Bijlage

(letterafkortingen zie pagina 3 van bijlage)

Oplijsting van hervormingsopties in een tijdschema (cf. hiervoor geciteerde voorstellen)

0-3jaar

Korte termijn

Institutionele hervormingen

voor einde 2014
Alternatieven

Méér detail op
pagina:

1. ontwerptekst instit hervorming eventuele minimale vs maximale voorstellen
klaar voor eind 2013

15

2. procedure aanstelling
Europese Commissie

met of zonder binding met verkiezing EP

6

3. procedure en samenroeping
Europese Conventie

meeste 27 LS vs eurozone (instit differentiatie) 7 10 16
samenstelling Conventie versus IGC
mandaat Europese Conventie versus IGC
constitutioneel proces versus IGC
welk federalisme versus CM versus IGS
7 8 11 13 15 17

4. of procedure van herziening
van Verdrag van Lissabon

alle 27 LS vs eurozone (instit differentiatie)
artikel 48, gewone procedure versus IGC
QMV IGC versus unanimiteit IGC
initiatief NR versus EPF
grondige versus partiële herziening
participatie burgers versus IGS !
fusie functies VER & VEC vs meerhoofdigheid

13
12

5. bevoegdheden Europese
socio-economische regering

eurozone versus EU (onvolledig)
fusie van econ/budg/mon unie vs IGS vs CM
ministers van Fin + Ext rel, evtl soc zaken

9 17
14
79

6. één Europese kieskring

geen vs 25 LEP versus tot 50 % LEP

16

7a. principe van de eigen
middelen en euro-obligaties

EB volgt nieuwe bevoegdheden resp noden
versus budgetbevriezing gedurende 10 jaar

8 10 12 13 14

7b. principes budgettaire
verantwoordelijkheid en
solidariteit

gedeelde schulden + meer toezicht vs
beperkte solidariteit
Finanzausgleich vs coöperatief federalisme

13
8

8. herziening Groei- en
stabiliteitspact

herziening criteria Maastricht versus groei
immobilisme

8

9. rol Europese politieke fracties
bij Europese verkiezingen in
2014

actieve versus passieve rol tov publieke opinie 16

10. modaliteiten voor een
sociaal Europa

gedeelde vs niet gedeelde EU bevoegdheid
inzake herverdelingsfunctie

12
7 12
11
7

9 10

3-7 jaar

Middel lange termijn

2014-2020

Institutionele hervormingen

Alternatieven

1. goedkeuring conclusies
Europese Conventie of
VvMbis!

met versus zonder IGC**
met versus zonder QMV Raad**
met vs zonder gelijkwaardige wetgevende
medebeslissing door EP**
met vs zonder volledige communautarisering
Europese bevoegdheden

2. of ratificatie conclusies Eur
Conventie/VvLbis

uitvoerbaar na 4/5e ratificatie door lidstaten
versus IGC

3. principe toenemende eigen
middelen

EU versus eurozone
zie ook**

4. principe tweekamerstelsel

tweede kamer met proportionele
vertegenwoordiging lidstaten versus
gelijke vertegenwoordiging voor alle LS

5. principe
meerderheidsstemming

in Raad over alle wetgevende
aangelegenheden versus selectieve
domeinen (evtl stapsgewijze uitbreiding)

6. principe van medebeslissing
van Europees Parlement

In alle domeinen (gelijkwaardige
beslissingscapaciteit EP) versus selectief
(evtl stapsgewijs)

8-14 jaar

Lange termijn

Institutionele hervormingen

Méér detail op
pagina

7

na 2020

Alternatieven

Méér detail op
pagina

1. invoering toenemende eigen
middelen

1% vs tot 5% bbp en euro-obligaties/
schuldagentschap/beslissing bij QMV

8

2. allocatie budgetten aan EPG
resp NPG

arbitrage versus zonder arbitrage/QMV

8

3. principe pooling uitgaven NB
en EB

verspilling versus kostenbesparing inzake
overheidsuitgaven

10

Enkele basisregels bij voorgaande oplijsting
-Verder te vertalen als drie aparte (nog te formuleren*) operationele actieplannen , en drie
aparte communicatiecampagnes (*) (met verschillende themaʼs resp. argumenten resp.
motieven resp. middelen resp. doelpublieken); alle drie moeten ze passen in één strategie.
- Een volledige opsomming betekent niet dat alle themaʼs het voorwerp van een informatieen communicatiecampagne moeten worden. Te onderhandelen binnen de UEF.
- In een goede gezamenlijke campagne wordt slechts een zeer beperkt aantal politieke
themaʼs tegelijkertijd gebracht. Een prioriteitenstelling dus. Elke campagne heeft heeft
slechts enkele one liners.
- In elke scenario/periode moet er een verband zijn tussen de gebrachte themaʼs, bovendien
moeten die themaʼs zich onder één noemer laten samenvatten.
- Per scenario/periode worden themaʼs opgelijst die in die periode moeten worden
gebracht/beslist, maar die in een volgende periode worden toepast.

Letterwoorden gebruikt in voorgaande tabellen
Com
contr
econ
EB
EP
EPF
EPG
evtl
Ext rel
Fin
ged
IGC - IGS
instit
LS
LEP
mon
NR
NB
NPG
NR
QMV
Raad
SZ -soc zaken
VEC
VER
vs
VvLbis

Europese Commissie
controle
economisch
Europese begroting (budget)
Europees Parlement
Fracties in het Europees Parlement
Europese publieke goederen
eventueel
Externe relaties
Financiën
gedeelde nationale schulden (mutualiseren van-)
intergouvernementele conferentie - IG systeem
institutioneel
lidstaten van de EU of eurozone
(lid) leden van het Europees Parlement
monetair
nationale regeringen
nationale begroting(en) (budget)
nationale publieke goederen
nationale regering(en)
gekwalificeerde meerderheidsbeslissing in de Raad
Europese Raad of Raad van ministers
sociale zaken
voorzitter Europese Commissie
voorzitter Europese Raad
versus
herziene versie van het Verdrag van Lissabon

