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H<:t ddlat over de toekorw,t van Euro

pa is de atgelopen maanden weer opge

laaid. Dat is niet voor niet'> het is de 

schaduw dre vooruitgeworpen wordt 

door de in I'!'!(, geplande lnter

gouvernementele Conlcrentie Daarin 

zal hesluitvorming plaatwinden over de 

inrichting van de Lurope'>c Unre. 

Het klimaat in de aanloop crtoe i'> nict 

goed. Er i<; onmi<.kenhaar 'Luro'>cep<;i<;' 

gegroeid in het Nederland'e parlcment 

sind' in de Zwarte Septemhermaand 

van 1991 het Nedcrland5e ontwcrp

vcrdrag door de andere lid-<,taten van 

takl wcrd geveegd omdat het tc 

rdcal"t"ch was Ln ook onder de kie

zers i<; 5inds aile andere Fur-opese ge

heurtenr<,<;en na 't' \aa-;tnch( varicrend 

van de moeizame rclerenda in Frankrijk 

en I knemarken, de krappe mecrdcr

heid in het Engelse Lagerhui'>. de 5pan

nende uihpr-aak van het Duit<;e con5ti

tutionele Hof, tot de onmacht van de 

Llnic in voorn1alig }ocgo...,\avi(; en hct 

gekrakeel over de opvolging var1 

lacques Delors, de vanzellsprekendc 

voortgang van de Europc~c ccnwording 

een vraag geworden, die met scepsis 

hcantwoord wordt. 

EVP-standpunt 
De Europe5e Volkspartij hedt een dui

delijk standpunt In haar in 1993 te 

Bru55el va5tge'>telde vcrkiezing'>pro

gram voor de parlcmentaire periode 

van I '!')4 tot I 'J'J'J, 'Europa 2000: een

heid in verscheidenheid', '>tclt de EVI' 

dat deze lntergouvernementelc Con

fcrentie "vanaf vandaag wordt voorbe

reid en dat een Europcse Crondwct 

wordt uitgewcrkt" (artikel 703) De 

Lurope<,e Volbpartij i'> van mening dat 

de huidige [uropc'>e Unic moet ovcr

gaan naar ecn kdcralc Llnic van volkc

rcn, staten en regio\. Het federali,me 

zal een politieke eenheid in ver5cheide

nheid mogelqk moeten maken. De in

-;tellingen van de Lurope5e Unie 

moeten tot een overheid uitgroeien, 

waarhij door middel van het <,ub,idiari

teit,begin<,e] wordt bewerkstelligd dat 

de bevoegdhcidwerdeling tu55en Llnie 

en lid,taten zodanig is dat Europees 

centrali<,me wordt voorkomen. De 

Furope<,e lcderatie zal ecn lcdcralc sta

tengemeenschap zijn en geen eenheid'>

<,taat, aldu, de FVP (art 705 e v) 

Het Weten'>chappelijk lnstituut voor 

het CDA voelt zich al jaren ten nauw

<,tc bij deze problematiek betrokken. 

Diverse door het instituut gcpublicccr

de studies henadrukken hct helang van 

ecn mindcr ccnzijdig cconomisch gco

ricnteerd karakter van de Europc<>e 

Llnie. Met name de <.tudie 'Publieke 

Cerechtigheid, een christen-democrati

sche vi-,ie op de rol van de overheid in 

de samenlcving' ( 1990) riep de vraag op 

naar eer1 vervolg met het oog op de 

Europe<,e Llnie. Het lnstituut hedt zich 

in zijn 'Onderzoek-;programma 1994 

e.v' voorgenomen een dergelijk tunda

menteel rapport te publiccrcn over 

l'ublieke gerechtigheid en de Furope<,e 



Unic. De <,tudiecommi5'ie onder voor

zittcrschap van prot Franken is inmid

dcls van start gegaan. De interne 

di<,CU'>SiC in de politiekc rartijcn en de 

mini<,teries over dczc lntergouvcrne

mentelc Conlcrentie in 1996 is thans 

volop gaandc. 

Wezenlijke vragen 
!::en goedc voorbereiding van de 

Nederlandse inzct bij de lntergouvcr

nementclc Confcrentie is van funda

menteel bclang Mogelijk vindt de 

confercntie pas in het voorjaar van 

1997 rlaats en dan is Nederland weer 

[U-voorzi tter! 

Hoc gaat ems land dan de slag in ) In 

het huidige kabincr-,beleid viert bc

hoedzaam pragmatisme de boventoon. 

De voorgenomcn herijking van het bui

tcnlands heleid verloopt traag. Wie 

neemt in om land op een intellectueel 

bcvredigcndc wijzc de politiekc Ieiding 

in hct proces naar 1996 c Welke rol 

spcelt het C:DA c Wordt ook de 

Nedcrlandsc christen-democratic door 

de [uroscer-,is verlamd c Of wect juist 

ziJ ecn koers tc kiczcn die, omdat zij 

een principielc tederali-,tische benade

ring van de [uropcse eenwording kop

pclt aan rraktische rcaliteibzin, hct 

uitzicht op vrede en solidantcit tus-,en 

de volkercn en or een niet door de 

markt gedomineerde cultuur, in stand 

houdt ? Het zijn deze wezenlijke vra

gen die aan de ordc zijn 

De rcdactie wil haar lczers daarom bc

trckken bij de verdere meningsvonning 

hinnen het CDA, binnen de Europese 

Volksrartij en de Europese Unie. Deze 

meningworming krijgt gestalte in een 

gezamenlijke werkgroer van de EVP en 

de EVP-tractie in hct Europces Parle

ment onder voorzitterschap van Han<, 

Cert Pottering, die een standpunt voor-

( llV 1 'l:i 

bereidt over de tijdens de lnter

gouvernementele C:onferentie in 1996 

door christen-dcmocraten na te streven 

docl-,tellingen. Over het concept van 

dit standpunt vergadert or 29 en 30 

maart aanstaande cen door Wilfried 

c\\artens bijecngerocpen conferentie 

van nationale en Europese parlemcnta

ricr<, van de christen-democratische 

rartijen in Europa. Het ligt in de be

dueling dat het ontwerp-standpunt in 

juni ter amendering aan de lidpartijen 

wordt aangehoden, waarna het op 6 en 

7 november or het EVP-congres in 

1\ladrid besproken en aanvaard moet 

worden. Het CDA zal zich dus tussen 

juni en september over dit standpunt 

moetcn huigen, waarna hct Partij

bestuur eind september de Nederlandse 

amcndementen moct vaststellen. 

Tijdens de partijraad van 10 juni zal 

daarovcr ongetwijfcld een eerstc dis

cussie plaats vindcn. 

De redactie zal daarom in de komende 

maandcn regelmatig aandacht besteden 

aan deze bclangrijke Europcse agenda 

Drie bijdragen 
In dit nummcr wordt een begin gc

maakt met dcze seric. 

Het eerste deel hiervan bestaat uit dric 

hijdragen 

Het Europcsc publicke dcbat kwam 

met name or gang door de publikatie 

van hct zogenaamde Schauble/ Lamers

document, cen op 1 september I 994 

gepubliceerde notitie van de 

CDU/CSU- lractie in de Duitse 

l3ondsdag. De notitie beschouwt dehni

tievc politicke intcgratie van Duitsland 

in een Europcsc Unie met cen geloof

waardig buitenlands- en dcfensiebeleid 

en snellc toelating van de Midden

europese Ianden tot de Europese Unie 

al-, het middel om de vrede in Europa te 

bcwaren. Dit noort tot cen hoge rrio-
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riteit voor verbreding en verdieping 

van de Unie, die zelh, kan leiden tot 

een pleidooi voor een kopgroep van 

lid-,taten, die niet op de langzamere 

Ianden wacht, aldu; de CDU/CSU

fractie Het was dczc laat<,te gedachte 

die hcftigc rcactic<, opriep in de ruhlie

kc opinic in de lid-staten. Vanwcgc hct 

- nu al - historischc belang van dit do

cument wordt het hier in vertaling inte

graal gcpubliccerd 

Tcr inleiding op het Schauble-docu

ment i'> ccn bi,drage gcplaat<,t van 

Thoma-. lamcn. de voormalige <,ccrcta

ris-gcncraal van de Furore'>e Volks

rartli, waann hij het document 

'>tratcgisch analy.,eert en situct:rt. 

Nieuw rubriek 

De seric hegint met een artikel van on<, 

redactielid dr H.A.CM. Notenboom, 

mid-lid van het Eurorecs Parlement en 

de Tweede Kamer, over de bekostiging 

van de Europese Unic. Het i; bij dezc 

actuclc politieke kwestie dat thans de 

bereidheid om werkelijk verder te gaan 

met Furorese ccnwording op haar me

rites wordt getoetst. Nijrcnde vragen 

zijn laat Nederland zich delinitid 

mce.,lepen in hct libcralc reali.,me, 

waarin staten gezien worden al., con

currerenclc een heden met het oog op 

hun eigenbelangc Fn gecft Nederland 

dan toe aan hct denken in termen van 

het j11slc rclo11r, hct "1Pe 11'11111 our IIIOIICY 

l'"'k"c 

Vanaf het aprilnummer opent de reclactie een rubriek 'Forum'. In deze rubriek 

passen kortere bijdragen waarin kort en krachtig argumcntcn gegeven worden 

voor een bepaalde opvatting. Bijdragen zijn welkom die in niet meer dan 2000 

woorden een prikkelende opinie over een politieke kwestie neerzetten. De opi

nie moet passen in de opzet van CDV: het client te gaan over de strategische vra

gen achter de politieke actualiteit. Bijdragen die discussie uitlokkcn vcrdienen de 

voorkeur. 
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