
z 
<t 

> 

Het is verbazingwekkend dat de in september 1 994 door 

Wolfgang Schauble, de voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de 

Duitse Bondsdag, gepubliceerde 'Uberlegungen zur Europaischen 

Politik' zo veel stof hebben doen opwaaien. Want noch de over

denkingen zelf, noch de door de auteurs hieraan verbonden con

clusies zijn opzienbarend. Opzienbarend was daarentegen het feit 

dat zij in het buitenland als opzienbarend werden ervaren. 

H 
ct 'Schaublc-Documcnt' 

(of 'Lomcrs-Document', 

wont het bn ook noilr de 

lllitiilticlnemcr voor publi

katie, het rorlementslid Karl Lomers, de 

wuordvoerdcr voor huitenlondse Jilnge

kgenhedcn van de C:DL\/CSU-tractie 

worden genoemdi geelt nilmeliJk een 

samenvatting viln datgene Wilt als de 

consensus over het Europe<,e beleid van 

de rolitieke elite in Duitslond mag gel

den. Het grootste gedeelte van ziJn in

houd is voilk en a\ jarenbng in 

redevoeringen en ortikelen van \)uitse 

rolitici, ook door de Bondskanselicr, 

uitgesproken en opgeschrevcn. Ook 

buiten Duitsland hedt men zich op de

zelfdc mi!nier steeds weer geuit, hij

voorheeld in de Furopese Beweging, 

maJr ook in het Furorese l'orkment 

I )ezelldc ilnalyse'> en soortgelijke voor

'>lcllcn o\., in de 'LilmluJIIII<}rn' stilan in de 

progrJmmJ's Viln de Furoresc Volks

parliJ, Wililrtn de christen-democratisch 

georientecrde krochtcn uit aile Ianden 

van de Furorese Unie gebundcld ziJil. 

Wi!t zijn de redencn voor de grote wccr

klank die hct document hecft gekregen" 

Het zijn zeker niet aileen enkek 'ondi

plomatieke' formuleringen die door de 

persogentschappen in een toege-,pitste 

en verkurte vonn in omluop wcrden ge

brocht en die de aondocht van de inter

nationalc per-, hchhen getrokken. De 

werkelijke redenen voor de weerkbnk 

liggen evcnzeer in de srccitiekc syste

matiek van het verhaal waarin vcrschil

lende probkemlijnen van de Europese 

politick silmenkumen, als in het tijd-,tip 

van de puhlicering. Fn notuurlijk wordt 

hct ook vcroorzoakt door de i!Utcurs. 

De auteurs 
Zoa\-, steeds weer werd beklemtoond, 

hehhen de auteurs slcchts op persoonlij

ke titel gesproken. Noast Schauble en 

Lomers zip1 als mede-auteurs opgetreden 

de eer<,te vice-voorzitter van de 

Vertaling door BD Mounicr van 

'An111crkuH<}C11 Zlllll Schiiuhlr-Papirr'. 
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C:DLI/CSU-tractie, Michael Clos, die 

ook a is Ieider van de l:leierse CSLI-parlc

mentarii.'r'i in deze fractie optreedt, en 

de voorzitter van de C:DLI/C:SU-delega

tie itl de EVI'-tractie van het Europese 

l'arlcmcnt, CLinther Rinsche. Hoewel 

het document geen hamerstuk van hun 

organen is, kan men er wei van uit gaan 

dat de voorzitters het document niet 

zouden hebhen getekend zonder dat hct 

ccr1 relevant mecrderheid.,standpunt van 

hun cnllcga\, du'i van de atgevaardigden 

van de CDU en CSLI in de Duitse 

llondsdag en in het Europese l'arlement, 

zou hebhen wcergegeven. 

Het verhond van de CDU/C:SU repre

scnteert echter niet aileen de leidende 

polttieke kracht in Duit'iiand maar ook

relattcf en absoluut- de sterkste nationa

lc partij in de Europe<,e Llnic. Helmut 

Kohl, de l:londskanselier, is voorzittcr 

van de CDU en Then Waigel, de 

Duitsc minister van hnancien, i'> voor

ZJtter van de CSLI. De Duitse 

llondsmimsters zijn in grote mecrder

heid !eden van de CDU/C:SU-fractie. 

Dit hctekcnt dat de meeste !eden van de 

Bondsregering met de 'UbrrluJ!IIUJCII zur 

Eurof><iiscbcn Politik' van Schiiuhle, Clos, 

Lamers en Rin<,che zeer vertrouwd zijn, 

ook a! i'> het stuk nict ofhcieel door de 

llondsregering gepubliceerd 

De 'timing' 
Omdat de puhlikatie vlak voor de 

Du1tsc parlcmentsverkiezingen plaats

vond, were! hct door sommige com

nlentatorcn opgcvat al"l ccn instrun1ent 

1n de verkiezingsstrijd. Dit is een vol

komcn onjui<,te interpretatie want de 

hoodschap was niet in de ee"te plaats 

naar hinnen, op het Duitse puhliek ge

richt, maar naar huiten toe, op de ver

antwoordelijken in de buurlanden. 

Hocwel sommige Duitse sociaal-demo

craten in de gee'it van de verkiezing'>-
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strijd op de notitie hehhen gereageerd -

dus in z'n geheel afwijzend, door te 

veronderstellen dat Schauble en zijn 

collega's nnvriendelijke hedoelingen 

hadden - heeft de zaak in zijn gehecl 

zoals te verwachten vie! gedurende de 

rest van de verkiezingsstrijd gcen rol 

meer gespeeld Alhoewel niet valt uit te 

sluiten dat de CDU/CSU hierdoor met 

betrekking tot de uitslag van de verkie

zingen had kunnen scoren. Want de 

'L/11io11' kon zo haar competentic en te

gelijkertijd ook haar intellectueel lci

dcr'>chap hewijzen, terwijl de SPD 

bijzonder onhandig reageerdc zij had 

eigenlijk het initiaticf moeten toejui

chen omdat het even sterk met haar ei

gen Furopcsc nvertuiging overeenkomt 

als met de overtuiging van haar hinnen

land<,e politieke tegcnstander. 

Het tijdstip van publikatie was niet zo

zeer daarom goed gekozen omdat het 

vlak voor de parlementsverkiczingen 

lag Van grotcr be lang wa<, het feit, dat 

er in Finland, Zweden en Noorwegen 

referenda over de toetreding tot de 

Europese Llnie gehouden zouden wor

den en met hct pcrspecticf op een mo

gelijke uitbrciding van de Unie werden 

de vragen die in het stuk worden he

handeld hijzonder dringend. Men 

hecft bewcerd dat de in de notitie ge

ponecrdc stellingen een ncgaticve in

vloed op het stemgedrag van de 

Scandinavicrs zouden hehben, omdat 

in het <,tuk voor een federalismc werd 

geplcit dat in Scandinavie niet populair 

is. Dezc bcwcring werd echter snel 

weer ingetrokken. De Finnen, Zweden 

en Noren hebben hun eigen bcwecgre

dcnen om voor of tegen het lidmaat

<,chap van de Europesc Llnie te 

stem men. 

i)oorslaggevend voor de opwinding die 

de discussiebijdragc uit Duitsland op 
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dit tijdstip tewecg bracht was iets an

ders. Namelijk het feit dat er overal in 

de Europese Llnie in de loop van de 

laatste jaren - sinds het conflict over de 

ratilicering van het Verdrag van 

Maastricht - verwarring over de toe

komstige ontwikkclingen was ontstaan. 

i\1et de lntergouvcrnemcntalc Con

fcrcntie in 1996 in hct vizier, waar een 

revisie van het verdrag van de Llnie or 

de agenda ~taat, wcrd dcze vcnvarring 

steeds grotcr Tijdens de camragnes 

voor en tegen het Verdrag van i\1aas

tricht was gebleken dat het rrofijtelijk 

kan zijn om op ecn populi'>lischc ma

nier tcgen een verdicping van de eco

nomische en politieke integratie ten 

strijde te trekken. Sindsdicn waren er in 

aile Ianden steeds mecr rolitici en pu

hlici<aen te vindcn die hun vraagtekens 

zetten bij de klassieke weg van een fe

deralc en dcmocratische eenwording 

van de gemeenschapspolitiek wcrden 

zowel de revolutie van 1989 gebruikt 

als ook de uithrciding van de Llnie die 

door de grote omwenteling in de he

dendaagse Europese geschiedenis mo

gelijk en noodzakelijk was geworden. 

De e"entic van de Europcse omwcntc

ling, waarhij de nationale souvcreiniteit 

a], vormend principe dclinitief heclt af

gedaan, wcrd in deze argumentaties 

niet hegrepen. Dat voor het slagcn van 

de uithreiding van de Europese Llnie 

een vcrdieping van de Llnie, namell)k 

verhetering van haar imtitutionelc pro

ccssen en vcrsterking van haar politieke 

structuren, een voorwaarde is, werd 

ontkend tcrwijl het ecn vanzcllspre

kendheid is. 

Nieuwe onzekerheden 
Hiernaast kwamen cr nieuwe on

zckerhcden met hetrekking tot Italic, 

waardoor de algemeen 

Met aile middelen werd 
Een van de 

heersende verwarring nog 

werd versterkt. Juist wat 

de Europesc politiek he

treft speelden aile naoor

log<>e ltaliaansc rcgeringen 

-los van de tijdelijk heers

ende chaotische tocstan

den in de hinnenlandsc 

politiek- een belangrijke 

rol bij de totstandkoming 

van de gemeenschappelij

kc consensus. De regering

Berlusconi heeft niet 

genoeg gedaan om te ver-

getracht te bcwijzen dat 

de supranationalc metho

de onmogelijk kon wer-

belangrijkste doelen 

kcn. Met historischc, 
van het 'Schauble-

economische, JUridische document' was een 
en andcr-;oortige argun1en~ 

ten werd gcdcmonstreerd 

dat de nationale staat cen 

nonplusultril was. Daarom 

zou her ook een dwaalweg 

zijn om dcze nationalc 

staat onderge,chikt tc ma

ken aan ecn fcderatie van 

welke aard dan ook. Zelfs 

positieve zekerheid 

te scheppen tegen 

onzekerheid 

verspreidende 

tendensen in. 

hct principe van de suhsidiariteit werd 

als tegcnargumcnt gchruikt waarbij 

haar zin n1et wcrd hegrepen. Subsi

diariteit is namelijk een wcrkingsprinci

pe van hct federalismc en is lm van 

fedcralc structuren niet dcnkhaar, laat 

staan in praktijk tc hrengen A]<; argu

mentcn voor een noodzakelijke allccr 

duidclijken dat ziJ in dezc 

traditie door wil gaan. De mini<,ter van 

Buitenlandse Zaken leek geen erg dui

dclijke voorstelling te hehben van het 

karaktcr van de Europese Llnie en dien

ovcreenkomstig ook niet van de mogc

lijkhedcn en de verplichtingen van zijn 

land a is lidstaat van de Llnie. 

Het spelen met de status van buitcn-
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heentje naar Brits-comervatief voor

becld staat Italic niet hijzonder goed. 

Overigcm '>laat dezc rolitiek Croot

Brittannic ook niet. zoals genoegzaam 

is gehlcken. De "Solldmucg" betekent 

voor aile Furoresc staten ecn dwaal-

we g. 

Ook Frankrijk zorgt sinds enkelc maan

den voor onzekerheden. Na het refe

rendum over het Verdrag van 

Maastricht is de rolitickc stemming 

vcranderd. De verkiezingen voor het 

Furopcse l'arlemcnt in juni 1994 rcsul

teerdcn in ecn bizarre ver-.rlintering 

van de rolitiekc tormatie-. De amhtspe

riode Mitterand wor(1t gekenmerkt 

door een zeer constant Furopees be

lcid. maar deze terrmjn loopt at De 

presidcntsverkiezingen van komend 

voorjaar wcrken verlammend, maar zet

ten de potentiele presidentskandidatcn 

ook aan tot populistische reflexen, die 

het volgen van een duidelijke politieke 

lijn helcmmeren. 

Naa'>t dit snort onzekerheden is er ook 

een zekerheid die echter de algemene 

verwarring niet kan vcrhclpen. 

lntegendeel, omdat de Britse conserva

tieven door een diergaand contlict ver

-.cheurd zijn, zal de Britse regcring 

onder Major elke vooruitgang op het 

terrc·in van de Europese politiek moe

ten blokkeren. Zolang er naast Croot

Brittannie geen partner i'> die 

overwecgt dezeltde houding aan te ne

men, vormt deze ( negaticve l zekerheid 

nog geen dramatisch feit. Maar kan 

men er werkeli1k van op aan dat aile 

partners dczc verleiding zullen weer

staan gezien de reeds genoemde on

zekerheden en gezien de op handen 

zijnde uithreiding van de Europese 

Unie met de Scandinavische Ianden. 

waardoor verdcrc onzekerheden in het 

spcl komenc 
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De inhoud 
Tegen deze onzekerheid verspreidende 

tendensen in wilde het 'Schauble-docu

ment' ccn positieve zekerheid schep

pen. dat was ecn van zijn helangrijkste 

doclcn. Zekerheid in de eerste plaats 

met betrekking tot de Duitse helangen, 

de Duitse houding en het Duitse per

spectief op het heleid van de Furopcsc 

eenwording. En hiermce gaat het over 

de inhoud van het document, die men 

vanuit verschillende oogpunten kan he

kijken Het document hevat niet aileen 

een positiehepaling, maar ook cen 

schet<, van een strategic en voorstellcn 

voor proccsgang en vormgcving. 

Tenslotte is het geschrcvcn om rcactie'> 

uit te Iokken. AI dcze verschillende ele

menten horen bij elkaar. 

Laten wij eerst ingaan op de provocatie 

die het stuk beoogde. ivlct het oog op 

de lntergouvernementale Conferentie 

van 1996 was het noodzakelijk om op 

tijd een puhliek dehat te openen. In het 

voortrajcct van het Verdrag van 

.~1aastricht had een dergelijk publiek 

debat niet plaatsgevondcn en dit ge

hrek moest later in de periode van de 

ratihcatic duur worden hetaald, omdat 

toen bleek dat een algcmcnc consensus 

als voorwaarde voor de acceptatie door 

de hevolking niet aanwezig was. De de

mocratic eist haar tol. Omdat het 

Europese beleid steeds minder op het 

terrein van de diplomatie zijn vorm vcr

krijgt en steeds meer in ccn taak van 

het hinnenlands heleid is veranderd -

dus gevormd wordt door het spel van 

de daar werkende politieke krachten

moet het overtuigend aan de mensen 

worden uitgelcgd Hct houwwerk van 

de Unie, waarin de men<,en zelf tenslot

te zullen moeten wonen zal niet zonder 

de toestcmming van de kiezers ge

houwd kunnen worden. Dus moctcn 

ook de verschillende ontwerr-plannen 
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voor de houw worden gepresentcerd, 

en met al hun voor- en nadelcn aan de 

openbare di<;cus'>ie en daardoor aan hct 

proccs van de meningsvorming worden 

priJsgcgcvcn. 

Vcrvolgcn<; de positic die in het stuk 

wordt heschrcven: door zijn onveran

dcrlijke gcografische Jigging en door 

zqn onomkecrbare geschiedenis 1s 

Duitsland rationeel en emotioneel he

vciligd en va<;t verankerd in de Euro

pese Unie. Met dezc verzekering ncht 

het document zich vooral tot de part

ners van Duitsland, die cr om welke re

den dan ook moeite mec hcbhen hun 

twiJfcl, ten opzichtc van Duitsland te 

overwinncn. Voor hen worden de 

Duitse bclangen duidclijk uiteengezet 

waarbij het crop neerkomt, dat Duits

land onafschcideliJk met zijn buren in 

het westen, het zuidcn, het noorden 

en het oosten integrecrt in een Euro

pe'>c Unie die zich tcdcraal en demo

cratlsch ontwikkelt om tot gemeen

schappelijk handelcn te komen. De 

Furopcse Unie moet in -.taat zijn om 

prohlcmen op te lossen, tenelllde door 

haar burger'> te worden geaccepteerd 

en nieuwe lidstaten op te kunnen ne

men. 

De strategie 
!\let de auteur<; van het 'Schaublc-docu

ment' valt zckcr nog te praten over de 

afzonderlijke voorstellen die in het stuk 

worden gcdaan met bctrckking tot de 

tc nemen -.tappen op weg naar devol

tooiing van de Furopese Unie of te wei 

op wcg naar een vcrdere ontwikkeling 

van haar instituties. Want het voor

naam-.te doel van de auteurs hcstond 

immers daarin de di<;cussie hierover te 

opcnen. Ter orii'ntering voor de lnter

gouvernementalc Confcrentie van I CJCJ() 

ten opzichte van 'het principii'lc vraag-

stuk van de COllstitutie (wic doet wat"i' 

propageren de auteurs 'het model van 

een tcderatieve opbouw van de staat

kundige eenheid' \ 'd!ls ,\lodrl/ ri11rs fo,lml

lil'm St!lalsilu{h!lus'). Hun opvattingen 

over fcdcrali<;me zijn diep geworteld in 

de traditie en de praktiJk van Duit'>land 

als repuhliek en al<; hond<;<;taat en deze 

opvattingen zijn niet dogmat1sch van 

aard. De auteurs zijn christen-democra

ten in de traditie van Adenauer, Schu

man en De Cas peri, die pragmati'>me 

als een deugd zien, zcker met betrck

king tot aile pogingen in de [uropese 

dimensie. 

Waar het de auteurs in de eerste plaats 

om gaat, wat zij hij wijze van sprekcn 

vanuit strategi.,ch oogpunt willen bcrei

ken, i'i het verzamelen van die lid'>talen 

die hereid en in staat zijn voorop te 

gaan op weg naar een \teeds hechterc 

aaneensluiting' zoals dit al in de Vcr

dragen van Rome (I 957) als doe I wordt 

gdormulcerd. Het gaat cr om de be

reidwilligen te winncn voor verder

gaandc initiaticven. 

Vertn:kpunt bij dcze gedachtengang is 

de vraag hoc de dynamiek kan worden 

ontwikkeld die noodzakelijk i<, om het 

proccs van de ecnwording voort te zct

ten. Vertragend werkt in de cerstc 

plaats dat er bij <,ommige lidstaten die 

ontocreikend zijn voorhereid op de 

toekomst, een duidelijk gchrek aan be

reidheid tot verdere intcgratie hli)kt te 

zijn. Ten twcede verkeren de structuur 

en de cultuur van de lidstaten in een 

permanente cri'>is en er doet zich een 

'regressief nationalismc' voor. Ten derde 

diffcrentiercn de belangen en de priori

teiten van de partners zich in toene

mende mate. 

Het i<, niet te accepteren dat de lang

zaamqe het tempo bcpaalt. Het mo-
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menteel heersendc gcbrck aan demo

cratic en gemeemchappelijk handelen 

zou or die manier niet te verhelren 

ziJil Als rcsultaat van de historische 

veranderingen van het laat<,te decenni

um i'> ecn rolitiek van uitbreiding van 

de Lln1e naar 1\lidden- en Oo'>l-Europa 

noodzakclijk en deze rohtiek zou door 

hct hovengenoemde gebrck gcvaar !o

pen, met aile negaticve comequenties 

voor de <,tahiliteit van het continent 

vandicn. 

I )oaronl n1oct cr naar oplo:-,..,ingen \Vor

den gczocht die er aan de enc kant re

kcning nH.:T houdcn dat son1n1ige 

lid-,taten zich in ecn hijzondere situatic 

hevinden, maar die aa11 de andere kant 

ook rckening houden met de dynami

'>che factor, die door die Ianden in het 

'>pel wordt gchracht die tot een verder

gaandc intcgratie bcreid ziJil. En dat is 

rrccics waar de 'Kern-1-:urora'-gedachte 

om draait. Het gaat niet om mcer rech

tcn ol mecr ecr voor de kernleden, 

maar om mecr vcrrlichtingen en mecr 

tc leveren prc-,tatie'>. Hct is de hedoe

ling dat de kcrnledcn 'nict 

lijk voor Croot-Llrittannic, dat de kern 

zonder enige hcrerking hereid is hen in 

de kern-groep or te nemcn zodra deze 

Ianden bepaalde nu nog aanwczige rro

hlcmcn hehhen opgelo'>t en zo vcr de 

bercidheid van dcze Ianden reikt om 

zich in de gcnoen1de zin te engagcrcn.
1 

llij dezc tormulering hebben sommige 

commentatorcn zich aan de paternalis

tischc toon gestoord, waardoor de in

druk werd gewckt dat het de 

kern Ianden zouden zijn die er over bc

slissen wie zich hiJ de kern mag aanslui

ten en wanneer. i\1aar uit de -,amen hang 

van de tekst en uit de aard van de zaak 

zeit bli)kt cenduidig dat de kwcstic van 

wei ot nict biJ de kerngroep hehoren 

uibluitend alhankelijk is van de hereid

heid en het vermogen van elke partner. 

Appel aan de partners 
De hoodschap van hct 'Schauble-docu

ment' richt zich in de eerste plaats op 

Frankrijk Aileen samen met Frankrijk 

kan en zal Duit-,land een initiaticl ont

rlooien zoals hicrhoven gcschet<,t is, 

omdat er anders gcen uit

aileen vanzelh,rrekend op 

aile tcrrcincn van de poli-
Het gaat niet om 

zicht op succes aanwezig 

is. De Duits-Fransc samen-

tick mccdoen maar dat zij 

hovcndien hcrkcnhaar 

'.tcrker dan andcrcn gc

mccnschappelijk georicn

tecrd handclcn en 

gcmcenscharpclijkc initJa

ticvcn Oiltplooien om de 

Llnic vcrder tc ontwikkc

lcn ' 

meer rechten of werking hlijft namelijk de 

basis voor elke vooruit

gang in het werk van de 

1-:uropese eenwording. De 

geschiedenis van de 

Cemcenschap zelf Ievert 

h1ervoor het bcwijs, - het 

is zelfs een onomstoteliJk 

lcit wat bij son1n1ige 

meer eer voor de 

kernleden, maar om 

meer verplichtingen 

en meer te leveren 

prestaties. 

Hct i'> evident, en het Schaublc-docu

mcnt legt op dit principe nog ecns de 

nadruk: 'De kcrn-groep van Europese 

lidstatcn moct hct principiecl voor aile 

lll-lidstatcn geloolwaardig maken, in 

de cerstc plaats voor het oprichtingslid 

Italic, maar ook voor Spanje en natuur-
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partners wcliswaar steeds 

weer trustraties opwckt, maar wat des

ondanb onder ogen moct worden gc-

zien, 

Omdat Duitsland en hankrijk in zeer 

veel opzichten van elkaar vcrschillcn, 

en ook wat betreft geografie, geschic-
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deni'> en cultuur verschillcnde waardcn 

rcpresentcren, vullen zij elkaar aan als 

partners in de llnie. Door a! dezc ver

schillen is er echter ook ruimte voor 

misverstanden. Om de Duit'>-hame '>a

menwerking vrij te houden van elk 

wantrouwen, zoal'> het door miwerstan

dcn alti)d kan ontstaan, i'> het noodza

kelijk cen voortdurende dialoog te 

onderhouden, de eigen helangen met 

onvoorwaardelijke openhcid aan de an-

aandrijvers van de gcmeenschap de 

kern van het procc'> van eenwording 

vormen, kan de dynarmek ont'>taan die 

noodzakel iJk i'> om de traagheid van 

son1n1igc partners te ovcrw1nnen. 

Partners die er om econornische ol 

ideologische rcdenen rnocite mee hch

ben de stap naar <,chikking in de lcde

rale di'>cipline te zetten; een stap die 

voor de gcmecnschappelijke vormge

ving van de tockomst hc'>li'>'>end zal 

der vour tc leggcn en duideliJk te zijn zijn 

0 

0 
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over de gebezigde conceptcn en <,lratc-

gieen 

Het Schauble-document zelf is ecn 

voorheeld van een dergelijk open en 

helder discours en het vraagt van zi)n 

Fransc partners ook een helder en open 

antwoord. 1\laar deze vraag is natuurlijk 

eveneens aan aile andere partners gc

richt die uitgenodigd zijn om zich bij 

het Frans-Duitse <,amengaan aan te slui

tcn. Want hoewel vast <,taat dat er in 

Europa zonder het Duih-hanse '>amen

gaan gccn vooruitgang gchockt kan 

worden, zo geldt even stellig dat 

Duitsland en hankriJk voor 

Duitsland en 

Frankrijk zijn voor 

de verwezenlijking 

van hun initiatieven 

de verwczenlijking van hun 

rnitiatievcn afhankelijk zijn 

van de medewerking van de 

andt:re partners, vooral van 

de medeoprichter<, van de 

Cemeenschap. 

afhankelijk van de 

medewerking van de 

andere partners, 

vooral van de mede-

oprichters van de 

Gemeenschap. 

In dat opzicht i'> natuurlijk 

niet alles van Frankrijk en 

Duitsland afhankelijk maar 

komt het juist aan op allen 

die hercid en in <,taat zijn 

onder elkaar die gcmeen

schappcliJkheid tc <,cheppcn 

die voor de politiek-institu

tionelc ontwikkeling van de 

Furopese llnic vercist i'>. 

Aileen door dit samengaan van de lid

staten die in hun rol van oprichters en 

Dr. Thonr,ls AI .iollsm is i11 s{Jcciolc dimslu;lll 

EU-ConlllllSSiwoorzillrr So11ln lliJ rPriS sccrc

ldris-;}cllrrrldi r~<lll de Eurorm Volbr,ntrj 

(EVJl) c11 de Eurorcsc L/11ic Prill Unislcll-

1 Jcnrocro lr11 (ELl C!J) 
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