Verwezenlijkingen van de EU
Inleiding

De 28 lidstaten van de Europese Unie werken op heel wat beleidsdomeinen samen.
Hierover bestaan flink wat Europese wetten die in elke lidstaat moeten
overgenomen worden. Een groot deel van onze wetten wordt dus door Europa
bepaald. De Europese Unie heeft daardoor een grote invloed op ons dagelijks leven.
Veel meer dan we soms denken.
De invoering van de euro en open grenzen zijn de
belangrijkste en meest bekende verwezenlijkingen
van de EU.
Sinds 1993 bestaat er in de EU een interne markt
waarin goederen, diensten, kapitaal en personen vlot
van het ene naar het andere Europese land kunnen. Dit moet bijvoorbeeld zorgen
voor meer concurrentie, lagere prijzen en betere
dienstverlening. Zo kunnen we nu kiezen tussen
verschillende energieleveranciers of
telefoonmaatschappijen, zijn er geen controles meer
aan de grenzen binnen de EU en kan je makkelijker
een rekening openen in een ander Europees land.
De euro werd ingevoerd in 2002 om handel vlotter te
doen verlopen tussen de lidstaten. Intussen wordt er
al in 19 van de 28 lidstaten mee betaald.

Welke Europese instellingen maken die Europese regels?

De Europese Commissie, de Ministerraad, de Europese Raad en het Europees
Parlement staan in voor het maken van wetten in de Europese Unie. Het Europees
Hof van Justitie komt tussen als die Europese wetten niet duidelijk zijn of niet
nageleefd worden.

Enkele thema’s waarmee de EU zich bezighoudt

In wat volgt worden enkele verwezenlijkingen van de EU besproken. Heel wat
voorbeelden (maar niet allemaal) komen ook aan bod in de zoekopdrachten van
Speurneus.



Landbouwbeleid: landbouwbeleid is een van de
belangrijkste beleidsdomeinen van de Europese Unie. Dat
is logisch. Het landbouwbeleid gaat over voldoende en
gezond voedsel voor alle EU-burgers. Je komt
verschillende logo’s tegen die met dit thema samenhangen.
Bijvoorbeeld de eicode.
Het eerste cijfer geeft aan of het een biologisch ei is (0), een
ei uit vrije omloop (1), een scharrelei (2) of een kooi ei (3). De twee letters wijzen
op het land waar het ei vandaan komt en de
laatste cijfers horen bij de boerderij.
De EU houdt zich ook bezig met dierenwelzijn.
Zo mag make-up niet meer getest worden op
dieren en moeten varkens altijd zicht hebben
op een ander varken omdat het sociale wezens
zijn. Varkens krijgen zelfs speelgoed zodat ze
zich niet moeten vervelen in de stal.



Regionaal beleid: de Europese Unie wil dat er een duurzame groei is in alle
Europese regio’s. Het is daarom belangrijk dat de welvaartskloof tussen rijke en
arme regio’s gedicht wordt. De EU organiseert hiervoor projecten op vlak van
o.m. economie, (openbaar )vervoer en toerisme. Zo werden in de EU al
kilometers autostrade aangelegd met Europees geld, wordt riolering aangelegd
of worden nieuwe industrieterreinen of windmolenparken aangelegd.



Milieu en energie: ook een zeer belangrijk beleidsdomein van de Europese Unie.
De EU neemt tal van initiatieven voor een duurzame economie,
meer hernieuwbare energie en een milieuvriendelijk afvalbeleid. Zo
werden de gloeilampen verboden, moeten koelkasten en
autobanden een energielabel krijgen en moet de bevolking
gewaarschuwd worden als er teveel fijn stof in de lucht zit. Je komt
verschillende logo’s tegen die met dit thema samenhangen.
o Aan de hand van het energielabel weet je of een
huishoudelijk apparaat zoals een ijskast of wasmachine
veel of weinig energie verbruikt. A+++ is de beste rating.
o Op stranden en aan zwemvijvers hangt soms deze blauwe vlag.
Als dat het geval is, wil dat
zeggen dat het een
milieuvriendelijk een veilige
plaats is om te zwemmen. Dit
kwaliteitslabel wordt jaarlijks
opnieuw uitgereikt.



Talen en cultuur: Europa vindt diversiteit belangrijk. Zo worden er 23 officiële
talen gesproken binnen de Europese instellingen. Daarnaast ondersteunt
Europa ook de Europese cultuur, muziek en film industrie. Zo
krijgen de Europese films subsidies, worden elk jaar enkele
steden aangeduid tot Europese Culturele Hoofdstad en
worden EBBA’s uitgereikt aan jong talent dat doorbreekt in
Europa. Milow, Stromae, Selah Sue en Oscar and the Wolf
mocht elk al een EBBA in ontvangst nemen.



Veiligheid: Open grenzen betekent niet dat er geen aandacht is voor de
veiligheid van de Europeanen. Europese politie- en justitiediensten werken
samen om criminaliteit binnen Europa gemeenschappelijk aan te pakken.
Daarom wisselen de politiediensten informatie uit en is er een Europees
rijbewijs en nummerplaten. Je komt verschillende logo’s tegen
die met dit thema samenhangen.
o 112 is het Europese noodnummer. Zowel politie,
ziekenhuizen en brandweer kunnen gemobiliseerd
worden via dit nummer.
o De BOB-campagne is van oorsprong Belgisch. Maar omdat het zo’n
succes was, bestaat het intussen in meerdere landen in de EU. De
campagnes om mensen te sensibiliseren om niet dronken te rijden,
worden financieel gesteund
door de EU.
o Het internet zit vol gevaren.
Om volwassenen, kinderen
en jongeren daarvan bewust
te maken, organiseert de EU
jaarlijks een veilige
internetdag.



Consumentenbescherming: Consumentenbescherming is een belangrijke
bevoegdheid van de EU. De EU probeert haar consumenten op allerlei manieren
te beschermen. Zo zorgt de EU ervoor dat grote bedrijven niet té groot worden
waardoor ze de enige in de markt zouden kunnen worden. Want dat zou
betekenen dat er geen concurrentie meer is en de consument geen keuze meer
heeft tussen verschillende prijzen en bijhorende services. Aantal andere
voorbeelden van consumentenbescherming:

Op alle verzorgingsproducten, shampoo, tandpasta,
gezichtscrèmes, ... , moet de houdbaarheid staan. Dat wordt
aangeduid door een symbool met een potje waarop een
cijfer gevolgd door ‘M’ staat. Als er bijvoorbeeld 12M op het
potje staat, wil dat zeggen dat je het product tot 12 maanden na opening
kan gebruiken. Daarna is de werking eruit en kan het ongezond zijn om
het product nog te gebruiken.
o Het etiket op voedsel is ook verplicht door de EU. Je moet
als consument kunnen achterhalen wat er allemaal in je
voedsel zit, hoeveel calorieën het bevat enzovoort. Vooral
voor mensen met een allergie is dit belangrijk. Dan moet
er bijvoorbeeld opstaan ‘bevat sporen van noten’.
o Het CE-teken is misschien wel het meest bekende teken van de EU voor
producten. Het geeft aan dat een product voldoet aan de Europese
kwaliteitsnormen. Als het op speelgoed staat, wil het bijvoorbeeld zeggen
dat kleine kinderen niet vergiftigd kunnen worden als ze
dat speelgoed in hun mond steken. De afkorting staat voor
‘Conformité Européenne’, wat betekent dat iets volgens de
Europese regels gemaakt is.
o

