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Vraagstukken 
 

 

Commissie Buitenlandse Zaken, subcommissie Veiligheid en Defensie (SEDE) 

Het vraagstuk van het Europese nucleaire beleid: In het licht van de recente internationale 

spanningen tussen de VS en Noord-Korea en de groeiende machtsuitbreiding van Rusland, is het van 

groot belang dat de EU de veiligheid van de lidstaten kan blijven waarborgen. Met het toekomstige 

vertrek van Groot-Brittannië wordt Frankrijk het enige land in de EU dat beschikt over kernwapens. 

Hoe kan de Europese Unie de normen en waarden van haar lidstaten blijven waarborgen in een 

wereld waar deze onder grote druk staat door nucleaire dreigingen? En zou de EU het voortouw 

moeten nemen in het non-proliferatie verdrag van de VN?  

  

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) 

Het vraagstuk van de klimaattop in Parijs: Tijdens de klimaattop in Parijs in 2015 hebben 174 

landen toegezegd zich in te zetten om de temperatuur op aarde niet meer dan 2℃ te laten stijgen. 

Toch lijkt dit doel door geopolitieke onrust steeds onbereikbaarder te zijn geworden. Niet alleen 

omdat de Verenigde Staten zich uit dit akkoord hebben teruggetrokken, maar ook omdat de EU nog 

niet op koers ligt de afgesproken doelen te halen. Met name lidstaten met veel zware industrie 

lijken hun eigen industrieën niet te hard willen belasten met extra milieuwetgeving. Wat moet de 

EU doen om toch de vastgestelde klimaatdoelen te halen? En hoe kan de EU ervoor zorgen dat alle 

industrieën en lidstaten zich ook daadwerkelijk aan deze afspraken houden, zonder bepaalde 

lidstaten of industrieën te duperen?   

 

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI-II) 

Het vraagstuk over voedselverspilling: Jaarlijks verspillen EU burgers samen ruim 88 miljoen ton 

voedsel. Dat is een derde van de totale voedselproductie, en ongeveer 173 kilo per persoon! Deze 

verspilling is te wijten onder andere aan een slechte planning, aan ambigue afspraken over 

houdbaarheidsdata en aan inefficiëntie in de opslag en het transport van voedsel. Niet alleen is 

voedselverspilling zonde, overproductie is ook schadelijk voor het milieu. Hoe kan de EU een rol 

spelen in het aanpakken van de voedselverspilling zowel bij bedrijven in hun productieproces, als 

bij de consument thuis?  

 

Commissie Buitenlandse Zaken, subcommissie Mensenrechten (AFET-DROI) 

Het vraagstuk van de vluchtelingenproblematiek: De spanningen in conflictgebieden als Syrië en 

Libië zijn nog niet voorbij en de vluchtelingenstroom naar Europa houdt aan. De omstandigheden in 

vluchtelingenkampen buiten én binnen de EU zijn vaak armzalig en mensenrechtenschendingen zijn 

aan de orde van de dag. Welk beleid zou de EU moeten voeren om ervoor te zorgen dat de 

toehoudende vluchtelingenstroom zorgvuldig wordt gecoördineerd? En wat kan de EU doen om de 

omstandigheden in de vluchtelingenkampen te verbeteren en mensenrechtenschendingen te 

voorkomen?  

  

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) 

Het vraagstuk van een economisch beleid in een hoogconjunctuur: Zowel op Europees als op 

mondiaal niveau groeit de economie gestaag. Tijden van crisis zijn voorbij en voorzichtig durven 

lidstaten, bedrijven en consumenten weer meer te investeren. Echter het huidige beleid van de 

Europese Centrale Bank (ECB) is vastgesteld in jaren waarin de Eurozone wankelde. Zo is het beleid 

met betrekking tot het opkopen van staatsobligaties en het verlagen van de rente, nog niet 

aangepast. Wat moet er veranderen in het beleid van de ECB om de aankomende hoogconjunctuur 

goed te begeleiden? 



Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) 

Het vraagstuk van werkloosheid onder minderheidsgroepen: De bankencrisis van 2008 is voorbij en 

de arbeidsmarkt trekt weer aan. De werkgelegenheid neemt toe maar voor bepaalde 

minderheidsgroepen lijkt het alleen maar moeilijker te worden om aan een baan te komen. 

Jongeren worden gemeden wegens hun gebrek aan hun ervaring, ouderen wegens hun lage 

productiviteit en hoge loonkosten, en ook voor laagopgeleiden is nu vaak geen plaats op de 

arbeidsmarkt wegens een gebrek aan voor hen passend werk in onze kennissamenleving. Wat moet 

de Europese commissie doen om de kansen van deze minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt te 

vergroten? 

 

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken I (LIBE I)  

Het vraagstuk van privacy op sociale media: Eén van de grondrechten van de mens is de 

mogelijkheid om persoonlijke informatie privé te houden. Echter op mediaplatforms is privacy niet 

altijd gegarandeerd en privacy schending is dan ook aan de orde van de dag. Zo gebruikt Facebook 

zonder toestemming informatie van gebruikers ten behoeve van reclamedoeleinden. En hoewel 

vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treedt, is de privacy van 

burgers op sociale media nog steeds niet verzekerd. Hoe kan de Europese Unie ervoor zorgen dat 

privacy schendingen door mediaplatforms worden aangepakt? En wat kan de EU doen om burgers 

bewuster te maken van het belang van privacy? 

 

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken II (LIBE-II)  

Het vraagstuk van het terrorismebeleid: Verschillende aanslagen in grote Europese hoofdsteden aan 

het begin van deze eeuw hebben ertoe geleid dat het antiterrorismebeleid nu een prominente plek 

heeft in het veiligheidsbeleid van de EU. In februari 2017 is een nieuw antiterreurpakket 

aangenomen waarin staat dat alle reizigers - óók EU-burgers die de Schengenzone binnenkomen of 

verlaten - aan de grens worden gecontroleerd op hun burgerregistratie. Hoe kan de EU haar burgers 

beschermen tegen de gevaren van extremisme en radicalisering, zonder de voordelen van het 

Schengenverdrag te hoeven opgeven? 

 

Commissie Constitutionele Zaken (AFCO) 

Het vraagstuk over de euroscepsis: In veel lidstaten neemt de euroscepsis toe. Een deel van de EU-

burgers voelt zich niet tot nauwelijks betrokken bij de EU en het beleid dat daar gevoerd wordt. Dit 

resulteert in grote anti-Europese bewegingen in alle lidstaten en ondermijnt de legitimiteit en 

daadkracht van de EU, wat zeker gezien de aankomende Europese verkiezingen zorgwekkend is. 

Veel eurosceptici wantrouwen onbereikbare en vage bureaucratische processen in de 

besluitvormingsorganen van de EU, en waarschuwen voor het inleveren van soevereiniteit van 

lidstaten aan de EU. Wat kan de Europese Commissie doen om het vertrouwen in de EU te doen 

toenemen en om haar legitimiteit te vergroten? En is een institutionele hervorming van de EU 

hiervoor nodig? 

 

Commissie Internationale Handel (INTA) 

Het vraagstuk over de Europese concurrentiepositie: Door toenemende technologische 

ontwikkelingen en door aantrekkelijke loonkosten, verplaatst het economisch zwaartepunt zich 

steeds verder richting Azië. Was dit in de jaren 90 vooral nog de maakindustrie, tegenwoordig 

komen ook medische doorbraken en hoogwaardige technologische innovaties en producten steeds 

vaker uit Aziatische landen. Door deze verschuiving komt de Europese concurrentiepositie van 

onderzoek en innovatie verder in gevaar. Niet voor niets introduceerde de EU daarom het Horizon 

2020 programma, waarin onderzoek en innovatie binnen de EU gestimuleerd worden. Hoe kan de EU 

haar innovatiebeleid verder aanpassen en inzetten om zo haar concurrentiepositie ten opzichte van 

Azië te versterken? En hoe kan de EU hoogwaardig medisch en technologisch onderzoek verder 

stimuleren? 


