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H 
et 15 n1el gewaagd te 

V0015pellen dat Jegellng<; 

k1del5 mlnlqe15 en com 

menlatoren de lntergou

vemementelc Confcrenlie (ICC) te 

Amsterdam na alloop al5 cen redelijk 

-.ucces zullen zicn. Ongelwi)fcld zal er 

in Am<,terdam behoorlijke voortgang 

zijn gcmaakt ten aanzien van zaken als 

de omvang en intensiteit van de Euro

pe-.e '>amenwerking, de ene munl, de 

beperking in ornvang van de Europese 

Commi-.sie en de meerderheidsbc-.luil

vorming in de Europese Mini'>terraad, 

terwijl er terzijde wellicht wal gezegd 

zal hlijken te zijn over de uitbreiding 

van de Europcse llnie (Ell) De vraag i'> 

of dat re<,u]taat voldocnde 

is voor de toekornst van 

Europa en de Eumpese 

llnie. 

Enkele jaren geleden ont

'>lond er ti)dens de ratifica

tieperiode van het Verdrag 

van l\1aa-.tricht hij de rege

ringen binnen de Ell onge

rustheid, omdat in enkele 

indien ziJ gc·fntcre5'>eerd zijn in en in

vloed willcn uitoefcnen op de hesluiten 

van de lll. Hct li)kt crop dat de verhe

lcring van het democrati5che gehalte 

van de Ell naar de achtcrgmnd i'> ge

drongen De di-.ctMie enigc tijd gelc

dcn over de vraag ot de ICC zal dienen 

uit tc n1ondcn in ccn vcrdrug<.;\vijziging 

- met als gevolg dat her en der a! dan 

niet verplichte referenda zullcn moeten 

worden gehouden -of in uitvoering'>

be,]uilen en prolocollen als verleng'>tuk 

van het Verdrag van l\1aastricht - met 

als gevolg dat eventuele referenda ach

ter de horizon vcrdwijnen - zegt vol

doende. Kennelijk is men niet zcker 

van zijn zaak. Daarop wijst ook het leit 

dat de meerdcrheid van de 

regeringen in de Fll een 

directe en snelle hericht-

gcv1ng van de - op zich 

openbare - hc,]uiten van 

de [urope-;e l'dini<,terraad 

via Internet, zoals de Ne

derland5e regering wilde, 

eerder dit jaar tegenhield 

Het is hegrijpelijk dat de 

lid5laten met een verplicht rcgeringen in de Fll niet 

referendum een negatievc vecl ri'>ico wen'>en te 

uitkornst dreigde. Daarorn Drs. W Deetnum !open. Het doc! van de 

werd de<;tijds besloten tijdens de ICC, Europe'>e sarnenwerking is mecr dan de 

die nu in Amsterdam wordt gehoudcn, bcvordering van de wclvaart van de lid-

nadrukkelijk aandacht te hesteden aan staten. Dit belangrijkc cconornische 

zaken al-. het democratisch tekort, doe I wordt overschaduwd door het po-

transparantie en openheid in de Bru<,

'>else besluitvorrning en het hcgin'>el 

van de subsidiariteit. Dczc zaken ziJn 

voor de Europe5e burger'> van hclang 

litiekc doeL blijvende garantie5 voor 

vrede te scheppen door op zoveel mo

gcliJk gebieden samcnwerking tussen 

de volkcren en luS'>en burgers, organi-



saties en hcdriJvcn over grenzen hccn 

tot <,\and le hrengen teneltlde een her

haling van de heide wcreldoorlogen te 

voorkomen. De afgeloren decennia 

hehhen de JUistheid van die visie bewe

zen. Het grote helang van die politieke 

ovcrwcging gcldt tot op vandaag on

verkort Daamp heelt honclsbmelier 

Kohl een en andermaal terecht gewe-

zen 

Voor de generatie'> die de laatste we

reldoorlog hehhen meegemaakt en 

voor die OllllliddeiiiJk daarna is het po

litieke mot1ef mecr clan voldoendc ge

wcc<..,t on1 de Europc~c "iJ.tllenwcrking 

en integratie te steunen. 1\ laar gel cit dit 

ook voor de generaties voor wic de 

Tweede Werelcloorlog in tijd verder 

\vcg konlt tc liggcn~ Zullcn zij nog vol

doencle hereid zijn in Bru'>Sel ccrde1· te 

geven dan te nemen ter willc van de 

Europe'>e samenwcrking en hct grote 

pol1tieke helang ervan' Bovendien i'> er 

onzekerheid over de houdltlg van de 

kiezcrs jegen'> de Ell in die Ianden die 

te zijner tijd tot de 1-'urore'>e llnie zul

lcn worden toegelaten, indicn het eco

nomi-,ch voordeeltegenvalt; Ianden die 

geen dee I hehhen gehad aan het- soms 

moeizame- he-,luitvorming-,proce<, gc

durende meerdere decennia lcidcnd tot 

wat nu de I'Ll i'>. Kortum. er is aile rc

clen na te denken over de hetrokken

heid van burger<, hiJ Luropa. 

De hesluiten d1e in Bru-,.,el worden gc

nomen rakcn de burgers in hun dagc

liJk' Ieven. Veel nationale wetgcving i-, 

nict n1ccr dan rurc uitvocring van dar
gene waartoe in Bn,.,sel " hesloten en 

waarop nationak parlen1cntcn \VCinig 

invloed kunnen uitodenen. Deze situ

atie is niet van de ene op de andere dag 

ont<,taan, maar hedt zich gelcideliJk 

011tw1kkeld. Verwacht mag worden dat 

burger'> daarom in toenemencle mate 

hclangstelling zullen krijgen voor het 

( llV ,, 'J~ 

hoe en waarom in Brussel, en niet in de 

laahtc plaats voor wie nu rrecies ver

antwoordelijk is waarvoor en wic in 

persoon politiek vcrantwoordclijk kan 

worden gestcld. Or dit moment ziJn 

dezc zakcn nog verre van duidelijk 

Openhaarheid van de Bru<;<,cl-,e 1\\inis

terraad onthreekt en aan de hevorde

ring van wat ecn Europe'>e politicke 

opinicvorn1ing gcnocn1d zou kunnen 

worden, wordt niet veel gedaan. De 

kwe'>tie van de openhaarheid is <,lcchts 

ccn punt in dit verhand. In het alge

meen worclt er niet al tc veel gedaan 

om de Ell tot cen Europa van de burger 

te maken. De llru-;scl-;e bcsluitvormer<, 

zijn huiverig om uit de -,chaduw te tre

den en de politieke arena op te zocken. 

Het is een 1111wer-;tand te menen dat sa

menwerking hinnen L:uropa op vclerlei 

gehieden op langcre termijn kan stand 

houden zondcr voldoende draagvlak 

onder de burgers van Europa. Zo'n mi'>

verstand lcidt tot een Eurore'>c llnie or 

Iemen voeten. Dat gevaar omgcdt de 

lntergouvernementelc Conlcrentic in 

Amsterdam. Het zou goed zip1 indien 

tijdens de top te Amsterdam de rcge

ring-,lcicler'> zich dit terdegc reali-;cren 

en af-;praken maken voor concrete ae

ries in de komende jaren om dat te 

voorkomen. _luist ter wille van het grote 

politieke belang dat aan de samenwcr

king hinncn de Ell ten groncl-;lag ligt. 

Dat politieke helang vergt, dat 1n icdcr 

gevalna de ICC de allcreerste prioriteit 

wordt gcgeven aan de verwcrkeliJking 

van cen Europa dat de burgers ook als 

iets van hen zien en ervaren in plaats 

van voor hen. 

/)rs. W /)edillt/11 

/11 de colu11111 !}wm de /edm Pl/11 de mldctie hun 

{1crsoonlijkc ofll.'dllinc}en IPecr. ZiJ !JO~cl1 dat~nll<e 

m1 <11111Zcl lc _qwm uoor rejlecl1e of ,!chat. 
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