biobrandstof van de tweede
generatie zijn, bijvoorbeeld op basis van afval criminalisering van de koolstofhandel.
of algen.
(De Tijd - F. Van Den Bril - Duistere financiële operaties brengen de
wereldwijde handel in vervuilingsrechten in
12/09/2013)
opspraak.
De goede bedoelingen van de
investeerders in de CO2-markt worden door
Kopzorgen voor Duitsland
criminele netwerken en oplichters misbruikt.
Na Fukushima besloot Duitsland radicaal te Interpol waarschuwt ook voor hackers en
kiezen voor duurzame energie. Tegen 2020 andere illegale praktijken die misbruik maken
moet alle kernenergiecentrales dicht. Maar die van de supersnelle, computergestuurde
ʻEnergiewendeʼ bezorgt de regering almaar handel in emissierechten. Interpol pleit ook
meer kopzorgen.
Om de investeringen in voor meer controle op wereldniveau op de
groene energie te stimuleren werden wettelijke handel in emissierechten en voor een
afspraken gemaakt over de prijs die bedrijven aangepaste regulering. (De Tijd - K. Van Haver
en particulieren voor hun groene stroom - 9/08/2013)
krijgen.
Probleem: de groenestroom
producenten worden te veel betaald. Omdat
Waarschuwingen voor cigaretten
er steeds meer groene stroom geleverd wordt,
Alle
verpakkingen van cigaretten en roltabak
zakt de energieprijs op de makrt zelfs.
De
groenestroom producenten blijven hun moeten tegen 2015 op de voor- en achterzijde
vastgestelde prijs krijgen. het verschil moet voor drie vierde bedekt zijn met een
bijgepast worden door particulieren en gezondheidswaarschuwing die bestaat uit een
Dat eist de Commissie
bedrijven.
Het verschil werd in 2012 geschat afbeelding en test.
op 14 miljard euro en in 2022 zelfs op 100 Volksgezondheid van het Europees Parlement.
miljard euro. Veel kmoʼs dienen klacht in bij Andere smaken en verpakkingen worden
Europa en dat heeft wel oren naar de klachten. verbannen. (De Tijd - 11/07/2013)
(De Standaard - D. Minten - 15/07/2013)

Kredietcrisis

Vaste wisselkoersen een
probleem?

De economische uitdagingen in een systeem
met vaste wisselkoersen zijn complex. Prof.
Ashoka Mody toonde aan, in een paper voor

Bruegel, dat de eurozone met vaste
wisselkloersen,
en een verpletterende
schuldenlast - zowel van de overheid als privé
- deze zone dreigen te veroordelen tot een
ʻhoge schuld/lage groei valʼ. (European Voice
- S. Fleming - 19/09/2013)

Juridische horde voor tobintaks
Transacties belasten in landen die niet
meedoen aan de tobintaks is een brug te ver.
De juridische experts van de Europese
ministerraaad namen dat ʻprincipe van
vestigingʻ onder de loep. Ze maken korte
metten met wat ze een discriminerende vorm
extraterritoriale bevoegdheid noemen.
De
Europese Commissie zei in een reactie
overtuigd te zijn dat de ontwerptekst ʻjuridisch
in orde is en ook strookt met de EUverdragen. De bezwaren van de juridische
experts zijn niet het einde van de tobintaks,
maar kunnen moeilijk worden genegeerd. Na
de Duitse verkiezingen van 22 september zal
duidelijk worden of Berlijn echt het project van
een Europese tobintaks steunt of enkel
lippendienst bewees aan Frankrijk. (De Tijd K. Van Haver - 11 september 2013)

Bankenunie op te zetten is bijzonder krap: tegen
de Europese verkiezingen van mei 2014 moeten
de fundamenten klaar zijn. Als die deadline niet
wordt gehaald, heeft dit verregaande
consequenties.
Het eengemaakt Europees
toezicht op de banken kan niet werken, indien
niet duidelijk is op welke manier
probleembanken worden opgedoekt, en wie
daarvoor de rekening betaalt. Dit huiswerk niet
afmaken, zal desastreus zijn voor de reputatie
van de enige Europese instelling die recht
overeind bleef in de crisis, de ECB. (De Tijd K. Van Haver - 30/09/2013)

Extra geld voor de Grieken?

Extra steun voor Griekenland volgend jaar is
ʻrealistischʼ.
Met die woorden bevestigde
Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de
Eurogroep, dat Athene in 2014 vers geld nodig
heeft. Het is veel te vroeg om te discussiëren
over de aard, de omvang en de voorwaarden
Eénvormige
van een eventueel nieuw reddingsplan voor
afwikkelingsprocedure
Griekenland, vervolgt Dijsselbloem. (De Tijd Europees commissaris voor de Interne Markt K. Van Haver - 6/09/2013)
Barnier stelde een nieuw ploan voor om
probleembanken uit hun lijden te verlossen.
Het plan heet Single Resolution Mechanism Eenzelfde regime voor staatssteun
(SRM) of ʻéénvormige afwikkelingsprocedureʼ. Europa gooit de regels over staatssteun voor de
Eeuwige dwarsligger Schäuble spartelt tegen. banken om. Niet de belastingbetaler maar de
Hij drong er bij de Commissie op aan ʻerg a a n d e e l h o u d e r s e n a c h t e r g e s t e l d e
voorzichtigʻ te werk te gaan. ʻWe moeten ons obligatiehouders betalen als eerste voor de
De Europese regels voor
houden aan de beperkte interpretatie van het probleembank.
verdrag
Als we de bestaande juridische staatssteun krijgen voor de derde keer sinds de
basis niet respecteren riskeren we belangrijke val van de Amerikaanse zakenbank Lehman
turbulentie.
Schäuble denkt dat er een Brothers in 2008 een drastische opfrisbeurt.
verdragswijziging nodig is om Barnierʼs Met de nieuwe regels wil de Europese
plannen mogelijk te maken. Zelf betwist de Commissie een gelijk speelveld scheppen voor
commissaris dat. Een verdragswijziging zou alle banken in Europa. Vanaf 1 augustus moet
de plannen enorm vertragen. (De Standaard elke Europese bank die steun nodig heeft, een
herstructureringsplan indienen dat haar
- R. Mooijman - 11/07/2013)
levensvatbaar aantoont.
Pas dan kan geld
naar de zwalpende bank vloeien. Als de bank
Staan of vallen
niet meer levensvatbaar is, moet ze haar
De plannen voor een bankenunie moeten nog plannen voor de ontmanteling indienen.
(De
bijna helemaal worden afgeklopt. Het enige Tijd - K. Dedobbeleeer - 11/07/2013)
wat al werd beslist is het bankentoezicht dat
toevertrouwd werd aan de ECB. Het to-do
Notionele interestaftrek
listje is behoorlijk lang: het opzetten van een
meer Europese garantie van spaargeld, Het Europese Hof van Justitie tikt België op de
De regels over de notionele
Europese regels voor het opdoeken van vingers.
zombiebanken en vooral een potje om de intrestaftrek beperken de vrijheid van vestiging.
probleembanken te begeleiden naar een Een aanpassing dringt zich op. (De Tijd - E.
ontmanteling.
De tijdspanne om die Cleeren - 5/07/2013)

De totale schuld van de eurozone

eurozone laag te houden. Dat heeft voorzitter
De eurozone tortste eind maart 2013 een Mario Draghi gezegd in het Europees
schuldenlast van 8.750 miljard euro, een Parlement. (De Tijd - 24/09/2013)
record. België boekte na Ierland de relatief
Toezicht op berekening
sterkste stijging, al ligt dat in hoge mate aan
seisoenfactoren.
Alle besparingsplannen Europa trekt lessen uit het Libor-schandaal: er
ten spijt zien de 17 overheden van de komt tranparantie voor en toezicht op de
eurozone de schuldenlast hand over hand berekening van de ʻreferentie-indexenʼ, en dus
toenemen. Dat is 92,2 % van het bbp. De ook op de prijzen van duizenden financiële
Belgische overheidsschuld was eind maart producten. Tot vandaag werden die indexen
opgelopen tot 104,5 % van het bbp. Het buiten elk toezicht berekend.
Commissaris
wordt bijgevolg een hele uitdaging om die Barnier stelde een pakket maatregelen voor dat
schuld weer onder 100 % te krijgen, zoals de ʻhet vertrouwen van de consument en de
regering de Europese Commissie beloofde. belegger moet herstellenʼ.
De Europese
(De Tijd - K. Vansteeland - 23/07/2013)
toezichthouder ESMA speelt scheidsrechter,
maar de nationale toezichthouders oefenen de
controle uit en leggen sancties op. Zij verlenen
Derde lange lening
De ECB is bereid een derde langlopende een vergunning aan de aanbieders van
lening (LTRO) te verstrekken aan de banken benchmarks. (De Tijd - P. Suy - 19/09/2013)
als dat nodig is om de kortetermijnrente in de

Groei en tewerkstelling
Bloeden gestelpt
De Europese werkloosheid is in juni
gestabiliseerd, nadat ze twee jaar lang
almaar verslechterd was. Met wat geluk is
het bloeden gestelpt.
Maar de patient is
daarmee niet genezen. De eurozone telt nu
19,2 miljoen werklozen. (De Tijd - B. Haeck 1/08/2013)

Belasting op arbeid
De hoge belastingdruk ontmoedigt werken
en investeren. Dat is de grootste
concurrentiehandicap van de Belgische
economie. Dat blijkt uit de jongste editie van
het Global Competitiviness Report van het
Wereld Economisch Forum. In de
rangschikking voor 2013-2014 eindigt België
op de 17e plaats, net als in de vorige editie.
Dat is volgens Leo Sleuwaegen, hoogleraar
aan de Vlerick Business School, een reden
tot bezorgdheid. ʻDe kloof met Duitsland,
onze belangrijkste handelspartner, wordt
stilaan zorgwekkendʼ, zegt hij. (De Tijd - S.
Michielsen - 5/09/2013)

Welles-nietes
Vorig weekend nog verklaarde Luc Coene, de
gouverneur van de nationale Bank, dat onze
loonkostenhandicap zelfs tegenover de drie
grote buurlanden nu ongeveer 16 % bedraagt.
Dit soort cijfers zal opnieuw aanleiding geven tot
welles-nietes-discussies tussen werkgevers en
vakbonden, waardoor het alleen maar wachten
is op nieuwe bedrijfssluitingen. (De Standaard P. Van Den Houte - 21/09/2013)

Geld voor jonge werklozen
De Europese jobgarantie verschaft werkloze
jongeren het recht binnen vier maanden een job,
stage of studie aangeboden te krijgen. In België
zullen Brussel, Luik en Henegouwen van het
Europees geld genieten. Het gaat om bijna 80
miljoen euro verspreid over de komende twee
jaar.
Over de helft daarvan bestaat een
afspraak van co-financiering. De totale som zou
op die manier oplopen tot 118,8 miljoen euro.
(De Tijd - 6/09/2013)

Succesrecept van toppresteerders
Verkies omzetgroei boven kostenreductie,
waardecreatie boven lage prijzen en
experimenteer liever dan je kapot te analyseren
in businessplannen.
Zo kan je aansluiten bij
de 4 % toppresteerders in de Belgische
economie, blijkt uit een studie van Deloitte en
het VBO. (De Tijd - T. Michielsen - 18/09/2013)

Hoge loonkosten niet de vijand

besparen en moet ze opnieuw extra geld
uittrekken om de economie te stimuleren.
Voor De leeuw komt het er vooral op aan dat
er een economische relance komt. Als je de
koopkracht breed genoeg spreidt, krijg je een
stabiele economie. Maar als alle landen op
hun lonen ʻbraderenʼ, krijg je meer
ongelijkheden. Natuurlijk weet ik dat schuld
ooit afgebouwd moet worden, zegt De Leeuw.
(De Tijd - B. Haeck - 28/08/2013)

Volgens ABVVV-voorzitter Rudy De Leeuw
moet de overheid dringend stoppen met

Mensenrechten
Kroatië plooit
Kroatië en de Europese Commissie hebben
zich verzoend. Het gloednieuwe EU-lid belooft
uiterlijk tegen 1 januari 2014 het Europese
arrestatiebevel volledig toe te passen. Kroatië
en Europa blikkelen al maanden over dat
arrrestatiebevel.
Luttele dagen voor de
toetreding tot de EU in juli 2013 veranderde
Zagreb nog snel zijn wetten.
Zo maakte
Kroatië een uitzondering voor wie zijn
misdaden voor 2002 beging.
Oorlogsmisdadigers uit de Balkanoorlogen
ontspringen daardoor de dans. ʻKroatië heeft
vanaf de eerste dag het vertrouwen geschaadʼ,
foeterde Viviane Reding, commissaris voor
Justitie.
Ze zwaaide zelfs met financiële
sancties.
(De Tijd - K. Dedobbeleer 26/09/2013)

Meervoudige asielaanvragen
De federale regering legt ongegronde
meervoudige asielaanvragen vanaf 1
september aan banden. Een groot deel blijkt
ongegrond en bezorgt de asielinstanties
onnodig veel werk. De autoritieten kunnen
binnenkort sneller optreden tegen die
onterechte nieuwe aanvragen dank zij een
nieuwe wet. (De Tijd - 23/08/2013)

Bescherming vakantiegangers
Vakantiegangers verdienen het om beter
beschermd te worden.
Een modernisering
van de bestaande regelgeving uit 1990 dringt
zich op omdat Europeanen op eern heel
andere manier reizen boeken dan pakweg 20
jaar geleden. De Commissie wil de richtlijn
aanpassen aan het digitale tijdperk.
Zo
zouden er striktere controles komen op
prijstoeslagen en zal de sector verplicht
worden eventuele prijsverlagingen door te
rekenen.
Tegelijk wordt het recht op
annulering versterkt.
Voor het voorstel van
kracht wordt moet het nog worden
goedgekeurd door de lidstaten en het
Europees Parlement.
(De Tijd - ANP 10/07/2013)

Europees openbaar ministerie
Vanaf 1 januari 2015 moet de Europese Unie
over een eigen openbaar
ministerie
beschikken. Het ministerie zal bevoegd zijn
voor het opsporen, vervolgen en voor de
rechter brengen van al wie de financiële
belangen van de unie schaadt. Nu gaat naar
schatting jaarlijks 500 miljoen euro uit de
Europese begroting verloren als gevolg van
fraude. Het openbaar ministerie moet maken

dat elke fraudezaak met Europees geld
voortaan een vervolg krijgt. Op die manier wil
Europa criminelen afschrikken. (De Tijd - SH 18/07/2013)

adsielzoekers.
Malta zegt met zijn harde
opstelling te willen afdwingen dat ook de
andere Europese landen solidair bijdragen tot
de opvang.
Terwijl de Europese lidstaten
kibbelen, zwelt de toestroom van
bootvluchtelingen voort aan. Vele Afrikaanse
Golf vluchtelingen
E e n n i e u w e g o l f v a n a a n s p o e l e n d e migranten betalen een hoge prijs voor een
Aan de
b o o t v l u c h t e l i n g e n z e t d e E u r o p e s e risicovolle overtocht naar Europa.
verstandhouding op scherp. Europa heeft nog overkant is men nog altijd niet voorbereid op
(De Tijd - K. Van Haver altijd geen duidelijk beleid voor het opvangen hun komst.
van vluchtelingen en het toelaten van 9/08/2013)

BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN ADVIES
Als een gratis dienst biedt ESIC aan belangstellenden - studenten of volwassenen - de
mogelijkheid om ESIC te raadplegen voor begeleiding, ondersteuning of advies over
een thema/activiteit dat binnen de sfeer van de bevoegdheden van de EU ligt.
Contact met Robert Verschooten
Tel: 03/238.97.74
www.europadebat.be
e-mail esic@telenet.be

50 jaar ESIC

In februari 1963 zag het Europees Studie- en Informatiecentrum (ESIC) vzw het licht.
Na twee succesvolle deelnames aan de Vrije Europese verkiezingen in 1959 en in 1961,
besloten een aantal Europese federalisten dat een studie en informatiecentrum beter de
blijvende behoefte aan duiding en informatie zou kunnen invullen. De eerste jaren waren een
demonstratie van succesvolle werking onder de bezielende leiding van Ludo Dierickx. Toen
de televisie in Vlaanderen het publiek aan de sofas kluisterde, moesten andere wegen worden
bewandeld. In het vooruitzicht van de eerste directe verkiezingen van het Europees Parlement
in 1979, werd door ESIC een gok naar ʻprofessionaliseringʻ gedaan, met als gevolg drie vaste
werknemers en 5 BTKers.
Toen de uitbetaling van de werkingssubsidies twee jaar lang - bij gebrek aan geld - niet
plaatsvond, moest dit schone verhaal een andere wending nemen. Toen werd met pijn in het
hart overgeschakeld op volledig vrijwillerswerking, zoals dat voordien het geval was. Vanaf
dan (1980) heeft Robert Verschooten het heft in handen, omringd door toegewijde
medewerkers.
Een no-nonsense beleid bleek haalbaar en inmiddels zagen de publicaties ESIC Nieuwsbrief
(c), als kwartaal retrospectief, en de Reeks ʻWelk Europa?ʼ (c), met themanummers, het licht.
Inmiddels werd nummer 94 van de Nieuwsbrief en nummer 48 in de Reeks ʻWelk Europe?ʼ
gepubliceerd. In 2008 zag de website van ESIC www.europdebat.be (c) het licht, met elkaar
snel opvolgende updates.
Uiteraard worden die publicaties aangevuld door vormingswerk
(voornamelijk in de sessies van Café-Europa (c) en de sessies van ʻFederalisme,
Democratie, Europaʼ (c) en door educatieve activiteiten zoals publieke voordrachten en
voordrachten in scholen.
Hoe groter het onbegrip en de misverstanden over de Europese integratie des te meer de
nood aan de werking van het Europes Studie- en Informatiecentrum (ESIC) hoog blijft. ESIC
wil doorgaan met het duiden van het begrip Europees federalisme, als finaliteit voor het
Europese project.
Het Europees Studie- en Informatiecentrum wenst zijn 50-jarig jubileum passend te vieren
met een publieke activiteit waarover later meer nieuws zal worden verstrekt.

Unie van de Europese Federalisten
Sectie voor België

Een Plan voor een effectief Federaal Europa
!
Einddoel van het Plan
#
#

- Een federaal en democratisch politiek systeem en een participatieve #
maatschappij in Europa.

Algemene objectieven
#
#
#
#
#
#
#
#
#

- Het Plan promoot een nieuw maatschappijmodel waarin de Europese
grondwettelijke waarden worden weerspiegeld.
- Het Plan voert een federaal en gelegitimeerd Europees politiek systeem in, dat
de principes van democratie, solidariteit, verantwoordelijkheid, billijkheid en
participatie toepast.
- Dank zij federalisme zal de kwaliteit van de aangeboden publieke goederen aan
de bevolking verbeteren.
- De bevolking van Europa deelt de Europese soevereiniteit op gelijke voet met
de nationale staten.
- Een sociaal Europa schraagt de harmonie in de maatschappij.

Een Plan voor een effectief Federaal Europa
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

- Het Plan gaat om alle lidstaten van de eurozone die bereid zijn de Europese
integratie verder te zetten.
- Het Pan stelt de eurozone in staat eerst een pre-federale Unie en later een
federale Unie te worden.
- Het Plan laat de eurozone toe met één democratische stem te spreken in alle
politieke aangelegenheden.
- Het Plan voorziet een stappenplan bij de invoering van een nieuwe federale
grondwet.
- Het Plan hervormt de Europese Raad in een senaat, die alle wetgevende
bevoegdheden deelt met het Europees Parlement, met inbegrip de macht om
verdragen te wijzigen en een pre-federale en federale grondwet te formuleren.
- Het Plan voert een verantwoordelijke federale regering in, met reële
uitvoerende macht.
- Het Plan stelt een autonoom Europees budget in, gedekt door eigen inkomsten.
Dit budget zal geleidelijk toenemen naarmate bevoegdheden worden
overgedragen uit de nationale begrotingen.

#
#
#
#
#
#
#
#

- Het Plan verleent volledige bevoegdheid aan het Europees Hof van Justitie.
- Het Plan bevordert participatie, samenwerking en effectiviteit van het openbaar
bestuur tussen alle niveauʼs van het beleid.
- Het Plan legt de federale Unie voor de eurozone vast in een nieuwe grondwet.
- Het Plan geeft de eurozone bevoegdheid in alle beleidsdomeinen, indien blijkt
dat een intiatief onmogelijk is op EU-niveau.
- Het Plan voert het principe in van de autonomie van de eurozone.
- De eurozone blijft open voor andere lidstaten van de EU.

Wat moeten de Europese federalisten doen?
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

- Een duidelijke visie ontwikkelen voor een lange-termijn federaal project.
- De voorhoede en de verspreiders zijn van een nieuw maatschappijmodel en
een federaal politiek systeem.
- Een actiegroep zijn die optreedt als burgers voor burgers.
- De verheffing van democratie en legitimatie eisen op alle politieke niveauʼs.
- Het Europees burgerschap bevorderen.
- Het Europees bewustzijn stimuleren.
- Een UEF-project voor de toekomst van Europa voltooien voor de start van een
Europese democratische Conventie en de Europese verkiezingen van 2014.
- Een realistische en positieve boodschap brengen die het vertrouwen van de
bevolking kan herstellen.
- Het intergouvernementalisme streng bekritiseren. Die kritiek moet echter
positief zijn vermits ze het pleidooi voor een democratisch federaal bestuur
combineert met de zorgen van de bevolking.

Hoe moeten de Europese federalisten optreden?
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- Bevorder een effectieve samenwerking onder de UEF-afdelingen door het
toepassen van een gedeelde werkmethode.
- Plaats de UEF in de publieke aandacht dank zij een samenwerkingsmodel.
- Stimuleer gezamenlijke interregionale actie die steunt op duidelijke en
realistische doelstellingen.
- Ontwikkel beperkte, maar zinvolle en zichtbare gemeenschappelijke actie.
- Streef samenwerking na met alle andere pro-federale bewegingen en
individuen die het doel van een democratisch en federaal Europa delen.
- Zeg duidelijk wat de federalisten wensen te bereiken.
- Concentreer op geselecteerde doelgroepen, in het bijzonder deze groepen die

