
De invoering van de euro, Europol en het ontbreken van een ge

meenschappelijk buitenlandse politiek baren de burgers zorgen en 

vragen om een Europees antwoord. Hirsch Ballin waarschuwt om 

tijdens de lntergouvernementele Conferentie in Amsterdam niet te 

komen met een alomvattend voorstel voor een nieuw verdrag. Oat 

zou de euroscepsis weleens in de kaart kunnen spelen. Hij spoort 

aan tot het opstellen van afzonderlijke overeenkomsten voor voor

stellen ter verbetering van de Europese samenwerking. 

D 
e . verat.ldering-,procc'5en 
in europa <,tcJicn hoge et-

sen. zowel aan diplomatic 

Raad in Amsterdam op 16 en 17 juni 

aamtaandc- tcr atronding van hct pc

riode waarin Nederland het elk hall 

als aan <;trate

gic Voor de <;amenlevin

gcn en de burger-.; Vtln 

Furopa- niet aileen tn de 

huidige lidstaten. maar 

ook tn de Ianden van 

,1\.lidden- en Oost-Luropa 

- '>laat vee I op het <;pel In 

hct Vcrdrag hetrdtende de 

Furopese Unie, dat op 7 

tehruat·i I 'J'J2 in 1\laa'>

tricht werd ge-,loten. is een 

hcptll I ng opgenomen ( arti

kcl N 1 over het in I')')() 

Prof. dr. Ei\IH Hirsch 
Lli!llitl 

jaar wi<;sclcnd voorzitter

schap vervult. Vandaar 

dat in de pcrs vaak ge

schreven wordt over 'hct 

Verdrag van Am-,terdam', 

maar - andcrs dan de in 

Parijs, Rome en Maas

tricht gcsloten oprich

tingsverdragen - zal hct 

daarhij niet gaan om een 

nicu\V oprichting~verdrag, 

maar om ecn ot meer 

overeenkomstcn ter her-

ziening van de oprich-

h11cenrocpcn van een lntergouvcr

t1cmet1tele C:onlercntic ! ICC: I ter her-

zicning van de oprichting-,vcrdragcn 

van de Europc'>e llnie e11 de Europe<;e 

Ccmccmchappen. 

Het i-, de hcdocling dat die hcrziening 

haar he-,lag kri1gt tijclcn<; de lurope'>e 
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ting-.;vcrdragen. ~--fct i~ \vcll-.;waar niet 

uitgeslntcn dat een afronding van de 

onderhandelingen pas onder Luxem

burg<; voorzitter-,chap zal kunnen 

plaatwinden. maar hoe dan ook zal cr 

voor de toekom-,t van de luropesc 

~Jnlcnv,'crking cnorn1 vecl van athan-
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gen tot welke resultaten de inspannin

gen van het Ncderlandse voorzitter

schap zullen lcidcn. 

Vertrouwen in Europese 
samenwerking 
Steeds duideliJker tekent zich at dat de 

kern van de lurope'>e rroblemarick 

niet de stroomlip1ing van de structurcn 

is, maar het vcrtrouwcn in de kwaliteit 

van de re<,u\tatcn voor de samenlcving. 

Lliteraard staat her een niet helemaal 

los van het andcr. maar de beloltc van 

cen gcstroomlijnde be.,\uitvorming zal 

- in om land cvengocd als in andere 

Ianden - toch re weinig zijn om de 

burgers tot cen verdcrgaandc over

dracht van bcvoegdhedcn te bcwcgen. 

Daarom 1s de kern van mijn pleidooi in 

dit artikel ccn waar-,chuwing en ccn 

aan'-.poring. Een waar...,chuwing on1 ntet 

te komen met een alomvatrend voor

srel voor een nieuw vcrdrag ('Vcrdrag 

van Amsterdam') dat door de burgers 

zal worden gc'lnrerrrctcerd als een 

sprong 1n het duistcr len aan1.,poring 

om wei al dargene in ovcreenkomsten 

en hclcid neer tc leggcn dat nodig is 

om ecn [uropcc:-, antwoord lc gcvcn 

or gerechtvaardigdc zorgen van de 

burger 

De economische argumentcn voor 

ccn Furorcse munt zijn qcrk als her 

gaat om de langetermijnettcctcn voor 

onzc economic. <,tahiclc Wlsselkocrscn 

en mccr zekerhcid 111 vcrhouding tot 

de rol van dollar en yen 1\\aar de bur

gers zullcn ook mogen wctc11 war de 

koste11 en risico's van de invocring zip1 

Wantrouwcn of aile F.\ILI-rartncrs de 

overhcichhnancien wei in de hand 

hebhen bn nict wmdcn opgclost door 

sociaal-economlschc politick tc vcr

vangen door her monctair helcid van 

de Furopcse Centrale 13ank. Als de in-

voering van de curo gepaard gaat n1ct 

een situatie waarin de liclstaten tegcn 

elkaar opbieclcn in ontmantcling van 

de sociale zekerheid, raakt hct Europa 

van de burgers steed., vercler weg. len 

van de doclstellingen van hct Europese 

overleg zal dan ook moeten zi)n. de 

n1onctairc ccn\vording tc vcrhindcn 

met een qabiele sociale rccht"taat. 

He-,\uitvorming bij meerderhcicl van 

sremmen over de hcle huitenbnclse po

htiek zal cen brug rc vcr hliJken te z1jn, 

en als zoicts almogeliJk is zal daarvoor 

ccn te hogc prijs moercn worden bc

taald. namcliJk een tekort aan democra

tische controle. ,\\aar wie z1ch reali

sccrt waar de samcnlcving door een 

rekort aan samenwerking cchr geh-us

treercl is. dcnkt aan het elrama in hct 

voormalig Ioego.,\avic Er is dus he

hochc aan aanwtjzing van tntcrnatto

naal-politieke bcicldstcrreinen van dui

delijk gemccnschappelijk luropees 

bclang waarovcr voortoan door orga

llCll van de Llnie wordt bes\iq. Soms 

komt de hchodre daaraan voort uir sa

mcnhang met andcr Europees hcleid, 

hijvoorbecld inzake de 1-clatics met de 

kandidaat-lidstatcn 111 ,\\icldcn- en 

Oost-Europa. 

- Tot op hcdcn zijn Furopol c11 andere 

vorn1cn van grcn~ovcr..,chrijdcndc .:.,a

menwerking van JU'>titic en politic mccr 

opgchoudcn door hczwarcn van na

tionaal-denkcnclc lunctionansscn dan 

door opvartingcn onder de burgers van 

Europa. Ook h1cr gcldt cchter dat ccn 

te breed gdormulccrcle toekcnn1ng van 

Furopese hevocgdhcdcn contraproduc

tlel werkr, en in de praktijk ook hclc

maal niet nodig is. \Vat echtcr wei 

nodig i<..,, i-.; ccn ttl <..,pccitickc vcrdrag<..,

bcpalingcn en \Vcrkat..,prakcn nccrgc

lcgdc ophetting van ali<: hindcrpalcn 
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om daar op tc trcdcn waar uiminaliteit, 

waarondcr ook traudc die de Cemccn

'>chap henadcclt, gren'>ovcrschrijdcnd 

tc werk gaat. 

Strategie voor vertrouwen 
1\ let dit plcidooi voor cen op hct vcr

trouwcn in de ~.,zuncnlcving gcrichtc 

strategic wordt ook nog ccn'> ondcr

<,trccpt hoc hclangriik de komcnde 

maandcn zip1 voor de toekomst van 

Europa J)c voor<;tcllcn moctcn gcricht 

ZIJn op ccn duidclijkcr rclatic tu<,sen de 

lgebruikclijke e11 vaak noodzakeliJke) 

institutionelc voorstcllen en de reck re

sultaten voor de samcnlev1ng. 1-:r staat 

hij de lntergouvemcmcntclc C:onfe

rcntic dan ook vccl op hct 

Toch is ccn dergelijke samenwcrking 

nodig om (verder) verlies van vcrtrou

wcn van de burger~ in de Europcsc ~a

menwerking te voorkomcn. Ecrlijk he

schouwd i-. de Furopesc -;amenwerking 

een <,ucces van grotc historischc hcte

kcnis. Dat geldt voor de ongckcnde 

wclvaart die zc de declnemende Ianden 

al' geheel heelt gebracht, voor de vel<: 

vcrhetcring<:n in de situatie van de ach

tergcblcven gebieden in met name 

Zuid-Europa en voor de duurzamc ver

ankenng van vreedzame vcrhoudingen 

tussen de lidstaten. Hct potcnti<:el van 

de Europe<,e <,amenwerking is zo grout 

dat haar zwakten tegelijk een hron van 

ergernis oplcvercn. Dat geldt voor al-

lcrlei ondoelmatigheden 

spel De hcsluitvonmng in 

de Europese Llnic zal zo 

mocten worden verhctcrd 

dat de huidigc taken betcr 

kunne11 worden vervuld. 

Toctrcd1ng van ver<,chci

dcne nicuwc l1dstaten vcr

cist structuren - biJvoor

hecld van de Furopesc 

C:ommissie- die niet al hiJ 

voorhaat door ccn tc grout 

aantal deelncmcrs tot hc

slultclooshcid veroordc-

Wie nu voorstelt 
en tekorten in het toc

zicht op hct gehruik van 

gcmecnschap'>geldcn, het 

gcldt voor de tragc voort

gang in de san1enwcrking 

ter he-.trijding van de mis

daad, en niet op de laatstc 

plaats voor het pqnlijk ge

hlekt:n onvermogen een 

ordenende rol tc spclen in 

dt: hloedige ontbinding'>

proccsscn van loegoslavic. 

brede nieuwe 

bevoegdheden aan 

de Europese 

instellingen te 

geven, zal van een 

koude kermis 

thuiskomen. 

lcn. Onclerdclcn waar unanimiteit 1s 

vet-clst. zoal' hct huitcnland'> heleid, 

hchocve11 daarbij ook om die redcn 

vcrandcring. Vcr~tarring hij de stinlcn

wcrking moet ook op hct gchicd van 

justitie en politic worden voorkomcn 

Tcgeliik echter hestaat cr gcgrondc 

zorg over de lacunc-., in pttrlcn1cntairc 

en rcchterlijkc controlc op de Furopcsc 

hcsluitvorming. I let strevcn naar mccr 

Ianden onlvttttcndc -,anlcnwcrking vol

gcm docltrcttendcr procedures en hin

ncn ovcl·zichteliikcr structurcn li]kt 

daardoor op ce11 kwadratuur van de cir

kcl 

hgcrnis- ook vaak onvcrdiende ergcr

lliS- over lwleid en bestuur in luropa 

ZiJil nskantcr dan die over de nationalc 

overheid, omdat bij vel en nog steeds de 

illu'>ie hcstaat dat de l1dstaten het dan 

maar zc\1 moctcn opknappen. \)at al

t<:rnaticl i'> cr cchter nauwcll)ks mcer, 

en meek daarom is hct zo hclangriJk 

dat de pogingcn tot vcrhctcring von de 

Europese <,Jmcnwcrking dit Jaar tot 

wcrkclijk rcsultaat lcidcn. 

Een visie die verder reikt dan 
1997 
Rcgcrcn i<.., vooruitzicn, zcgt n1cn. en 
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intcrgouvcrncnlentccl contercrcn is dan 

ook ~an1cn vooruitzicn: ccn gcnlccn

'chappclijkc visic op de Europcsc toc

kO!ml ontwikkelen. larcnlang hcdt -

zckcr ook in 1\cdcrland- de opvatting 

gcdomineerd dat vi'>ie up de tockomq 

van l:uropa vooral hcll'kent: hct ont

wikkclcn van ccn con'>istcnte opvatting 

over hoc Europa gcorganisecrd moet 

zijn Dat kon goed gaan, zolang hct ka

raktcr van de Europese <.amcnwerkmg 

min of mccr vanzelf<>prekend wa'> I\ bar 

dati-; andcr<; geworden- jui<,t nu zovcel 

mogeliJkheden opcnliggen en zoveel 

Ianden daarbij betrokkcn zijn Wannccr 

icmand nu nog doet al-;ot hct einddocl 

van cen welgcordcnd Furopcc' politick 

hestel vanzc\f,prekend is, laat hij de 

cchte discu<><>ic !open. 

Daarmce wil ik uitcraard niet zcggen 

dat de institutionele discussie onhe

langrijk i'>. Echt bcsli'>Send zal echter 

icts andcr-; zip1, namelijk welkc taken 

ter hand worden genomen om uitvoe

ring te gcvcn aan de gcnleenschappc

liJke Europe<,e idcalcn. Om die idealen 

in hct vizier tc krijgen en de taken erop 

af te <,temmen, 1s een vi<>ie nodig die 

vcrdcr reikt dan I CJ97 

1998: kansen en risico's 
lngrijpende vcranderingen hebbcn vee! 

vijanden en mce<>tal alleen maar wat 

buwe, voorzichtige plcithezorgcr'>. 

Daarom i'> het zo belangrijk. tijdig de 

kan,en e11 risico's in te 5chattcn e11 daar 

on'> handclc11 op at te stcmmen - voor 

hct tc laat i~. Laten \Ve crvan uitgaan 

dat de lntel·gouvcrnementclc Confe

rentic in I CJCJ7 op cen of andere manier 

tot rc.;;ultaten konlt; dat zal nog gcnoeg 

moeite ko<,te11. Dan moeten daarop in 

I <JCJ8 de gocdkcuring<;prucedures in elk 

van de lidstaten volgcn. I <JCJS is ccn jaar 

vJn grotc kan<.;cn en grotc risico\ 

Parlemcnten en volkeren - som'>. a], er 

ccn referendum 1'>. ook direct- zullcn 

moeten be,]i<;<;en ovct· de uitkom'>tcn 

van de Intcrgouvcrncmcntclc (~ontc

rentie. Er moct worden be,\iq over de 

op kortc termqn ko5thare toctrcding 

van nicuwc lid,tatcn lr zal een nicuwe 

af'>praak moetcn worden gemaakt over 

de financicring van de Cemeen-;chap

pen En de knoop inzake de invoering 

van de Europe'>c munt 1 de ovcrgang 

naar de derde fa,e van de U\lll I moct 

worden doorgehakt. In zo'n jaar kan 

Europa een gc\vcldige .:;prong voor

waart'> maken. 1\ bar wie de terug,]ag na 

1\ba<>tricht nict is vcrgeten, zal zich re

alisercn dat het Furopese eenwording'>

proces in Z0
1

Tl jaar ook n1et jarcnlange 

negaticvc gevolgcn kan ont.;;porcn. 

Europa i'> met de uit<;\ag van het hanse 

referendum en de Deen<>e herkansi ng in 

19')2 door het oog van de naald gekr

open. 

De beslissingen na de 
lntergouvernementele 
Conferentie 
Met ccn compromis tu<;<,en de rege

ring,\ciders in I 'l'J7 is het du<> niet ge

daan. Waar hct op aan zal komcn, is ot 

de uitkomsten voldoende overtuigings

kracht zullen hchhcn voor de luropese 

burger'> en hun volkwertcgenwoordi

ger-,. Want na een vcrdrag kon1t ccn 

goedkcuring<,proccdure, en dat is a\\c,

hehalvc een formalite1t In Frankri1k 

werd hij het referendum <;]echts een mi

nicme meerderhcid vc){Jr gocdkcunng 

behaald. en in Dcnemarken was ccn 

herkansing in een twccde referendum 

nodig om tot goedkeuring tc komen 

Nog 5lccd<> i'> 111 Dencmarkcn om<;trc

den of de regcnng gronclwcttcl1jk 

gcrechtigd j-, n1ce tc wckcn Jan tocpa"

'ing van artikcl 2 i5 van het FC-Vcr

drag, de clau-,ulc voor onvoorzicnc gc

vallen. 
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In I 'J'JH zullcn, zc>JI, gczcgd, nict aileen 

hc,Ji,,ingcn moctcr1 val len over de gocd

kcuring van wat in I ~)97 uit de lntcr

gouvcrncnlcrllclc C:onlercntic komt, 

!llJJr ook over de invocring van de 

hrropc'>c munteenhcid en over de toe

konl<..,tigc linanucring VJ!l de C:cnlCCll

'-lLhop<..,uitgJVCll. In die <.,Jtuatic i~ hct 

met name rr<;kant arnhiticuzc nieuwc 

.... tructurcn tc houwcn die vragcn en 

wecr<;tander1 oproq1cn en ten<,lottc 

zullcn <;tranden wanneer ook m<1ar t'cn 

lici'>tailt rn het pi!rlcmcnt ol per rctcrcn

dum nee zegt. I )c Furopc<,c <;amcnwcr

krng zal hct nwctcn hchben van de in 

Luropa lcvcndc idcalcn en van ccn 

ovcrtu1gcndc n1anicr wat1rop de daarlllt 

voortvlociendc tilken wor-

wt:rk met ccn akkoord tussen de rcgc

rrngsleidcr<, gcdaan is. Van de dcel

ncnlcr~ aan de l!ltcrgc)uvcrnclllClltclc 

Conkrentie cr1 zekn ook van de 1'\c-

dcrlandsc rcgcring in haar voorztttcr<..,

rol n1ag worden gc:vraagd, nu al 

rckcning tc houden met de k<1nscn er1 

ri<,ico<; in I '1'18. 

De idealen van de Europese 
samenwerking 
\'Vic de wccr<,tanden tcgcn hcchtcre 

lurope'>e '>amenwcrking hi]voorhccld 

in (~root-BrittanniC gocd ver~taat, zal 

merkcn dJt het cbarbij nict gaat om 

opvJttingen die dianlctrJal tegcnge

stelcl zr1n aan or1Ze idcalcn. Fr zip1 wei 

prilkti'>ch-politrcke me-

den verricht, h1Jvoorhecld 

tcr vcrhctcnng van het mi

lieu, en tcr \'LT'-.tcrklng van 

<..,oualc cohc...,IC i gccn 

tweedelrng Villl de '>ilmen

lcving 1 en ccn hctrouw-

De tijd dat de 
ning<·.vcr~chillcn, lllJJr die 

hc<;tJJn ook hinnt:n de rla

tiomlc politick AI, bur

ger..., wordt gcvraagd war 

men wrl dat er gchcurt, 

gaat her in hogc lllJtc om 

dczeltde prohlcn1en, mis

daad, onveiligheid, lrJudc 

ten kmtc van de Cc-

Stnruuren 

Europese 

samenwerking zich 

met forse stappen 

zou kunnen 
zi)n nodig. nlaor uitcindc

lijk gaat het crorn wat de 

<;amenwerking wcrkcliJk 

bctekent voor hct Ieven 

ontwikkelen tot een 

federale staat, is 
mecmchap, uithollrng van 

de perl'>iocnen, in'>lahilr

teit op de Balkan cr1 in 

Omt-FuropJ. Hct pro

van de 111cmcn in Europa. 

In I 'J'lS zill du<; moe ten 

voorbij. 

hll]ken ol lid'>taten de uitkom<;tcn van 

de rntcrgouvcrnen1cr1tclc conlcrcntic 

gocdkcuren Fen vJn de qratcgi'lche 

vragen daarhij i'> ot de opzct van de ak

koordcn zo mag ziJn dat ecn or enkele 

Ianden die ( nog 1 niet aan ZIJilVJarding 

toe zqn lwt totalc rc<,ultJat moeten 

kunner1 h\okkcren. Voor zovcr hct gaat 

om vcrJnclcringen in de imtitutionele 

<;tnrLluur i'> dat orwcrmitcklijk, maar 

waar het gaat on1 n1euwc vornten van 

'>amcnwcrking i'> ecn Jndere opzet 

dcnkhJar 

Dit allcs ondcr'>trccpt nog ccm dat nic· 

mand de illusic mag hchhcn dat her 

( IJV 1 ,,~ 

hleem zit vee! mccr in hct wantrouwcn 

ol de [urope'>c in<;tituties wei hct be<;tc 

vocrtuig zip1 om de doelqcllingen te 

verwczcnlijkcn. Daarin zit trouwem 

ook het prohleem voor vccl Furrl'>LCp

tiCJ op hct va'>tcland 

Dat maakt het des te hclangrijker visie 

en gevoel voor water in Furnpa on1gaat 

met elkaar tc vcrhinden. len samcn· 

gaan van rechtvaZirdige ~ociaal-ccono

mische vcrhoudingen met ccn staatsbe

<,tcl dat vrijhcid verzekert. ;, in Ieite 

ccn gcmeenschappclijk Europec, idc

aal. Daarvoor hcdt Fur·opa ook meer 

dan voldoende aar1 gcmeerbchJppclijk 
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gcdachtegoed: ecn cultuur die ,·ijk i-; 

aan ver<;cheidenheid, de waardigheid 

v<Jn de pcr-;oon rcspccteert, en l'Cil gc

voel voor de waarde van gcmeemchap

pcn voorthrcngt. llit'iluit1ng van mcn

<..,cn al-.. gcvolg von an11ocdc ol ccn 

gcbrck i<. in deze cultuur niet te verdra

gen. Tcrecht waar'>chuwt de Amcrikaa11 

Amitai hzioni, impirator van het com

munitari'>me, vour de h<Jrdheid van het 

Amenkaan'>e type vrije markt en wijq 

hii op de vertrouwenwekkende kwali

teit van de '>ociak recht"taat zoal'> wij 

die hier kenncn. De kernvraag i'> dan 

ook water nodig i' om hct vertrouwen 

tc btcn grocicn dat Furopc-.c <..,Jmcn

wcrking zal hijdrJgcn oon hct vcnvcr

kclqkcn van onze idealcn 

Europese samenwerking werkt 
op lange termijn 
De hetckcni-, van Lurope'>e '>amenwcr

king wordt pa'> op lange tcrmijn zlcht

haar l)Jt nloJkt gcvoclcn..., VJn onzc

kerheid hezorgdheid en weerqand 

hegrijpeliik 1\laar wie de hlik ,lcchh 

richt op de gevolgen op korte tcrmijn 

zal op lange tcrmi1n talcn. Van de rege

,-ing en natuurlijk ook van on'> 111 het 

parlcmcnt mJg daaron1 ccn door argu

mcntcn gcdragcn vi...,lc worden vcr

wacht. Laten we daarhiJ vooral nict 

cknken dat de kamen op een hechtcrc 

Europe<;e Llnie wei geduldig hli1ven 

wachten op degenen die aarzelcn ot 

treuzelcn hiJ het verhetcrcn van de <;a

menwcrking. AI, wiJ de komendc jaren 

de hoot mi"en, zullcn andere, concur

ITITnde economicen en politieke en 

maat<;chappelijke culturen on<; lllhalcn 

De burger moet aan Europa 
boodschap hebben 
Wic nu voor<;telt bredc n1euwe be

vocgdhcden aan de Europe'>e in'>tcllin

gen tc gcvcn, zol van ccn koudc kcTnli<.., 

thui,komen. Burger'> en pol1tici reage

rcn daarop n1ct zorg en ang'it: wot gc

ven we allcmaal uit handen' ,\\et het 

bouwcn van aileen maar mooie -,yqe

men komen weer du, niet. Natuurlqk. 

al'> cr comcn'>U'> kan worden hcre1kt 

over cen alonwattendc vcrhetcring in 

het Jmtitutionclc hc,tcl valt dar aileen 

maar toe te ju1chen. ,\laar de kam dat 

daarvoor voldoende '>leLII1 komt, " 

klein. Toch moct CT voortgang worden 

gchoekt, op '>tratle van verdcr verlie'> 

van vcrtrouwcn 111 de Furopc...,c <..,JJ11Cll

werking. Daarvoo1-" vcrnwedeli1k een 

mee1· '>pccilicke aanpak nog het hc-,te 

die de taken precic' om'>chrittr en deze 

op een praktl'>chc manier 111pa'>l in de 

Lurope'>e bc-,luitvorming. D1e aanpak 

hcdt zowel hiJ de aanvullcndc Ovn

eenkom<;t van .\laa,tricht over de 

Soualc Politick al" hi1 het Furope'>c 

,\lonetaire ln'>lituut en Furopol tot IT

'>ultaat gelcid 

J)c tijd cbt de Luropc'>c -,amcnwcrking 

ZlLh n1ct tor~,c '-.tappen zou kunncn ont

wikkelcn tot ecn lcderalc qaat, " cch

ter voodo11 I let idcaal van een demo

uati-,che eenhc1d in r'umpa geha<;cerd 

op de rulr o( L111'. hlqtr geldig maar de 

wcg daarhccn kan nict worden gcvon

den door ITchtlijnige w<;teemhouw 

Het huidige Europa en-- nog men- ck 

huicligc intcrnationalc vcrhoudingcn 

worden gekcnmcrkt doL,- een ver'>cheJ

denhcid, ook in rechl'>cultuur die nict 

kan worden gencgend. Her zou wei 

ccn<:., van door-,\aggcvcnd hciJng kun

nen zijn, de WiJ'>heid ter harte te ncmen 

van de mecr ca<;L(,.qi-,chc ontwikkeling 

van hct rccht zoal-, 111 het ( OIIIIIIOII L11P 

Fr i'> hehodtc aan overtu1gcnde re,ulta

tcn van Europc<.,c -;on1cnwcrking op tz!l 

van tcrreinen: her milieu, de he,taam

zekerheicl, de veilighe1d de JTcht'>-
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gcdachtegoed: ecn cultuur die ,·ijk i-; 

aan ver<;cheidenheid, de waardigheid 

v<Jn de pcr-;oon rcspccteert, en l'Cil gc

voel voor de waarde van gcmeemchap

pcn voorthrcngt. llit'iluit1ng van mcn

<..,cn al-.. gcvolg von an11ocdc ol ccn 

gcbrck i<. in deze cultuur niet te verdra

gen. Tcrecht waar'>chuwt de Amcrikaa11 

Amitai hzioni, impirator van het com

munitari'>me, vour de h<Jrdheid van het 

Amenkaan'>e type vrije markt en wijq 

hii op de vertrouwenwekkende kwali

teit van de '>ociak recht"taat zoal'> wij 

die hier kenncn. De kernvraag i'> dan 

ook water nodig i' om hct vertrouwen 

tc btcn grocicn dat Furopc-.c <..,Jmcn

wcrking zal hijdrJgcn oon hct vcnvcr

kclqkcn van onze idealcn 

Europese samenwerking werkt 
op lange termijn 
De hetckcni-, van Lurope'>e '>amenwcr

king wordt pa'> op lange tcrmijn zlcht

haar l)Jt nloJkt gcvoclcn..., VJn onzc

kerheid hezorgdheid en weerqand 

hegrijpeliik 1\laar wie de hlik ,lcchh 

richt op de gevolgen op korte tcrmijn 

zal op lange tcrmi1n talcn. Van de rege

,-ing en natuurlijk ook van on'> 111 het 

parlcmcnt mJg daaron1 ccn door argu

mcntcn gcdragcn vi...,lc worden vcr

wacht. Laten we daarhiJ vooral nict 

cknken dat de kamen op een hechtcrc 

Europe<;e Llnie wei geduldig hli1ven 

wachten op degenen die aarzelcn ot 

treuzelcn hiJ het verhetcrcn van de <;a

menwcrking. AI, wiJ de komendc jaren 

de hoot mi"en, zullcn andere, concur

ITITnde economicen en politieke en 

maat<;chappelijke culturen on<; lllhalcn 

De burger moet aan Europa 
boodschap hebben 
Wic nu voor<;telt bredc n1euwe be

vocgdhcden aan de Europe'>e in'>tcllin

gen tc gcvcn, zol van ccn koudc kcTnli<.., 

thui,komen. Burger'> en pol1tici reage

rcn daarop n1ct zorg en ang'it: wot gc

ven we allcmaal uit handen' ,\\et het 

bouwcn van aileen maar mooie -,yqe

men komen weer du, niet. Natuurlqk. 

al'> cr comcn'>U'> kan worden hcre1kt 

over cen alonwattendc vcrhetcring in 

het Jmtitutionclc hc,tcl valt dar aileen 

maar toe te ju1chen. ,\laar de kam dat 

daarvoor voldoende '>leLII1 komt, " 

klein. Toch moct CT voortgang worden 

gchoekt, op '>tratle van verdcr verlie'> 

van vcrtrouwcn 111 de Furopc...,c <..,JJ11Cll

werking. Daarvoo1-" vcrnwedeli1k een 

mee1· '>pccilicke aanpak nog het hc-,te 

die de taken precic' om'>chrittr en deze 

op een praktl'>chc manier 111pa'>l in de 

Lurope'>e bc-,luitvorming. D1e aanpak 

hcdt zowel hiJ de aanvullcndc Ovn

eenkom<;t van .\laa,tricht over de 

Soualc Politick al" hi1 het Furope'>c 

,\lonetaire ln'>lituut en Furopol tot IT

'>ultaat gelcid 

J)c tijd cbt de Luropc'>c -,amcnwcrking 

ZlLh n1ct tor~,c '-.tappen zou kunncn ont

wikkelcn tot ecn lcderalc qaat, " cch

ter voodo11 I let idcaal van een demo

uati-,che eenhc1d in r'umpa geha<;cerd 

op de rulr o( L111'. hlqtr geldig maar de 

wcg daarhccn kan nict worden gcvon

den door ITchtlijnige w<;teemhouw 

Het huidige Europa en-- nog men- ck 

huicligc intcrnationalc vcrhoudingcn 

worden gekcnmcrkt doL,- een ver'>cheJ

denhcid, ook in rechl'>cultuur die nict 

kan worden gencgend. Her zou wei 

ccn<:., van door-,\aggcvcnd hciJng kun

nen zijn, de WiJ'>heid ter harte te ncmen 

van de mecr ca<;L(,.qi-,chc ontwikkeling 

van hct rccht zoal-, 111 het ( OIIIIIIOII L11P 

Fr i'> hehodtc aan overtu1gcnde re,ulta

tcn van Europc<.,c -;on1cnwcrking op tz!l 

van tcrreinen: her milieu, de he,taam

zekerheicl, de veilighe1d de JTcht'>-

< IJV 1 ''~ 



handhavtng BiJvoorheeld een daad

werkeli,ke <,anertng van de extreem mi

lieuvcrvuilcnde indu<,trie in t\lidden-

1-'uropa. hcl;incliging van drugstocrisn1c, 

indanlllltng van de lurotrZludc gccn 

vcrpauperde <,tac\<,wiJken naa<,t ha'>tton<, 

van wel<,tand !:en aanpak die begint hi) 

het hereiken van vertrouwenwekkemk 

re<,ttltaten beloott mecr voor onze ge

meemchappelijke l:urope<,e toekom<,t 

dan wqeemhouw I k Furope'>e nHlllC

tair<: eenheid zal ook heter met een he

pcrkt aantal "'lide deelnemet·, kun11en 

heginnctl dan met het '>LhtJll'>ULLe'> van 

ccn groot Jantal dcclncnlcndc <..,tatcn 

Akkoorden in het perspectief 
van gewenste resultaten 
Dati' een reden om de ,-e,ttltaten die 

hopeltJk- in de lntcrgouvet·ncmetllelc 

C:onkrcntie wot·detl hneikt. nict de 

vorm tc gcvcn vJn L'C!l totalc tTVI'->tl' 

van hct llnicverdrag ctl de amlcre op

richtlllg'->vcrdrZlgcn lll<JZlr zovccl mogc

liJk ncn te leggen in ec11 pakket van 

ovctTcnkonhtcn tot wtizigtng en ZlZlll

vulilll!-( van de vcrdt·agen ( )p het eer'>te 

gezicht i'> dat aileen c-cn kwe'>lie va11 

vorn1gcvrng: CCn vcrdr<Jg ol ccn hun

deltJe klcinne verdragctl [)e \vtJ'>hcid' 

va11 de /'d<kd<lr-,lt,d houdt 111 dat men 

dan ill't hele pakket moct aatwaardcn 

ol nTwcrpcn. \Vat daarhtJ over het 

hoold wordt gczicn, i' dat zo'n redetle

rtng heter wcrkt aan de ondnhande

illlg<,takl cbn in tlattonalc parlcmenten 

en rekrenda Daar kecrt hct {'<I< hu)c

.lc<tl-denken zich gemakkeliJk tegen 

Furopa. Len opzel die ook 111 de V<ll'lll 

van de akkoorden mecr ruimte laat 

voor vcr,chillen in tempo vcrklcint de 

kan<, dat <llll - welltcht zen uiteenlo

pemlc redenen - wen<,tand groeit re

gen her opnicuw uitv1ndcn van de 

Lurope'>c llnie in een Vet·drag van 

Anl'>tcrdam' lmmer'>, watlnecT in I 'l'lH 

in ook maar ccn van de lidstaten [uro

avcr<,ic de overhand krijgt, is dat lataal 

voor het hele nieuwe verdrag etl aile 

daarin begrepen verhetcringen. 

Wannen de voor<,tellen ter verhetcring 

van de [urope<,e -,amenwerking wcll·dcn 

nect-gclcgd in a lzonderl i 1ke overeen

kom<,ten - met het karaktcr van een 

wijz1ging'-.vcrdrag ot van ccn aanvul

lcnd. maar evengocd n:chten<, hindend 

protocol- dan kan <:en minder ri<,kante 

he,luitvorming<,proccdure worden ge

volgd Het l·.urope<,e Vcrdrag tot 

lle,chcrming vJn de Rechtcn van de 

,\\em e11 de JCundamentclc Vriihcden 

van I '!50 i' in de loop dcr JJren vcle 

malcn op deze manier herzien en aatl

gevuld. Het voorclecl van deze wcrk

WiJZe i'> dat een enkelc achtcrhlijvcr 

tltel het totalc proce'> hlokkeert 

LlitcrJard geldt ook dan de goedkeu

ring..,pr<Kcdurc VOt)r vcrdragcn volgcn-, 

de grondwclten van de divcr<,e lid'>ta

ten. [r zal echter ee11 duiLklijkn relatte 

kuntlcn worden gelcgd tu<,<,cn elk van 

de vcrdragetl cn de daarmec tc hereiken 

tT'>ultaten Vcrdcr kan op dte manter 

gocd worden vorn1gcgcvcn 

aJn de gcdachtc van ccn 
Wanneer in 1998 

in ook maar een 

van de lidstaten 
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llcxihclc ontwikkeling van de 

Furope<,e <,amenwerking AI, 

een ot cnkelc lid<,taten nog 

n1ct toe zijn Z!Jil ccn inten<..,J

vcring daarvan, kon de wcr

king van het de,hetrdkmk 

JJtwullcnde protocol voorlo

pig worden hepcrkt tot die 

Ianden die wei wtllcn in<,tem

nlcn. l)c Z\vaardcrc c1..., VJn 

ratihcatie door aile vijltien 

kl<,taten geldt onvermiJdeliJk 

overhand krijgt, is 

dat fataal voor het 

hele nieuwe 

verdrag. 

wei voor de hoog'>t nodige vcrheterin-

gen in de he,Juitvormtng<,procedure 

Hetzcllde gcldt voor de wijziglllg die 

in het FC- Vcrdrag zal moetcn worden 
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aangchracht om hct mogelijk tc makcn 

dat de Europcse in<,te\lingen i zoals 

C:ommissie en Hot I meewerkcn a an 

ccn vcrschillcnd tempo van ontwikkc

ling. i\laar hezwarcn in <.Til enke\ land 

tegcn silmenwcrktng op een hepaald 

tCITCin- hijvnorhceld het milieu ot im

migriltie- zullen <.bn niet liltaill hoevcn 

te zitn vom hct hele pakkct 

Het moeili)kstc zal het nog zijn, een 

oplo'-.'-.ing tc vindcn voor hct gcnlccn

schappe\ijk huitcnlilnds en veiltgheid-,

belcid. Doordat unilnimitctt vct-cisl i<,, 

komt op dit gehied vee\ te weinig tot 

stand Fen overdracht va11 een dec\ van 

de soevcreinitcit op dtt tetTein aan de 

J:C ot de llnie i-, praktisch kanslom 

J)atntcgcn hc-;ta:tn ht! -,on1n1igc lid-,tzt

tcn vee\ te grotc politieke en staats

rechtelitke hezwaren. Andere oplosstn

gen i zoals meerderhetdshesluiten met 

onl<,napplllgsclausule 1 lei den weer tot 

ee11 gat in de pilrlcmenlattT controlc 

De dringende noodzaak op dtt tnrei11 

iets te doen, is ovcrduidell)k. maar ze

ker op dtt tetTein zal een tlcxihele vorm 

mocten worden gcvonden die de voot·

lt-ckker<, niet athankeltJk maakt viltl een 

enkelc ~chterhliJver 

Een steen in de vijver 
De Luropese samenwcrking i-, als een 

<,teen in de vijvcr, die tot <,teeds weer 

nieuwe, zich naar huitcn toe verplaat

sende kringen lciclt Na de lTC en de 

andere Cemeenschappen i-, Schengen 

daarvan een nieuw voorheeld. Die krin

gen zullcn ook dc nieuwe partnerstaten 

in t\lidden-Furopa gaan omvatten. De 

Europese lint<.' zal aan stahiliteit in 

luropa e<.'n belangnJk'-' bitdrage lcveren 

door cen <,teeds hechtcre <,amenwer

king aan tc gaan met die Ianden die ook 

van hun kant blijk geven van ecn geest 

van -,amcnwerking. Zondcr dat zal 

luropa des te vathaardcr zijn voor de-

stahiliserende invloeden uit zijn omge

ving. l)c vi-,ic van ccn duurzan1c <,J

nlcnwcrking van [uropc-.c volkcrcn gc

ha'><.'erd op beginselcn van democrati<.' 

en rechtvaardigheid, zal ha;:u· kracht 

moeten bewijzen in de betckents voo1· 

haar hurg<.'rs en 111 de rclaties met haat 

oudc en nicuwc partner.., 
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