
 
 

Amendement “De juiste naam is EU-strategie” 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 september 2020, 

voor de behandeling van Statenvoorstel Europastrategie 2020-2023. 

 

 

Constaterende dat: 

  

• In de commissievergadering van BEM op 16 september 2020 verwarring was 

over de naam ‘Europastrategie’ aangezien het feitelijk over een EU-strategie gaat. 

 

• In antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van FvD van 24 juni 2020 over 

de concept -Europastrategie de constatering werd onderschreven dat het 

inderdaad gaat om een EU-strategie.1  

 

 

 

 

 

Overwegende dat: 

 

• O.a. Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland, Zwitserland, Noorwegen, Moldavië, 

Oekraïne, Montenegro, Wit-Rusland, Rusland, Kosovo, Noord-Macedonië, San Marino, 

Liechtenstein, Monaco, Vaticaanstad, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië wel 

onderdeel uitmaken van Europa maar niet van de EU.  

• O.a. Mayotte, Réunion, Frans-Guyana, Canarische Eilanden, Guadeloupe wel 

onderdeel zijn van de EU (als UPR/UPG) maar geen onderdeel uitmaken van het 

continent Europa. 

 
1 “Gaat het om een Europastrategie (inclusief bijvoorbeeld VK en Zwitserland) of een EU-strategie? 

Bent u het ermee eens dat het feitelijk niet hetzelfde? Bent u bereid de naam te veranderen?”  

Antwoord: “Het gaat inderdaad om een EU-strategie. Het is inderdaad strikt genomen niet 

hetzelfde. In het gewoon taalgebruik is het echter volkomen gebruikelijk om met Europa, de 

Europese Unie aan te duiden. Niet alleen in het Neder-lands, maar ook in andere talen. Zo wordt 

het woord ‘Eu-ropa’ ook bijv. gebruikt in het artikel waar u in de volgen-de vraag naar verwijst. 

Bovendien landen die geen lid zijn van de EU zoals Zwitserland of Noorwegen, werken nauw met 

de EU, zijn via vele verdragen nauw verbonden met de EU en volgen veel van de EU-regelgeving en 

beleid. Zo is bijv. Zwitserland lid van het Verdragen van Schengen over het vrije verkeer van 

personen. VK onderhandelt al jaren om een omvangrijke samenwerkingsovereenkomst met de EU 

te sluiten. Vanwege de herkenbaarheid en de historische vergelijk-baarheid hechten wij aan de 

naam Europastrategie. Het staat de Staten natuurlijk vrij de naam te amenderen.” 
 



• De EU sluit met heel veel landen overeenkomsten, niet alleen met landen in 

Europa (o.a. Libanon, Israël, Singapore, Zuid-Korea en Zuid-Afrika). Dat niet tot 

de EU behorende Europese landen wel een overeenkomst hebben met de EU en 

de naam daarom Europastrategie zou moeten blijven is daarom geen valide 

argument.2   

• Wij een voorbeeldfunctie hebben en daarom duidelijk moeten zijn in onze 

communicatie. 

• Het begrijpelijk is dat GS gehecht is aan de naam Europastrategie maar dat dit 

geen goede reden is om de naam niet aan te passen aan de werkelijkheid. 

 

 

Besluit dat: 

 

Beslispunt ‘de Europastrategie 2020-2023 vast te stellen’ wordt aangepast en wel als 

volgt: ‘de EU-strategie 2020-2023 vast te stellen’. 

 

En laat door GS ‘Europastrategie’ in het Statenvoorstel op alle plekken vervangen door 

‘EU-strategie’. 

 

 

 

 

Forum voor Democratie 

 

Yael Potjer 

 
• 2 “Bovendien landen die geen lid zijn van de EU zoals Zwitserland of Noorwegen, werken nauw 

met de EU, zijn via vele verdragen nauw verbonden met de EU en volgen veel van de EU-

regelgeving en beleid. Zo is bijv. Zwitserland lid van het Verdragen van Schengen over het vrije 

verkeer van personen. VK onderhandelt al jaren om een omvangrijke 

samenwerkingsovereenkomst met de EU te sluiten.” 
 


