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Scores

Opgave 6 Europese belasting voor internetgiganten
28

maximumscore 4
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende combinaties):
− In het postklassieke beeld spelen natiestaten nog altijd een prominente
rol, maar wordt hun speelruimte beperkt door andere (f)actoren.
− De internetgiganten vormen een voorbeeld van dergelijke actoren.
−

−

−

−

Intergouvernementele en (soms partieel supranationale) organisaties
hebben een zekere autonomie verworven in de internationale politiek /
zijn onontbeerlijk geworden bij de oplossing van grensoverschrijdende
problematiek.
In dit geval is de Europese Unie nodig om iets te doen aan de
belastingvlucht door grote internetbedrijven.
Coöperatie is niet slechts het aangaan van een bondgenootschap
tegen een gemeenschappelijke vijand, maar komt voort uit een
collectief lotsbesef / de noodzaak om globale problemen samen te aan
te pakken omdat dat nationaal niet langer kan.
In dit geval is de Europese Unie nodig om iets te doen aan de
belastingvlucht door grote internetbedrijven.

per juist kenmerk
per juiste bijbehorende uitleg
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maximumscore 2
• intergouvernementeel
• Bij de intergouvernementele procedure kunnen er alleen besluiten
genomen worden bij unanimiteit, terwijl bij de supranationale procedure
meerderheidsbesluiten mogelijk zijn die alle lidstaten binden
maximumscore 2
• de Europese Commissie
• de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement

1

1

1
1

Opmerking
Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide elementen juist zijn.
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maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Liberalen zijn voorstander van een vrijemarkteconomie / het stimuleren
van particulier initiatief
• Dit plan is een vorm van overheidsbemoeienis met de economie die
het ondernemingsklimaat van (de landen binnen) de Europese Unie
aantast. (Het plan is dus strijdig met een belangrijk liberaal
uitgangspunt / past dus minder goed bij de liberale stroming.)
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1

Opmerking
Het eerste scorepunt alleen toekennen wanneer zowel de stroming als het
uitgangspunt juist is.
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