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Veiligheidsunie: een Europa dat bescherming
biedt
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NAAR EEN MEER VERENIGDE, STERKERE EN DEMOCRATISCHERE UNIE
“De bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme is een gemeenschappelijke
Europese verantwoordelijkheid. We moeten hard optreden tegen georganiseerde criminaliteit,
of het nu gaat om mensenhandel, smokkel of cybercriminaliteit. We moeten corruptie
aanpakken, terrorisme bestrijden en radicalisering tegengaan, telkens met inachtneming van
de grondrechten – zoals procedurele rechten en de bescherming van persoonsgegevens – en
onze fundamentele waarden.”
Jean-Claude Juncker, destijds kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie:
Politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie, 15 juli 2014

De Europeanen verwachten terecht dat de Unie hen beschermt. Voor de Commissie-Juncker is veiligheid al sinds de eerste
dag een topprioriteit. We hebben doortastende maatregelen genomen om te verhinderen dat terroristen de beschikking
krijgen over de middelen om aanslagen te plegen. De uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, de bescherming van
Europeanen online en het beheer van de buitengrenzen zijn verbeterd.
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15

zijn door het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie aangenomen

7

liggen nog ter goedkeuring bij het Europees Parlement en de
Raad

belangrijke
wetgevingsinitiatieven
zijn door de CommissieJuncker ingediend

VOORKOMEN DAT TERRORISTEN DE HAND LEGGEN OP MIDDELEN OM AANSLAGEN TE PLEGEN
De afgelopen vier jaar heeft de Commissie een aantal baanbrekende maatregelen genomen om de veiligheidsvoorschriften
in de hele EU te versterken en te verhinderen dat terroristen toegang krijgen tot geld, vuurwapens en chemicaliën waarmee
zij aanslagen kunnen plegen.
Door nieuwe wetgeving tegen terrorisme zijn terrorismegerelateerde misdrijven — zoals naar het buitenland
reizen, terugkeren of binnen de EU reizen om een terroristisch misdrijf te plegen, training voor terroristische
doeleinden volgen en terrorisme financieren — nu overal in Europa strafbaar gesteld en worden zij zwaar
bestraft.
De Commissie heeft ook de controle op het legale bezit van vuurwapens in de EU versterkt. Dankzij nieuwe
regels wordt het moeilijker om legaal aan zware wapens te komen en toegang te krijgen tot chemische stoffen
die gebruikt kunnen worden om zelf explosieven te maken.

Terroristen en criminelen zijn voortdurend op zoek naar mazen in de wetgeving: ze gebruiken valse identiteiten
en openen meerdere bankrekeningen, waarmee zij een risico vormen voor de veiligheid van de hele EU. Bronnen
voor het financieren van terrorisme afsnijden, witwassen bestrijden en documentfraude terugdringen –
dit zijn enkele van de meest doeltreffende manieren om de strijd aan te binden met terroristische en criminele
activiteiten krachtig aan te pakken.
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6

initiatieven zijn door het Europees Parlement en de Raad
goedgekeurd:
• richtlijn terrorismebestrijding
• beperking van de toegang tot vuurwapens
• herziene regels voor het bestrijden van witwassen
• betere beveiliging van identiteitskaarten
• toegang tot financiële informatie bij strafrechtelijke onderzoeken
• beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van
precursoren voor explosieven

2

initiatieven waarover de twee instellingen het nog eens moeten
worden:
• vervolging van grensoverschrijdend terrorisme door het Europees
Openbaar Ministerie
• verbetering van grensoverschrijdende toegang tot elektronisch
bewijsmateriaal

belangrijke
wetgevings
initiatieven zijn door
de Commissie-Juncker
ingediend

INFORMATIE DELEN
Een belangrijk aspect van veiligheid en grensbeheer en van de strijd tegen terrorisme is het doeltreffend delen van informatie.
Door de inspanningen van de Commissie op het gebied van voorlichting en praktische oplossingen wordt steeds vaker
informatie uitgewisseld en maken de lidstaten veel vaker gebruik van databanken als het Schengeninformatiesysteem.

Het Schengeninformatiesysteem — het meest gebruikte informatie-uitwisselingssysteem voor grensbeheer en ‑beveiliging
in Europa
bevatte op 31 december 2018

82 miljoen
signaleringen
meer dan

Het is in 2018 meer dan

6,1 miljard keer

geraadpleegd – driemaal zo vaak als in 2014.

De Commissie werkt er hard aan om lacunes in de informatievoorziening weg te werken en te zorgen dat
de informatiesystemen van de EU kunnen samenwerken zodat grenswachters en politiemensen op het
juiste moment over de nodige informatie kunnen beschikken. De Commissie heeft in december 2017 nieuwe
maatregelen voorgesteld om de EU-informatiesystemen op het gebied van veiligheid en grens- en migratiebeheer
volledig interoperabel te maken. Alle systemen kunnen dan onderling informatie uitwisselen en gegevens delen.
Daardoor kunnen grenswachters en politiefunctionarissen over de juiste informatie beschikken waar en wanneer
zij die nodig hebben.
De lidstaten moeten er nu voor zorgen dat de bestaande regelgeving, zoals de uit 2016 daterende regels over
PNR-gegevens, volledig wordt uitgevoerd. Deze gegevens zijn essentieel om reizigers te kunnen identificeren die
een hoog risico vormen, maar nog niet bekend zijn bij de rechtshandhavingsinstanties, en om criminele netwerken
beter in kaart te kunnen brengen.

6

belangrijke
wetgevingsin
itiatieven zijn door
de Commissie-Juncker
ingediend

4

initiatieven zijn door het Europees Parlement en de Raad
goedgekeurd:
• versterking van het Schengeninformatiesysteem
• versterking van het agentschap eu-LISA
• actualisering van het Europees Strafregisterinformatiesysteem
(Ecris–TCN)
• interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen op het gebied
van veiligheid en grens- en migratiebeheer
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initiatieven waarover de twee instellingen het nog eens moeten
worden:
• versterkt Visuminformatiesysteem
• herziening van het Eurodac-systeem

EUROPEANEN ONLINE BESCHERMEN
Recente grootschalige wereldwijde cyberaanvallen op belangrijke infrastructuur tonen aan dat we meer moeten
investeren in cyberbeveiliging. De respons van de EU op cyberaanvallen is opgeschroefd door het EU-agentschap
voor cyberveiligheid, de certificering van digitale producten en een blauwdruk voor de strijd tegen grootschalige
aanvallen. De EU is daardoor beter in staat om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.
De Commissie heeft de afgelopen twee jaar de aanzet gegeven tot maatregelen tegen radicalisering online en
offline. Om gewelddadig extremisme aan te pakken, brengt het netwerk voor voorlichting over radicalisering
specialisten uit alle lidstaten samen om beste praktijken en vaardigheden te ontwikkelen. De EU-initiatieven ter
bestrijding van terroristische propaganda en radicalisering op internet werpen vruchten af. In 2015
heeft de Commissie het EU-internetforum opgezet, waaraan wordt deelgenomen door overheden, Europol en
de grootste technologie- en socialemediabedrijven. Het doel is ervoor te zorgen dat illegale inhoud, waaronder
terroristische propaganda, zo snel mogelijk wordt verwijderd. In maart 2018 heeft de Commissie een aanbeveling
goedgekeurd voor maatregelen om illegale online-inhoud doeltreffend aan te pakken, met name als het gaat
om terrorisme. Zij heeft in september 2018 wetgeving voorgesteld die ervoor moet zorgen dat terroristische
inhoud binnen een uur wordt verwijderd.
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initiatieven zijn door het Europees Parlement en de Raad
goedgekeurd:
• cyberbeveiligingsverordening
• bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante
betaalmiddelen
• aangepaste regels voor de financiering van politieke partijen

2

initiatieven waarover de twee instellingen het nog eens moeten
worden:
• bestrijding van terroristische online-inhoud
• netwerk van nationale coördinatiecentra voor cyberbeveiliging

ONZE GRENZEN BESCHERMEN
In een ruimte van vrij verkeer zonder binnengrenzen moet Onze gemeenschappelijke grenzen beveiligen en weten wie onze
het beheer van de Europese buitengrenzen een gedeelde grenzen overschrijdt
verantwoordelijkheid zijn. We moeten weten wie er via
Europees Grens- en
Reizigers kunnen de EU niet meer
onze grenzen binnenkomen en onze gemeenschappelijke
kustwachtagentschap:
nieuw permanent
buitengrenzen doeltreffend kunnen beveiligen.

10 000

korps van
grenswachters moet uiterlijk in
2027 een feit zijn

in of uit zonder aan de grens
systematisch te worden gecontroleerd

Het Europees Grens- en kustwachtagentschap is in 2016 opgericht op basis van Frontex. Het is nu de
belangrijkste EU-instantie die de lidstaten helpt bij het beschermen van de buitengrenzen. In maart 2019
stemden het Europees Parlement en de Raad in met een voorstel van de Commissie om de Europees grens- en
kustwacht verder te versterken en uit te rusten met een permanent korps van 10 000 grenswachters. Dit
korps moet in 2027 een feit zijn, zodat de lidstaten altijd op volledige operationele steun van de EU kunnen
rekenen. Het agentschap zal ook een krachtiger mandaat krijgen op het gebied van terugkeer. Het zal nauwer
samenwerken met landen buiten de EU, ook landen die niet direct aan de EU grenzen. Deze versterking
brengt het agentschap op het ambitieniveau dat geschikt is voor het aanpakken van de gemeenschappelijke
uitdagingen voor Europa op het gebied van migratie- en buitengrensbeheer.

Reizigers kunnen niet langer onopgemerkt de grenzen van de EU passeren: zowel EU-burgers als personen
uit andere landen worden nu systematisch gecontroleerd aan de hand van alle relevante databanken. De
Commissie heeft daarnaast het al bestaande Schengeninformatiesysteem verbeterd, waardoor gevaarlijke
criminelen en terroristen beter kunnen worden opgespoord. Er zijn nieuwe systemen ingevoerd, zoals het inreisuitreissysteem (EES), dat voor betere kwaliteit en efficiëntie van de grenscontroles zorgt, en het Europees
systeem voor reisinformatie en ‑autorisatie (Etias), dat de veiligheidscontroles voor niet-visumplichtige
reizigers versterkt.
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initiatieven zijn door het Europees Parlement en de Raad
goedgekeurd
• inreis-uitreissysteem
• Etias
• versterking van de Europese grens- en kustwacht

INVESTEREN IN DE VEILIGHEID VAN EUROPA

4,8
miljard
euro

De financiering door de EU is een belangrijk middel om de lidstaten te helpen hun burgers beter te
beschermen. Sinds 2014 heeft de EU bijna 3 miljard euro geïnvesteerd in veiligheid voor Europa:
beveiliging van onze grenzen, bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme en onderzoek
naar nieuwe beveiligingsoplossingen. Voor de komende begrotingsperiode 2021–2027 stelt de Commissie
voor het budget voor veiligheid aanzienlijk te verhogen, namelijk tot 4,8 miljard euro.
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