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Vraagstukken 

 
 
Commissie Buitenlandse Zaken, subcommissie Veiligheid en Defensie (SEDE) 
 
Het vraagstuk van een gemeenschappelijke Europese defensie-industrie.  
Lange tijd is de ontwikkeling van de krijgsmacht van EU-lidstaten los gezien van de Europese Unie. Lidstaten 
keerden zich fel tegen Europese inmenging op dit dossier. Maar de laatste tijd blijkt een samenwerking in de 
defensie-industrie in toenemende mate bespreekbaar, vooral onder druk van toenemende spanningen op 
geopolitiek vlak. In hoeverre kan EU-samenwerking zorgen voor een meer geïntegreerde, duurzame, innovatieve 
en concurrerende Europese defensie-industrie? En hoe ver mag die supranationale samenwerking gaan om niet 
in strijd te zijn met het Europese attributiebeginsel?  
  
Commissie Internationale Handel (INTA) 
 
Het vraagstuk van smart specialisation.  
Om een sterke concurrentiepositie op de economische wereldmarkt te behouden moeten door de Europese Unie 
nieuwe vormen van ondernemersgerichte innovatie en industriële vernieuwing worden gezocht. Één van de 
speerpunten in dit Europese innovatiebeleid is sinds een aantal jaar smart specialisation. Dankzij smart 
specialisation worden producten van kwaliteit zo goedkoop mogelijk geproduceerd. Op welke wijze kan de 
Europese Unie dit concept optimaal gebruiken en hoe kan zij via dit beleid creativiteit en innovatie in de hele 
Europese Unie stimuleren?  
  
Commissie Buitenlandse Zaken, subcommissie Mensenrechten (DROI) 
 
Het vraagstuk van de globale humanitaire verantwoordelijkheid van de Europese Unie. 
Conflicten en spanningen in internationale brandhaarden gaan soms gepaard met ernstige 
mensenrechtenschendingen. Conflicten in bijvoorbeeld Oekraïne, Libië en Syrië brengen deze schendingen steeds 
dichterbij de grenzen van de het Europese continent. Ondertussen bestaan tussen Europese lidstaten grote 
meningsverschillen over welke rol de EU-lidstaten zouden moeten spelen bij het bestrijden van deze 
mensenrechtenschendingen en ontbreekt een gezamenljke aanpak. Welke rol zouden EU-lidstaten moeten spelen 
bij het tegengaan van deze mensenrechtenschendingen, met name waneer deze zich aan de grenzen van ons 
continent bevinden? In hoeverre is daarbij gemeenschappelijk optreden als Europese Unie noodzakelijk?   
 
Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT) 
 
Het vraagstuk van de inclusieve samenleving.  
Maatschappelijke kloven op basis van afkomst, gender en geloof zorgen voor vooroordelen en voor een groeiende 
ongelijkheid tussen grote groepen EU-burgers. Daarnaast wijzen veel onderzoeken erop dat er een nieuwe kloof 
ontstaat op basis van opleidingsniveau. Welke stappen zou de Europese Unie moeten nemen richting gelijke 
kansen voor alle Europese burgers - ongeacht hun afkomst, opleidingsniveau, gender of geloof? En welke rol is 
daarin voor de onderwijssystemen van de verschillende lidstaten weggelegd?  
 
De commissie van Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE)  
 
Het vraagstuk van extremisme- en terrorismebestrijding.  
Een constante terroristische dreiging blijft de Europese samenleving in een ijzeren greep houden. De aanvallen 
zijn meestal een direct gevolg van ideologisch extremisme en zijn veelal (deels) voorbereid binnen de grenzen van 
de Europese Unie. Hoe kan de Europese Unie haar inwoners beschermen tegen de gevaren van radicalisering? 
En welke rol is daarin weggelegd voor bestaande integratieprocedures? 
 



Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) 
 
Het vraagstuk van de arbeidsmarkt van de toekomst. 
Om economische groei te blijven stimuleren investeert de Europe Unie in toenemende mate in de ontwikkeling van 
een kennisgestuurde economie. Dit vraagt andere – moderne - arbeidsvaardigheden van EU-werknemers. Deze 
worden ook wel new skills genoemd. Op dit moment wordt in de onderwijssystemen van de lidstaten te weinig 
aandacht besteed aan deze door de arbeidsmarkt gevraagde new skills, waardoor zowel het aantal ongevulde 
arbeidsplaatsen als de (jeugd)werkeloosheid sterk groeit. In hoeverre kan de Europese Unie bijdragen aan de 
implementatie van new skills in de Europese onderwijssystemen? En hoe kan de kennisgestuurde economie 
bijdragen aan het ontwikkelen van meer arbeidsplaatsen voor jonge Europeanen?     
 
Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) 
 
Het vraagstuk van een circulaire economie.  
De groeiende welvaart van EU-burgers heeft een toenemende vraag naar goederen veroorzaakt. Ondertussen 
worden grondstoffen steeds schaarser. Dit vraagt om nieuwe maatregelen om duurzaam consumeren, produceren 
en hergebruiken mogelijk te maken. De Europese Unie probeert deze groeiende kloof tussen vraag en aanbod op 
te lossen door te streven naar een circulaire economie, waarbij recycling en het delen van grondstoffen centraal 
staan. Welke maatregelen moet de Europese Unie nemen om deze circulaire economie nog verder te 
implementeren? En hoe kunnen individuele EU-burgers worden gestimuleerd om bij te dragen aan de circulaire 
economie? 
 
Commissie Constitutionele Zaken (AFCO) 
 
Het vraagstuk van flexibele EU-uitbreiding. 
In minder dan 25 jaar is het aantal lidstaten van de Europese Unie verdubbeld. Daarnaast zijn verschillende 
samenwerkings- en associatieverdragen gesloten met andere Europese landen, en wordt steeds vaker gebruik 
gemaakt van opt-outs om specifieke Europese regelgeving te omzeilen. Wat zouden de grenzen moeten zijn van 
deze flexibilisering voor zowel nieuwe als bestaande lidstaten? En hoe moet de Europese Unie omgaan met 
lidstaten die besluiten uit de Europese Unie te stappen, maar wel een associatieverdrag willen afsluiten?    
 
Commissie Constitutionele Zaken, subcommissie Burgerschap (AFCO-II)  
 
Het vraagstuk van actief burgerschap binnen de Europese Unie.  
Een groot deel van de inwoners van de Europese Unie voelt zich niet betrokken bij de Europese (politieke) 
besluitvorming. Daardoor zijn de Europese Unie en met name het Europees Parlement ver van de burgers af 
komen te staan. Dit zorgt voor een vruchtbare grond voor euroscepsis onder Europese burgers. Wat moet de 
Europese Unie doen om deze afstand te verkleinen en actief Europees burgerschap te stimuleren? En moet de 
Europese Unie constitutioneel hervormd worden om meer democratische legitimiteit te bereiken? 
 
Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ENVI) 
 
Het vraagstuk van de toekomst van de Energie-unie. 
Tijdens de klimaattop in Parijs hebben alle landen ingestemd met de intentie om het klimaat de komende jaren met 
maximaal 2 graden celsius te laten stijgen. Een aantal maategelen die de Europese Unie op dit vlak heeft genomen 
valt samen in de doelstellingen van de door de EU opgerichte Energie-unie. Het behalen van die doelstellingen 
kan echter op korte termijn de economische groei van lidstaten in gevaar brengen en zal leiden tot een complete 
herziening van de Europese industrie- en energiemarkt. Op welke manier kan de Europese Unie de doelstelingen 
van de Energie-unie en de belangen van de zware industrie in balans houden? En welke maatregelen kan de 
Europese Unie verder nemen om de doelstellingen van de Energie-unie te behalen?  
  
 

 


