
Buitenlandse zaken 
en veiligheidsbeleid

Het beleid wordt uitgevoerd door het hoofd buitenlandse zaken van de EU, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse za-
ken en veiligheidsbeleid (die ook vicevoorzitter van de Commissie is) en de Europese Dienst voor extern optreden, de diplomatieke dienst 
van de EU. Het optreden van de EU berust op de beginselen die een inspiratie waren voor haar eigen oprichting en ontwikkeling en die ze in 
de rest van de wereld wil bevorderen, waaronder vrede, democratie, de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Met haar buitenlands en veiligheidsbeleid kan de EU in kwesties van wereldwijd 
belang met één stem spreken en handelen, waardoor de lidstaten uitdagingen 
aan kunnen gaan die ze niet alleen kunnen oplossen, en hun burgers veiligheid 
en welvaart kunnen bieden.

Wat doet de EU?
In 2016 lanceerde de hoge vertegen-
woordiger/vicevoorzitter de wereldwijde 
strategie voor het buitenlands en veilig-
heidsbeleid van de EU om de stabiliteit 
in de Europese buurlanden en daarbuiten 
te verbeteren, de veiligheid en defensie te 
bevorderen en uitdagingen aan te pakken 
zoals energiezekerheid, migratie, klimaat-
verandering en terrorisme. Er werd bijzon-
der snel werk gemaakt van veiligheid en 
defensie: in 2016 keurde de EU een veel-
omvattend veiligheids- en defensiepakket 
goed waarmee Europa op deze 
gebieden meer verantwoordelijk-
heid zal nemen. De wereldwijde 
strategie voorziet in de volgende 
vijf prioriteiten voor EU-optreden:

 ● de veiligheid van onze Unie;
 ● veerkracht van staten en 

maatschappijen;
 ● een geïntegreerde aanpak van 

conflicten en crises;
 ● coöperatieve regionale struc-

turen;
 ● mondiale governance voor de 

21e eeuw.

Het in 2017 opgerichte Europees Defensie-
fonds coördineert, completeert en versterkt 
de nationale investeringen in defensie om 
de opbrengst ervan te verhogen en defen-
sietechnologie en -materieel te ontwikke-
len, zodat kan worden voldaan aan de hui-
dige en toekomstige veiligheidsbehoeften.

De EU steunt landen die met conflicten 
en crises worden geconfronteerd. Ze is de 
grootste donor in de internationale reactie 
op de crisis in Syrië. Ze schonk meer dan 
9,4 miljard euro als steun aan het Syrische 

volk en blijft de internationale vredes-
inspanningen voor het Midden-Oosten 
steunen als voorstander van een tweest-
atenoplossing waarbij de Palestijnse staat 
en Israël zij aan zij leven. De in 2015 be-
reikte overeenkomst over het Iraanse nu-
cleaire programma toonde aan dat de 
EU een leidinggevende rol speelde in de 
vredesgesprekken uit naam van de inter-
nationale gemeenschap. Sinds 2003 heeft 
de EU meer dan dertig civiele missies en 
militaire operaties op drie continenten 

uitgevoerd. Besluiten over derge-
lijke missies en operaties worden 
door de nationale ministers van de 
EU-landen gezamenlijk genomen. 
Succesverhalen zijn onder meer de 
EU-vredesmissies in brandhaar-
den overal ter wereld, de oplei-
ding van politiemensen, soldaten 
en kustwachten, steun voor de 
staatsvorming na een conflict en 
de bestrijding van piraterij rond de 
Hoorn van Afrika. De EU heeft geen 
permanent leger, maar brengt 
strijdkrachten van haar lidstaten 
samen onder de EU-vlag.
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ONLINE
Informatie in alle officiële talen van de Europese Unie is beschikbaar op de 
website van Europa: http://europa.eu

KOM LANGS
In heel Europa zijn er honderden lokale EU-informatiecentra.

U vindt het adres van het dichtstbijzijnde centrum via  
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_nl

BELLEN OF MAILEN
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt.

U kunt deze dienst bereiken via het gratis telefoonnummer 
00 800 6 7 8 9 10 11 (sommige telecomaanbieders bieden geen toegang tot 
00 800-nummers of brengen verbindingen met deze nummers in rekening), of, 
vanuit een land buiten de EU, tegen betaling op het nummer +32 22999696, 
of door een e-mail te sturen via https://europa.eu/european-union/contact_nl

LEZEN OVER EUROPA
Publicaties over de EU zijn online te vinden op de website van de EU Bookshop: 
http://bookshop.europa.eu

VERTEGENWOORDIGINGEN VAN  
DE EUROPESE COMMISSIE
De Europese Commissie heeft kantoren (vertegenwoordigingen)  
in alle lidstaten van de Europese Unie:  
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_nl

INFORMATIEBUREAUS VAN HET EUROPEES PARLEMENT
Het Europees Parlement heeft een voorlichtingsbureau  
in elke lidstaat van Europese Unie:  
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/information_offices.html

DELEGATIES VAN DE EUROPESE UNIE
De Europese Unie heeft ook delegaties in andere delen van de wereld:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_nl

Contact opnemen
met de EU

Andere informatiebladen 
in de serie „Wat de 
Europese Unie doet?”

Vragen over de Europese Unie? 
Europe Direct kan u helpen: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

Dit informatieblad maakt deel uit 
van de publicatie „De Europese 
Unie: Wat ze is en wat ze doet”. 
Een interactieve versie van deze 
publicatie, met links naar andere 
online-informatie, is beschikbaar in 
pdf- en html-formaat op  
http://www.publications.europa.eu/
webpub/com/eu-what-it-is/nl/
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