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Opgave 5  Klimaatverandering en Europees veiligheidsbeleid 
 

 31 maximumscore 1 
Intergouvernementele besluitvorming: 
De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten nemen de 
besluiten op basis van unanimiteit. / Van gemeenschappelijk beleid is hier 
alleen sprake als alle lidstaten (vertegenwoordigd in de Raad van Ministers 
of de Europese Raad) er overeenstemming over hebben bereikt. 
 

 32 maximumscore 2 
• Er is sprake van supranationale besluitvorming als de lidstaten 

bevoegdheden hebben overgedragen aan een hogere EU-instantie 
(Europese Commissie, de Raad van Ministers en Europees Parlement) 1 

• Dit gebeurt bijvoorbeeld op de volgende twee terreinen: vrij verkeer 
van goederen en diensten, de euro, de landbouw, milieu, visserij, 
consumentenbescherming, handelsakkoorden 1 

 
Indien één juist terrein 0 
 
 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg is:  
Kenmerk van de post-klassieke verhoudingen in de internationale orde is 
dat de macht van de natiestaat beperkt of gewijzigd is. Staten zijn 
gevoeliger voor wereldproblemen als klimaatverandering, milieuproblemen 
en migratie. Deze problemen kunnen de staten afzonderlijk niet oplossen.  
Samenwerking tussen staten is noodzakelijk om deze wereldproblemen op 
te lossen. Dit versterkt de post-klassieke verhoudingen in de internationale 
orde. 
 

 34 maximumscore 3 
• De VN-Veiligheidsraad (kan bindende besluiten nemen over ingrijpen 

in oorlogsconflicten) 1 
Voorbeeld van een juist knelpunt met uitleg is:  
• Knelpunt is de samenstelling van de Veiligheidsraad van vijftien leden 

(vertegenwoordigers van de VN-lidstaten) waarvan vijf permanente 
leden (VS, China, Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk). Deze leden 
kunnen dankzij hun vetorecht veel meer invloed op de besluitvorming 
uitoefenen dan de tien niet-permanente leden, die geen vetorecht 
hebben. De vijf permanente leden vertegenwoordigen machtige staten, 
die op grond van hun eigen belangen effectief ingrijpen vaak 
tegenhouden en dat ook kunnen dankzij dat vetorecht 2 

Scores

- 1 -
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 35 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juiste uitleg is:  
Bij internationale samenwerking geven staten vaak prioriteit aan het eigen 
belang op de korte termijn boven gemeenschappelijke lange 
termijnbelangen. 
Om gemeenschappelijke doelen als drastische vermindering van de 
broeikasgassen voor de EU-landen te bereiken, dienen alle lidstaten mee 
te werken aan het realiseren van dit doel. Een staat die niet fors wil 
investeren in milieubeleid heeft een belangrijk kostenvoordeel, maar 
profiteert wel van de bijdragen van andere staten. Dit gegeven kan staten 
ertoe brengen om weinig of geen actie te ondernemen; er wordt de 
voorkeur gegeven aan het eigen korte termijn belang (geen kosten; geen 
nadelige gevolgen voor de economie; geen verhoging van belastingen voor 
burgers en bedrijven). Het gevolg is dat een gemeenschappelijk belang 
van de langere termijn – tegengaan klimaatverandering – in het gedrang 
komt. 
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