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Wat zijn  
voor Nederlanders

de voor- en nadelen  
van Europese 
eenwording?

Europakaart Door Europa wordt door Nederlanders meer geld verdiend

Door Europa ligt ons inkomen gemiddeld 2.200 euro per persoon per jaar hoger.
De Nederlandse export groeit naarmate meer landen toetreden tot de Europese Unie.
Door Europa investeren meer buitenlandse bedrijven meer geld in Nederland.
Nederlands (pensioen)kapitaal rendeert beter doordat investeerders vrij zijn in Europa te beleggen.

Producten, diensten en infractructuur zijn door de Europese interne markt goedkoper en beter

Burgers bellen, vliegen, internetten en bankieren goedkoper doordat Europa concurrentie aanjaagt.
Europa zet standaarden en stelt veiligheidseisen waardoor producten en diensten beter worden.
Het Europese wegen- en spoornet is sterk verbeterd door Europa.
Burgers en bedrijven betalen met één munt, makkelijker, goedkoper en zonder wisselkoersrisico’s.

Europa verbetert de werking van de arbeidsmarkt

Solliciteren in andere lidstaten is makkelijker doordat diploma’s Europees worden erkend.
Nederlandse werkgevers kunnen personeel aantrekken uit heel Europa.
De toegenomen concurrentie op de arbeidsmarkt maakt dat diploma’s en vaardigheden beter renderen.
Door Europa zijn regels rond arbeidsomstandigheden aangescherpt en voor alle landen gelijk geworden.

Europese begrotingsregels beschermen Nederlandse belastingbetalers tegen politieke uitgavendrift

Europa controleert in heel Europa het begrotingsbeleid en kan bijsturen en boetes opleggen.

Europa draagt eraan bij dat Nederlanders in vrede kunnen leven

De Europese eenwording heeft geholpen de vrede te bewaren tussen Europese landen.
Door Europese eenwording is ook de omliggende regio veiliger, stabieler en democratischer geworden.

Door Europa kan Nederland op het wereldtoneel zijn belangen beter vertegenwoordigen

Machtsblok Europa staat sterker tegenover gevestigde en opkomende wereldspelers zoals de VS en China.
Europa biedt Nederlanders, via het Europees Parlement, democratische inspraak op Europees niveau.

Europa lost internationale en nationale problemen op

Europa kan effectiever optreden tegen milieu- en klimaatproblemen.
Europa kan effectiever optreden tegen illegale immigratie, internationale criminaliteit en terrorisme.

Europa biedt met regels en toezicht tegenspel tegen internationaliserende bedrijven en banken.
Europa organiseert solidariteit tussen lidstaten waarvan Nederlanders ook profiteren als dat nodig is.

Europa kost geld en vergroot financiële risico’s

Europa kost circa 225 euro per persoon per jaar, aan per saldo aan Europa afgedragen belastinggeld.
Door de euro zijn financiële en economische problemen van bijvoorbeeld Griekenland ook de onze.
In de eurocrisis staat Nederland voor ruim 230 miljard euro garant voor andere landen en banken.

Door de Europese interne markt nemen de kansen van Nederlanders op de arbeidsmarkt af

Andere Europeanen bezetten banen als chauffeur en bouwvakker die Nederlanders hadden kunnen doen.
Europese hoger opgeleiden bezetten in Nederland promotieplekken en interessante onderzoeksbanen.

Europa heeft de economische dynamiek vergroot en onrust gecreëerd

Voor Nederlanders met weinig aanpassingsvermogen zijn economische veranderingen onprettig.
Door Europeanen die hier komen wonen maken Nederlanders minder kans op een sociale huurwoning.

Door Europa zijn Nederlanders niet langer baas in eigen land

Door mee te doen met de euro is zeggenschap over de munt en rente uit handen gegeven.
Europa beperkt de begrotingsvrijheid door maxima te stellen aan financieringstekort en staatsschuld.

Europa bemoeit zich met Nederlandse zaken zoals softdrugs, pensioenstelsel en sociale huursector.
Europese integratie maakt nationaal beleid steeds ineffectiever, waardoor steeds meer Europees moet.

Europa vertegenwoordigt Nederlandse belangen onvoldoende

Duitsland en Frankrijk bepalen de Europese agenda, waarbij het Nederlandse belang niet zo zwaar telt.
Europa is niet sterk in het behartigen van een eenduidig Europees belang op het wereldtoneel.

Europese eenwording gaat gepaard met weinig politieke zeggenschap van burgers

Burgers kunnen de Europese Commissie en de Europese Raad niet direct kiezen.
Europa is frustrerend voor politiek actieve burgers die democratie en inspraak willen.

Europa is ingewikkeld en vergroot de afstand tussen burger en politiek

De Europese organisaties zijn zo complex dat ze moeilijk te begrijpen zijn en wantrouwen veroorzaken.
Juridische procedures worden ingewikkelder en langdurig door het Europese recht.

Europa neemt besluiten tegen de wil van Nederlanders in, en voedt daarmee het verzet tegen Europa.

Europa brengt Nederland nieuwe problemen

Nederlanders worden internationaal medeverantwoordelijk gehouden voor wat andere lidstaten doen.
Vrij reizen binnen Europa maakt Nederland kwetsbaar voor illegale immigranten, criminelen en terroristen.
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Europa verrijkt de Nederlandse cultuur

Door Europa is er meer interactie met andere Europeanen, wat de Nederlandse cultuur verrijkt. 
Het historisch besef van de eenheid van Europa is gegroeid dankzij de Europese eenwording.
Met Europese subsidies bekostigt Nederland culturele projecten.

Europa stimuleert de ontwikkeling van Nederlanders

Europa maakt het gemakkelijker om in een andere lidstaat te studeren en te werken.
Door Europa is de kwaliteit van opleidingen binnen het hoger onderwijs beter gewaarborgd.
Europa heeft miljarden onderzoeksgeld en Nederlandse onderzoekers profiteren hier relatief veel van.

Europa is een betekenisvol ideaal

Door Europese eenwording komt het ideaal van een volwaardige Europese democratie dichterbij.
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Europa maakt reizen en sociaal contact makkelijker

Reizen en verblijven binnen Europa is eenvoudiger, op vakantie, zakelijk, of als pensionado.

Europa versterkt de rechtspositie van Nederlanders

Europa biedt Nederlanders bescherming zoals voedselveiligheid, consumenten- en werknemersrechten.
De burger kan tot aan de Raad van Europa procederen om zijn recht te halen, zoals in discriminatiezaken.

Europese regels beschermen Nederlanders tegen mensenrechtenschendingen door de eigen overheid.

Europa bedreigt de Nederlandse cultuur en nationale identiteit

De Europese eenwording gaat gepaard met het gevoel de nationale identiteit te verliezen.
Europese concurrenten nemen Nederlandse bedrijven over en dat bedreigt de Nederlandse cultuur.
Europese regelgeving dwingt burgers talen te leren, zoals Engels voor het buschauffeursdiploma.
Identificatie met Europa is moeilijk, het is abstract en staat gevoelsmatig ver af van het dagelijks leven.

Europa zet sociale verhoudingen binnen Nederland onder druk

Tussen Nederlanders en immigranten uit andere lidstaten kan strijd ontstaan om banen en huizen.
Immigranten brengen hun eigen cultuur en taal mee wat soms leidt tot misverstanden en onmin.
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Toelichting

Deze kaart biedt een overzicht van de belangrijkste voor- en  
nadelen van Europese eenwording voor Nederlanders. De  
Europese eenwording loopt van de oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951 tot en met de Europese 
Unie (EU) van vandaag. Op deze kaart gebruiken we kortheidshalve 
‘Europa’. De voor- en nadelen op de kaart zetten het huidige  
Europa af tegen een denkbeeldig Europa zonder politieke en  
economische eenwording. 

Hoger versus lager opgeleid

Over het algemeen wordt aangenomen dat de gevolgen van  
Europese eenwording voor hoger opgeleiden verschillen van  
die voor lager opgeleiden. Deze hypothese hebben we getoetst 
bij het inventariseren van de voor- en nadelen. De blauwe ster  
verwijst naar voor- en nadelen die volgens de deskundigen sterker 
gelden voor hoger opgeleiden. De voor- en nadelen met een  
gele ster  gaan sterker op voor lager opgeleiden. Alle andere 
voor- en nadelen gelden voor beide groepen even sterk. 

Weging en verantwoording

Welke voor- en nadelen wegen het zwaarst? Dat is aan de lezer. 
Een hulpmiddel hierbij is het verdelen van een vast aantal punten, 
bijvoorbeeld tien, over de voor- en nadelen op de kaart. Hiermee 
krijgt u als lezer een indruk van welke voor- en nadelen voor u het 
belangrijkst zijn. Deze kaart is gemaakt door De Argumentenfabriek 
op basis van literatuurstudie en drie denksessies met deskundigen 
van kennisinstituten, ministeries en belangenorganisaties.  
Wij danken alle deelnemers voor hun denkwerk.

http://www.argumentenfabriek.nl

