
Een maatschappelijk 

verdrag voor Europa

bernard bot

Onlangs hield minister Bot aan de Humboldt Universiteit te Berlijn een spraak-

makende rede waarin hij zijn visie op de Europese Unie uiteen heeft gezet.

Volgens hem kunnen we de Unie het best beschouwen als een federatie in wor-

ding, die uniek is in zijn soort en opmerkelijke resultaten heeft geboekt.

Tegelijkertijd, zo constateert hij, voelen veel mensen onbehagen over de voort-

gang van de Unie, waarbij zij zich onvoldoende betrokken weten. Volgens Bot is

het essentieel voor de toekomst van de Unie zich duurzaam van de steun van de

burgers te verzekeren. Een overhaast tempo van integratie zonder steun van

burgers kan het Europese ideaal in wording beschadigen. Er is volgens hem een

nieuw sociaal contract nodig dat rust op de principes van de democratische

rechtsstaat, zelfbeperking en daadkracht. Een aantal taken kan het best aan de

lidstaten overgelaten worden. Hij wijst in dit verband op het cultuurbeleid, be-

paalde onderdelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of het struc-

tuurbeleid alsook de gezondheidszorg en het sociaal beleid. Andere taken vra-

gen juist om een meer daadkrachtige Unie, bijvoorbeeld op het terrein van het

buitenlands en veiligheidsbeleid. Voor de fundering van het sociaal contract

dient ook een Europees referendum als optie open te blijven. Geen stoutmoedi-

ge initiatieven, niet het maatschappelijk debat, maar de arrogantie van de

macht kan de éénwording belemmeren.

Het is mij een grote eer u hier vandaag te mogen toespreken op deze befaamde

Universiteit in deze zo bijzondere stad. Onlangs was ik aanwezig bij de opening

van de nieuwe Nederlandse ambassade aan de oever van de Spree, waarbij ik sprak

over mijn persoonlijke band met Berlijn. Een band die dateert uit de jaren zeven-

tig, toen ik als diplomaat mijn land vertegenwoordigde in de toenmalige DDR.

Ik herinner mij uit die tijd nog goed dat ik ooit deelnam aan een werkgroep van

het Politbureau over de toekomst van het communisme. Als ik het goed heb, was

de uitkomst het voorlopig maar bij de bestaande situatie te laten. Die oplossing

paste het beste in de machtspolitieke opvattingen van de leidende elite. De me-

ning van de DDR-burgers deed er weinig of niets toe. Nog geen vijftien jaar later

viel de Muur en was het communisme in troosteloosheid ten onder gegaan.

Vandaag bekleedt de Humboldt Universiteit, hier in het verenigde Berlijn, weer

een centrale plaats in het vrije Europese debat en kunnen wij hier gezamenlijk na-

denken over de toekomst van Europa. Dat levert een zonniger beeld op.
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Europese verworvenheden

Duitsland is inmiddels herenigd, Europa is herenigd. De vreedzame wijze waarop

1 mei jl. de uitbreiding van Europa plaatsvond, had zelfs de grootste visionair in

de jaren vijftig niet kunnen voorzien. Maar, zoals Walter Hallstein eens zei: “wie

in Europa niet gelooft in mirakels is geen realist.”

Dankzij de moed en wijsheid van grote Europeanen zijn de scheidslijnen in Euro-

pa voorgoed opgeheven en is de Europese positie en invloed op diverse terreinen,

zoals de internationale handel, aanzienlijk versterkt. De Europese integratie heeft

Europa – soms zouden we het bij al de huidige europscepsis bijna vergeten – onge-

kende stabiliteit, veiligheid en welvaart gebracht. Voor mij valt de afweging van

hetgeen de Europese integratie ons heeft gebracht dan ook zonder meer zeer posi-

tief uit.

Maar, dames en heren, hoe succesvol de Europese eenwording ook moge zijn, we

moeten wel kritisch naar onszelf blijven kijken. Durven veranderen, durven aan-

passen, onszelf blijven uitdagen. De Europese Unie is immers een samenwerkings-

verband dat telkens nieuwe vergezichten opent, en uit die optiek telkens aanpas-

sing behoeft. Dat houdt in veel gevallen een verdere transfer van macht in, maar

macht waarvan de uitoefening zich naar mijn stellige overtuiging wel dient af te

spelen binnen de grenzen van hetgeen de volkeren, de burgers van Europa nuttig

of wenselijk achten. En daar wil ik het hier vandaag graag met u over hebben.

Contrat social

Mijn stelling is namelijk dat de burgers het integratieproces alleen dan zullen blij-

ven steunen, indien zij volwaardig partij zijn bij een Europees contrat social, of een

Europees Gesellschaftsvertrag. Zou Rousseau vandaag zijn Du contrat social publice-

ren, dan zou daarin niet de nationale staat, maar de Europese Unie zijn voor-

naamste aandachtspunt zijn. En terecht, want net als op het niveau van de natie-

staat moet ook op Europees niveau de wet in overeenstemming zijn met de

gemeenschappelijke wil.

Tegenover de overdracht van macht en bevoegdheden aan de overheid, in dit geval

Brussel, dient derhalve de mogelijkheid van constante toetsing door de burgers te

bestaan. Dit contract tussen overheid en burger dreigt in het Europese bestel een

eenzijdig karakter te krijgen. Er is weliswaar een Europees parlement, maar de

Europese burger heeft kennelijk toch het gevoel onvoldoende te zijn betrokken bij

hetgeen hem vanuit Brussel wordt opgelegd.

Aan de orde is dus niet alleen de toekomst van de Europese Unie, maar daaraan

gekoppeld de, mijns inziens, essentiële vraag hoe wij ons van de duurzame steun

van de Europese burger voor het integratieproces kunnen verzekeren.
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Politieke identiteit

Alvorens ik de contouren van een dergelijk Gesellschaftsvertrag schets, wil ik iets

zeggen over de politieke identiteit van Europa. Immers, aan een maatschappelijk

contract moet een bestaansreden ten grondslag liggen.

Voor mij laat de Europese Unie zich omschrijven als een federatie sui generis, een

ideaal in wording. Dit klinkt ingewikkelder dan het is. Europa is een federatie in

wording, want het draagt zonder enige twijfel kenmerken in zich van een samen-

werkingsverband. Ik wijs bijvoorbeeld op de gemeenschappelijke munt, de ge-

meenschappelijke handelspolitiek, het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid en,

naar wij hopen in de toekomst: een buitenlands beleid met een gemeenschappelij-

ke diplomatieke dienst en een gemeenschappelijke minister van Buitenlandse

Zaken.

Maar het is ook een federatie, uniek in zijn soort. De Europese Unie omvat inmid-

dels vijfentwintig hoogontwikkelde lidstaten, ieder met een eigen geschiedenis,

een eigen cultuur, een eigen toekomstbeeld, en ook een eigen netwerk van regule-

ring op een veelheid aan gebieden. De integratie verloopt bovendien gefaseerd; er

komen steeds weer nieuwe beleidsterreinen bij, waarbij de integratie soms van de

grond af vorm moet worden gegeven. Terrorisme, bijvoorbeeld, vormde tot 11 sep-

tember 2001 nauwelijks een onderwerp van Europees beleid, evenmin als milieu

in 1957. De Europese integratie heeft zich tot op heden als het ware gemanifes-

teerd als een fractal op een computer; er ontstaan telkens nieuwe patronen die, on-

danks de diverse tegenslagen die de EU heeft meegemaakt, een harmonisch ge-

heel vormen.

Kloof met de burger

Terugkerend naar mijn eerdere opmerkingen over het contrat social en de nood-

zaak ons van de duurzame steun van de burger te verzekeren, is het zorgelijk te

constateren dat veel Europese burgers uit met name landen die reeds langer deel

van de Unie uitmaken, in toenemende mate juist lauw, ja zelfs sceptisch reageren

op Europa, op Brussel. Sommigen zijn zelfs verontrust over de recente uitbreiding

van Europa, vinden die, geheel ten onrechte, bedreigend. Ik meen dat al deze re-

flexen terug zijn te voeren op een algemeen gevoel van onbehagen onder de men-

sen in Europa. Een gevoel van onbehagen over wat zij zien als een dreigend verlies

van hun nationale identiteit, over een Europese Unie die steeds directer in het da-

gelijks leven ingrijpt, zonder dat men precies begrijpt hoe de besluiten tot stand

komen en zonder dat men het gevoel heeft daar enige invloed op te kunnen uitoe-

fenen.

Veel mensen lijken niet in Europese mirakels te geloven, missen een gevoel van

verbondenheid. Zij merken dat het klassieke maatschappelijke contract met hun

nationale overheden wordt uitgehold door de overheveling van bevoegdheden
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naar de Europese Unie, naar die nieuwe federatie in wording, waar ik eerder over

sprak. Tegelijkertijd constateren zij dat daarvoor op Europees niveau geen contrat

social in de plaats is gekomen, althans niet een waarbij de burgers als contractpar-

tij serieus worden genomen. Daarom kan men soms een vlucht terug constateren

naar het oude vertrouwde, de nationale staat waar het contrat social nog wél func-

tioneert. Dat is natuurlijk niet goed voor de integratie van Europa.

Democratie en rechtsstaat

Hoe wij de Europese Unie in de toekomst ook verder vorm zullen geven, vast staat

dat deze federatie in wording de beginselen van democratie en rechtsstaat niet

minder mag respecteren dan de individuele lidstaten die de constituerende ele-

menten van die Unie vormen. Als de kloof tussen overdracht van bevoegdheden

en legitimiteit, als die kloof te groot wordt, zou dat op den duur het einde van de

Europese integratie zoals wij die ons voorstellen, kunnen betekenen.

De Europese Unie zal dus transparant en democratisch controleerbaar moeten

zijn, waar de heerschappij van de wet geldt, en waar alle burgers én alle lidstaten

het gevoel hebben hun Europese lot zelf mee te bestemmen, dat wil zeggen volop

te kunnen participeren in het politieke proces.

We moeten ons daarnaast realiseren dat er een limiet is aan de hoeveelheid inte-

gratie die de burger kan verwerken. De Europese integratie is een groeiproces. En

voor een groeiproces is geleidelijkheid van essentieel belang. Vier grote verdragen

in dertien jaar tijd, het huidige ontwerp-verdrag meegerekend; dat is een heleboel

integratie in een relatief heel korte tijd. De burger moet natuurlijk wel de moge-

lijkheid krijgen zich aan de integratie van Europa aan te passen, zich deze als het

ware eigen te maken. Wat mij betreft de komende jaren dus even pas op de plaats

wat nieuwe verdragen en aanpassingen aangaat.

Europa is, ik zei het eerder, een ideaal in wording. Laten wij dat ideaal vooral koes-

teren en het niet beschadigen door een gebrek aan geduld. U mag mij op dit punt

rustig een idealist met een realistisch verwachtingspatroon noemen.

De drie pijlers van het contrat social zou men kunnen typeren als democratische

rechtsstaat, zelfbeperking en daadkracht. Daarbij geef ik meteen toe dat zelfbe-

perking eigenlijk staat voor de ‘beperking van de macht’ en dus onder de noemer

‘rechtsstaat’ valt. Maar toch: zelfbeperking is een aparte vermelding waard, om-

dat zelfbeperking de afgelopen decennia bepaald niet de sterkste kant van de EU

is geweest. Bij die zelfbeperking van de EU vervullen de lidstaten een belangrijke

rol.

Zelfbeperking

Ik noem hier bewust de lidstaten, omdat de nationale overheid als intermediair

tussen de burger en de Unie in het Europees maatschappelijk contract een belang-
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rijke functie vervult. De EU is immers een unie van nationale lidstaten. Laten we

dat nooit vergeten. Om die reden zou ik dan ook het voorstel willen doen om in de

toekomst niet alleen bepaalde beleidsterreinen te reserveren voor het nationale

niveau, maar ook via proces van zelfreflectie te onderzoeken of sommige beleids-

terreinen niet beter van het Europese niveau zouden kunnen worden teruggehe-

veld naar het nationale niveau. Dat hoeft geen verzwakking van de integratie te

betekenen, integendeel. Het kan juist een teken van kracht en zelfvertrouwen

zijn, van een efficiënter en effectiever functioneren.

Kortom, Europa moet doen aan zelfbeperking, nadrukkelijk kijken naar die on-

derdelen van het gemeenschappelijk beleid waar lidstaten zelf weer verantwoor-

delijkheid op zich kunnen nemen. Ownership die we anderen gunnen, hoeven we

onszelf niet te onthouden. Ik wil in dit verband wijzen op het cultuurbeleid, be-

paalde onderdelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of het structuur-

beleid - al weet ik dat ik nu een gevoelige snaar raak – alsook de gezondheidszorg

en het sociaal beleid. Moet Europa werkelijk verantwoordelijk zij voor de financie-

ring van een weg die geen enkele nationale grens overschrijdt? Is Europa werke-

lijk het niveau waarop de financiering van landschapsbeheer het best kan worden

geregeld?

Bovendien schept overmatige bemoeienis en regelgeving vanuit Brussel risico’s

voor de naleving van de Europese regels. Als in lidstaten een toenemend gevoel be-

staat dat iets beter nationaal kan worden geregeld, zullen lidstaten immers de

desbetreffende regels in de praktijk niet of slechts ten dele toepassen. Met name

lokale autoriteiten zullen steeds meer de hand lichten met de toepassing van re-

gels die als niet zinvol worden beschouwd. Of de burgers zelf zullen trachten de

Europese regels te omzeilen, omdat ze die als niet passend, onrechtvaardig of con-

traproductief ervaren. Kortom, overmatige bemoeienis draagt het risico in zich

dat er een Europabrede gedoogcultuur ontstaat.

Daadkracht

Tegelijkertijd vragen de burgers op andere terreinen juist om meer Europa. Dat

lijkt een paradox, maar hoeft dat niet te zijn. De burgers verlangen - de Eurobaro-

meters bevestigen dat beeld - naar een daadkrachtige Europese Unie, een Unie die

veiligheid garandeert, welvaart en werkgelegenheid genereert en mensen inspi-

reert. Een Unie die kwaliteit levert op de terreinen waar zij wel bevoegd is. Een

Europese Unie die geloofwaardige Europese antwoorden formuleert op grensover-

schrijdende uitdagingen en bedreigingen. Zo ligt een gemeenschappelijke bewa-

king van onze buitengrenzen voor de hand, ontwikkelt zich een gemeenschappe-

lijk strafrechtelijk systeem en zullen onze krijgsmachten steeds intensiever

samenwerken om ook buiten de Europese grenzen onze belangen en waarden te

verdedigen.
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Ontwerp-verdrag

Nu wilt u natuurlijk weten hoe ik denk over het ontwerp-constitutioneel verdrag

dat nu ter tafel ligt en voor zoveel discussie zorgt, in het licht van mijn pleidooi

voor een dergelijk contrat social.

Welnu, ik denk dat het constitutioneel verdrag, dat nu voorligt, op een aantal

punten wezenlijke verbeteringen brengt in de bestaande verdragsteksten. Het ver-

drag houdt onder meer rekening met de opvattingen van de burger en bevat bij

voorbeeld een charta van grondrechten voor de burger en de mogelijkheid van een

volksinitiatief.

Dit zijn zonder meer verbeteringen die de kloof tussen burger en bestuur kunnen

helpen verkleinen. Zij dragen bij aan meer democratische legitimiteit, meer trans-

parantie, meer effectiviteit. De locus van de macht wordt zichtbaarder gemaakt,

waardoor het gevoel van betrokkenheid van de burger bij het Europese, politieke

proces kan toenemen.

Het ontwerp-verdrag, mits geratificeerd, vormt dus een belangrijke constitutione-

le bijdrage aan ons ideaal in uitvoering.

Gezamenlijk vertrekpunt

Maar laten wij de grondwet niet beschouwen als het constitutionele eindstation

van de Europese integratie. Dit verdrag is slechts een basis voor, een bijdrage aan

het Europees contrat social. Immers – en dit is de kern van de zaak – niet de ver-

dragstekst als zodanig, maar de politieke invulling daarvan bepaalt of de burger

zich contractpartij zal voelen. Het is de politieke interactie tussen overheid en

burgers die een grondwet zijn ziel geeft. Slechts uit die interactie kan een prakti-

sche maatschappelijke agenda groeien die breed gedragen wordt.

Kopgroepen

Concepten als kern-Europa, op deze universiteit door minister Fischer in 2000 be-

sproken en - inmiddels door hem weer verworpen - een Europa van verschillende

snelheden of een Europa van kopgroepen, zijn niet echt een optie, afgezien mis-

schien van enkele uitzonderlijke gevallen en dan nog binnen de strikte voorwaar-

den van het Verdrag en slechts op beperkte terreinen.  Schengen en de Eurozone

zijn voorbeelden van dergelijke uitzonderingen .

Kopgroepen zijn naar mijn mening niet behulpzaam voor de Europese integratie

en druisen in tegen de twee elementen van het contrat social: het doorbreekt name-

lijk de afspraak die vijfentwintig landen met elkaar hebben gemaakt het integra-

tieproces gezamenlijk te realiseren en het sluit groepen burgers uit zonder ade-

quate raadpleging.

Kopgroepen zijn een motie van wantrouwen tegen de nieuwe lidstaten en hun
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burgers, ontmoedigen hen, terwijl juist zij nieuw elan kunnen brengen. Dergelijke

modellen zaaien slechts verdeeldheid en leiden mogelijk zelfs tot fragmentatie

van de EU en zijn achterban. Om dezelfde reden is het ook contraproductief om

lidstaten te dreigen met uitsluiting in het geval van een negatief referendum.

Nogmaals, het ontwerp-constitutioneel verdrag is geen eindstation, maar een

nieuw vertrekpunt. Wie deze zienswijze durft te hanteren, zal zich minder snel

door de EU teleurgesteld voelen en toch kunnen blijven geloven mirakels.

Voorbij het constitutioneel verdrag

Hoe bepalen wij in de Europese Unie of de Europese regelgeving daadwerkelijk in

overeenstemming is met de gemeenschappelijke wil? Dit is de cruciale vraag die

bepaalt of er echt sprake kan zijn van een werkelijk contrat social.

In het Europese maatschappelijk contract vormen het Europees Parlement, de na-

tionale parlementen en het Europese Hof mijns inziens onmisbare schakels voor

het medebestemmingsrecht van de burger, terwijl we zouden kunnen nadenken

over de mogelijkheden van een referendum.

Europees Parlement

Laten wij eerst eens kijken naar de rol die het Europees Parlement vervult en zou

kunnen vervullen. De parlementsleden worden direct gekozen door de burger en

zijn verantwoordelijk voor de democratische controle op het beleid van de Com-

missie en de Raad van Ministers. De bevoegdheden van het Europees Parlement

zijn bij ieder verdrag uitgebreid. Het Europees Parlement bezit daadwerkelijk

macht. Wie twijfelt daar nog aan?

Nog altijd veel mensen, blijkbaar. Want de opkomst bij Europese verkiezingen

blijft laag. Het Europees Parlement kampt met een geloofwaardigheidsprobleem

en dat ondermijnt de legitimiteit van het Parlement, en daarmee van de Europese

wetgeving. Het Europees Parlement is voor de burger nog niet het herkenbare ijk-

punt dat vertrouwen inboezemt. Het ziet er ook niet naar uit dat daarin op korte

termijn verandering zal optreden.

Om de legitimiteit van het Europees Parlement te versterken, moeten wij de ko-

mende jaren vooral de zichtbaarheid van het Parlement vergroten. Het Parlement

moet meer in de samenleving staan, veel beter laten zien hoe de democratische

controle in de praktijk functioneert.

Tegen deze achtergrond wil ik een oud voorstel nog eens op tafel leggen. Ik geloof

dat het goed zou zijn wanneer meer lidstaten, inclusief mijn eigen land, een aan-

tal van hun Europarlementsleden ook een nationaal mandaat zouden verlenen,

bijvoorbeeld via een systeem van roulatie. Dat zou de band tussen Europees Parle-

ment en nationale parlementen zeker kunnen doen verstevigen.
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Europees referendum

Er zijn ook aanvullende methodes denkbaar, die wij kunnen ontlenen aan be-

staande federale systemen. Het Zwitserse model laat bijvoorbeeld veel ruimte voor

directe democratie. Nu biedt het ontwerp-constitutioneel verdrag reeds de moge-

lijkheid van een volksinitiatief – een goede zaak die de democratie naar de burger

brengt. Er zijn echter mensen die van mening zijn dat de EU daarnaast ook een

Europees referendum nodig heeft.

Er zijn natuurlijk ook principiële argumenten tegen een referendum. De realiteit

is nu echter dat de ene helft van Europa wel een referendum houdt over het con-

stitutioneel verdrag, de andere helft niet. Het ene referendum is bovendien bin-

dend, het andere niet, om nog maar te zwijgen over de vraagstelling die in elk re-

ferendum verschillend zal zijn. Al met al maakt dit een chaotische indruk.

Bovendien, er zijn sommige lidstaten die zelf geen referendum houden, maar, zo-

als ik al opmerkte, wel andere lidstaten dreigen met uitsluiting bij een negatieve

uitslag. Dit laatste geeft een beeld van arrogantie die in de Europese Unie mis-

plaatst is en niet past bij een Europees maatschappelijk contract.

Alles afwegende lijkt het mij verstandig voor essentiële verdragswijzigingen of an-

dere voor de burger ingrijpende maatregelen de optie van een Europees referen-

dum open te houden. Men zou kunnen denken aan een niet-bindend referendum

dat nationale besluitvormingsprocedures of ratificatieprocessen aanvult.

Voordeel zou zijn dat overal in Europa dezelfde vraag wordt gesteld. Dat zou goed

zijn voor de transparantie en legitimiteit van het integratieproces. Bovendien zou

het de onderlinge solidariteit van de burgers kunnen versterken.

Hof

Wij spraken eerder over het Europa van de zelfbeperking. In dat Europa staan de

begrippen ‘proportionaliteit’ en ‘subsidiariteit’ centraal. Proportionaliteit houdt

in dat de regelgeving en het doel van de regelgeving goed op elkaar moeten aan-

sluiten. Subsidiariteit houdt in dat regelgeving zo dicht mogelijk bij de burger,

dus op het laagst mogelijke niveau tot stand moet komen. Helaas blijkt vooral sub-

sidiariteit de afgelopen jaren meer retoriek dan realiteit te zijn geweest. Toch

denk ik dat het een essentieel controlemechanisme voor het Europees maatschap-

pelijk contract kan zijn.

Nationale parlementen

Een innovatie zou kunnen zijn dat ook voor de nationale parlementen een grote-

re, ingrijpende rol is weggelegd inzake subsidiariteit. De nog aan te nemen Con-

stitutie bepaalt dat wanneer een derde van de nationale parlementen bezwaren

heeft, deze parlementen Commissie-initiatieven mogen terugsturen naar de
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Commissie voor heroverweging. En wanneer de nationale parlementen menen

dat de procedure inzake subsidiariteit niet zorgvuldig is gevolgd, kunnen zij hun

bezwaren, met hun regeringen als boodschapper, voorleggen aan het Hof. Het Hof

raakt hiermee nauwer betrokken bij het subsidiariteitsbeginsel dan tot nu toe het

geval is geweest. Mij lijkt dat in ieder geval een goede zaak.

Naast politieke zorgvuldigheid hebben wij namelijk ook een toetsende instantie

nodig. En ik kan geen betere kandidaat bedenken dan het Hof in Luxemburg. Het

probleem is echter dat subsidiariteit tot nu toe niet als een juridisch afdwingbaar

beginsel wordt beschouwd. In een ander federaal systeem, de Verenigde Staten, let

het Supreme Court scherp op de rechten van de individuele staten vis-a-vis de federa-

le overheid. Het Europese Hof in Luxemburg acht het subsidiariteitsbeginsel geen

geschikt instrument om een vergelijkbare rol te spelen. Toch hoop ik dat het Hof

in de toekomst wel degelijk een rol zal gaan spelen bij de subsidiariteitstoets.

Wellicht zou dat een onderwerp van nadere studie kunnen zijn?

Moet er in de Europese Unie voorts niet ook ruimte blijven bestaan voor diversiteit

in de wetgeving tussen de lidstaten, afgestemd op de lokale behoeften en gewoon-

ten, zonder daardoor het noodzakelijke level playing field te verstoren? Wij gunnen

elkaar die verschillen toch wel? Hadden wij niet afgesproken dat volledige harmo-

nisatie van wetgeving alleen moet plaatsvinden waar harmonisatie werkelijk no-

dig is? En die is niet altijd nodig. En er is niets mis met een beetje concurrentie in

de regelgeving, zoals die in de Verenigde Staten ook tussen de individuele staten

bestaat.

Conclusie

Democratie en rechtsstaat, zelfbeperking en daadkracht. Dat zijn nogmaals de

drie wezenskenmerken van een moderne Unie, die burgers, nationale overheden

én Europese instellingen met elkaar verbindt en daarmee tevens de essentiële ele-

menten vormen van het contrat social, het maatschappelijk contract dat centraal

dient te staan in het verdere, Europese integratieproces. Een contrat social dat de

burger het gevoel geeft dat hij of zij zijn of haar Europese toekomst mede kan be-

palen.

Sommigen van u zullen tegenwerpen dat het raadplegen van de burger, teveel in-

vloed van de burger, het integratieproces zal remmen, stoutmoedige initiatieven

zal verhinderen. De burger houdt immers niet van verandering. Die vindt dat al-

les maar liever bij het oude, veilige en vertrouwde moet blijven. Ik geloof dat de

burger wel degelijk bereid is tot verandering, mits hij of zij in die verandering ge-

kend wordt en er een stem in heeft.

Het integratieproces is bovendien gewaarborgd door een solide constitutioneel en

institutioneel raamwerk, met een groot incasseringsvermogen. Een raamwerk dat

met een nieuwe grondwet nog verder zal worden versterkt en grote vorderingen

mogelijk maakt. Vorderingen die bijvoorbeeld het gemeenschappelijk buitenlands
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maatschappelijk de-

bat, maar de arro-

gantie van de macht

kan de éénwording
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en veiligheidsbeleid verder naar elkaar toe doen groeien en een gemeenschappe-

lijk strafrechtelijk systeem naderbij brengen. Daarbij is er altijd de disciplineren-

de werking van het aquis communautaire, die tot verdere integratie verplicht.

De politieke machtzijde van het contrat social is dus helder vastgelegd en in de

Europese verdragen gedefinieerd. Het is echter mijn stellige overtuiging dat als we

niet ook de tegenhanger - instemming van de Europese volkeren - voldoende ge-

stalte geven, een mogelijke fragmentering van de Europese Unie zal optreden.

Niet stoutmoedige initiatieven, niet het maatschappelijk debat, maar de arrogan-

tie van de macht kan de éénwording belemmeren.

Afsluitend, de burger is helemaal niet zo dom als sommige politici denken. De

burger is zelfs verstandig genoeg om nooit op mirakels te rekenen. Maar de burger

is tegelijkertijd optimistisch genoeg om in mirakels te geloven, en optimisme is in

de woorden van Colin Powell een force multiplier. Er is echter één mits – en die is

cruciaal - namelijk dat de politieke leiders de werkelijkheid onder ogen durven te

zien, de burger een stem geven in het politieke proces en ervoor zorgen dat de

rechten en vrijheden van lidstaten en burgers adequate bescherming genieten.

“De Europese geschiedenis is er een van lange marsen”, schrijft Georg Steiner.

Taaiheid, volharding en doelgerichtheid zijn daarbij essentiële vereisten. Laten

wij de Europese weg daarom met geduld en oog voor de schoonheid van de diver-

siteit en in constante dialoog met elkaar bewandelen. Alleen zo vindt het ideaal in

wording, de idee Europa, zijn uiteindelijke verwezenlijking.

Toespraak door dr. Bernard Bot, Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der

Nederlanden, Walter Hallstein Institut für Europäisches Verfassungsrecht Humboldt

Universität, Berlijn, 2 juni 2004.
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