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De Gemeenschap Verbre
den; maar tot hoever?1 

Nieuwe rondes van uitbreiding van de Eu
ropese Gemeenschap zijn te verwachten. 
De Europese Gemeenschap zou haar ziel 
verliezen als zij zich voor nieuwkomers zou 
afsluiten. De Middeneuropese Ianden moe
ten niet afgehouden worden, maar juist nu 
behandeld worden als toekomstige lidsta
ten. Op een gegeven moment bereikt iedere 
organisatie haar kritische massa. Daarom 
moet nu a/ nagedacht worden over de vraag 
met welke Ianden de Europese Gemeen
schap kan worden uitgebreid. 

De tijd gaat snel. En nag sneller dan de be
leving van de tijd, waarwij Westeuropeanen 
in de tamelijk rustige fase van onze ge
schiedenis tussen 1959 en 1989 aan ge
wend waren geraakt, zijn de laatste drie, 
vier jaren de verhoudingen in Midden en 
Oost Europa veranderd. En die beweging 
is nog lang niet tot stilstand gekomen. 

Oat vraagt van ons dat wij onze voorstel
lingen en ideeen over de toekomstige vorm
geving van Europa regelmatig aan de 
nieuwe feiten en inzichten aanpassen. Wij 
christen-democraten kunnen ons daarbij in 
ieder geval nog orienteren op de vaste ijk
punten van onze Europees-federalistische 
filosofie, waaraan wij ons onlangs opnieuw 
hebben verbonden in het beginselpro
gramma van de Europese Volkspartij. Dit 
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artikel bouwt voort op de overwegingen in 
deze zin, die de schrijver in 1991 en 1992 
op verschillende plaatsen ter discussie 
heeft voorgelegd.2 

Openheid 
De Europese Unie, die in de loop van dit 
laatste decennium van deze eeuw op basis 
van een federale constitutie uit de be
staande Gemeenschap moet voortkomen, 
moet openstaan voor de toetreding van aile 
staten van Europa. Het kan niet anders. Zij 
zou immers haar ziel verliezen indien zij zich 
zou afsluiten. En zij zou de wet schenden, 
op basis waarvan zij tot stand is gekomen. 
Daarom moet de aanvraag van verschei
dene Westeuropese staten om als lid in de 
Europese Gemeenschap opgenomen te 
worden, worden verwelkomd. Maar niet 
minder welkom is het dat ook een rij van 
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verdere Ianden van West, Midden en Zuid
oost Europa overweegt of en wanneer zo'n 
aanvraag ingediend kan worden. 

Niet aileen in Polen en Hongarije, in Tsje
chie of Slowakije, maar ook in de Baltische 
staten, in Wit Rusland en de Oekra"lne kij
ken politici vol ongeduld en verwachting 
naar Brussel. En zo vergaat het ook ver
antwoordelijke leiders in Roemenie, Bulga
rije en de onafhankelijk geworden republie
ken van het voormalige Joegoslavie. Deze 
voordrachten en aanvragen kondigen 
nieuwe rondes van uitbreiding van de Ge
meenschap aan. Oat stelt de EG en haar 
verantwoordelijke politici voor grate opga
ven. Om aan deze opgaven te kunnen vol
doen is een duidelijk beeld van de vereis
ten en mogelijkheden van de toekomstige 
structuur van het Europese continent nood
zakelijk. 

Van Gemeenschap naar Unie 
Een pleidooi voor de verbreding van de hui
dige Gemeenschap en de toekomstige 
Unie en voor het recht op toetreding van aile 
Europese staten die daartoe in staat zijn, 
vraagt op de eerste plaats verdieping van 
de bestaande Gemeenschap en de vorm
geving ervan als Unie op federale grand
slag tot stand te brengen. Het welslagen 
daarvan is een wezenlijke voorwaarde voor 
de opname van nieuwe lidstaten. Het is 
noodzakelijk dat de Europese Unie zowel 
een economische en monetaire unie zal zijn 
als een politieke en veiligheidsunie. Anders 
zal zij niet in staat zijn de doelen die zij zich
zelf heeft opgelegd waar te maken en te
gelijk te voldoen aan de verwachtingen van 
de toetredende staten. De Gemeenschap 
is momenteel bezig deze voorwaarden tot 
stand te brengen: de binnenmarkt is begin 
dit jaar voltooid en de verdragen, waarop 
de EG is gestoeld, worden - op basis van 
het Verdrag van Maastricht - aan de ver
eisten van de toekomstige Unie aangepast. 
Het programma van hervorming en ontwik-
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keling, waarmee de EG geschikt moet wor
den gemaakt voor de overgang naar het 
derde millennium en daarmee ook voor uit
breiding, moet met een intergouvernemen
tele conferentie worden afgesloten. Die zal 
ten laatste in 1996 plaatsvinden. De resul
taten daarvan - die hopelijk tot de Politieke 
Unie leiden- zouden in 1997 van kracht kun
nen worden, gelijktijdig met de in Maastricht 
vastgelegde termijn voor de in werkingtre
ding van de Economische en Monetaire 
Unie, die door de invoering van een ge
meenschappelijke munt in 1999 voltooid 
moet zijn. Voordien zal het waarschijnlijk 
niet tot de grate uitbreiding kunnen komen, 
die ook Ianden van Midden en Oost Europa 
als leden van de Unie omvat. 

Vanzelfsprekend zullen de staten die tot 
de Europese Unie toetreden democratisch 
en pluralistisch moeten zijn en de beginse
len van de rechtsstaat in acht moeten 
nemen. Zij moeten zich aile doelstellingen 
van de Unie eigen willen maken en in eco
nomisch en sociaal opzicht in staat zijn het 
beleid van de Unie, dat zij als leden zelf mee 
zullen kunnen bepalen, uitte voeren en mee 
te dragen. Daarom is het uitgesloten dat 
mogelijke nieuwe toetreders tot de Unie 
enig voorbehoud kunnen maken ten aan
zien van de overdracht van soevereiniteit 
op die politieke terreinen die tot de compe
tentie van de Unie behoren. 

Oat geldt ook voor een eventuele over
weging van het voorbehoud van neutraliteit. 
lmmers, wie bij een Unie wil horen en te
gelijk tegenover deze Unie of tegenover de 
lidstaten en bondgenoten in deze Unie neu
traal wil blijven, belast met deze tegenstrij
digheid op ontoelaatbare wijze de ge
meenschappelijkheid en solidariteit waarop 
de Unie gebaseerd is. En afgezien daarvan: 
ook materieel verliest iedere 'neutrale' staat 
zijn neutrale karakter, zodra hij zich bij een 
Unie met een federaal karakter aansluit; on
afhankelijk van de vraag of die staat zich op 
traditionele of grondwettelijke gronden tot 
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neutraliteit verplicht voelt. Daar komt na
tuurlijk nog bij dat de neutraliteit van een 
staat in Europa in het Iicht van de nieuwe 
internationale contekst iedere zin verloren 
heeft. Op wie of wat moet zo'n neutraliteit 
betrekking hebben? 

Uitbreiding van de Unie 
Na de ratificatie van de Verdragen van 
Maastricht over de Europese Unie zullen de 
onderhandelingen over de toetreding van 
die Ianden snel afgesloten worden, Ianden 
die zoals Oostenrijk, Zweden, Finland en 
Noorwegen voldoen aan de politieke en 
economische vereisten van het lidmaat
schap. Oat wil zeggen dat hun politieke sys
temen, de inrichting van hun samenlevin
gen en hun economische capaciteiten met 
die van de Ianden van de Gemeenschap 
verenigbaar zijn. Hun toetreding kan al in 
1994 of 1995 - na de eerstkomende Euro
pese verkiezingen- een feit zijn. Met die po
tentiele aanvragers, die- zoals bijvoorbeeld 
Polen en Hongarije - wei aan de politieke 
maar nog niet aan de economisch-mate
riele voorwaarden voor een lidmaatschap 
voldoen, worden Associatieverdragen be
sproken en afgesloten. Hetdoel van die ver
dragen is de economisch-materiele voor
waarden voor hun toetreding tot stand te 
brengen. 

Deze zogenoemde Europaverdragen 
omvatten de facto een helder politiek per
spectief op toetreding, ook al heeft de Ge
meenschap zich daar niet bij verdrag aan 
gebonden. Het zou zinvol en noodzakelijk 
zijn te voorzien in een mechanisme dat de 
medewerking van staten, die in bovenge
noemde zin met de EG geassocieerd zijn, 
aan de politieke wilsvorming van de Unie 
mogelijk maakt. Oat kan eventueel door de 
oprichting van speciale consultatieraden op 
het niveau van de ministers. Daar kunnen 
de geassocieerde staten ge·informeerd 
worden over belangrijke beslissingen op de 
agenda op verschillende politieke terreinen, 

Christen Democratische Verkenningen 4/93 

Europese Gemeenschap 

maar ook over andere plannen en overwe
gingen. Hun wordt daarmee de gelegen
heid geboden hun eigen gezichtspunten 
naar voren te brengen. De Unie zou dan tel
kens vertegenwoordigd kunnen worden 
door de ministers van de zogenoemde 
Trojka. De Trojka bestaat uit de minister van 
het land dat het voorzitterschap van de EG 
bekleedt, diens voorganger en diens op
volger. 

Geassocieerde lidstaten 
zouden een keer per jaar 
aan de Eu ropese Raad 
moeten deelnemen 

Op vergelijkbare manier zou voor of na zit
tingen van de Europese Raad de Trojkavan 
staats- en regeringsleiders kunnen bijeen
komen met de staats- en regeringsleiders 
van de geassocieerde Ianden. Maar men 
zou bijvoorbeeld ook de staats- en rege
ringsleiders van de geassocieerde Ianden 
een keer per jaar kunnen uitnodigen om 
deel te nemen aan de Europese Raad. 
Denkbaar en zeker wenselijk is daarnaast 
de oprichting van een parlementaire con
sultatiecommissie, waarin onderwerpen die 
de burgers uit de betreffende Ianden aan
gaan ingang zouden kunnen vinden in de 
beraadslagingen en beslissingen van het 
Europese Parlement. 

Waar het nu eerst en vooral op aankomt 
is dat de Middeneuropese Ianden en val
ken, die zichzelf van de communistische 
dictatuur bevrijd hebben, niet afgehouden 
worden door de Gemeenschap, maar juist 
behandeld en beschouwd worden als toe
komstige leden. Hun 'Terugkeer naar Eu
ropa' betekent voor hen zowel de verzeke-
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ring van hun nationale identiteit en hun de
mocratische ontwikkeling als de verzeke
ring van hun economische wederopbouw 
en van sociale en culturele gezondmaking, 
maar ook de garantie van hun veiligheid. 
Naast Polen, Hongarije, Tsjechie en Slo
wakije zijn de Baltische staten en Slovenie 
en Kroatie de eerste kandidaten die in aan
merking komen voor een tegemoetko
mende en positieve opstelling van de Ge
meenschap. De EG moet haar partners niet 
aileen het gevoel, maar ook de zekerheid 
geven dat zijn erbij horen. 

Raad van Europa en CVSE 
Het proces van integratie van de Midden
en Oosteuropese staten in de structuren 
van de Europese eenwording is wenselijk 
en noodzakelijk. Daarbij vervult de Raad 
van Europa een bijzondere rol. Hij biedt een 
waardevol forum voor samenwerking en 
dialoog tussen aile democratische staten 
van Europa. lnmiddels zijn Polen, Honga
rije en Bulgarije lid van deze organisatie, die 
de oudste is onder de instellingen die de Eu
ropese eenwording ten dienste staan. An
dere Midden- en Oosteuropese staten stu
ren er delegaties heen met de status van 
waarnemer. De Raad van Europa moet 
onder de Ianden die er pas lid van zijn ge
worden en de Ianden die nog willen toetre
den veel meer initiatieven nemen ter ver
snelling van het proces van democra
tisering, voor de ontwikkeling van pluralisti
sche structuren en ten behoeve van door
zetting van normen van de rechtsstaat. De 
Raad van Europa zou zich daarbij vooral 
moeten concentreren op Ianden waar de
mocratische vrijheden nog altijd aan de bur
gers onthouden worden of waar zij alweer 
aan hen onttrokken worden. Oat is met 
name het geval in staten waar de aanhan
gers en profiteurs van de vroegere com
munistische regimes aan de macht zijn ge
bleven - met behulp van misleiding en 
bedrog en in het bijzonder door gebruik te 
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maken van het nationalisme. 

Om in deze zin met een grotere omvang 
toch nog efficient te kunnen optreden zou 
de Raad van Europa in ieder geval beter uit
gerust moeten worden; politiek, institutio
neel, zowel als financieel. Het blijkt, juist op 
het moment dat de Raad van Europa weer 
een centrale rol toegemeten krijgt, een 
groot verzuim te zijn geweest dat niet al 
jaren eerder de telkens gevraagde funda
mentele hervorming van deze organisatie 
ter hand is genomen. Daarmee mag nu niet 
Ianger worden gewacht. Helaas is het al te 
laat om nog voor elkaar te krijgen dat de 
Raad van Europa (in Straatsburg) de op
dracht krijgt en in staat gesteld wordt de dra
gende functies van de CVSE over te 
nemen. Oat zou zinvol en doelmatig zijn ge
weest.ln plaats daarvan heeft men de Con
ferentie over Veiligheid en Samenwerking 
in Europa zelfstandig (in Praag) ge·institu
tionaliseerd. Het is onzin telkens weer 
nieuwe instellingen in het Ieven te roepen. 
Ministers en diplomaten raken steeds meer 
verstrikt in het woud van agenda's, verga
deringen en structuren. En de burgers zien 
allang door de bomen het bos niet meer. 

Van de CVSE mag men overigens geen 
verdergaande impulsen voor de eenheid 
van Europa verwachten. Dit intergouverne
mentele systeem, dat functioneert volgens 
diplomatieke regels en methoden, was in de 
laatste twintig jaar buitengewoon behulp
zaam als instrument van de ontspannings
politiek tussen Oost en West. Wellicht kan 
het in de toekomst ook behulpzaam zijn bij 
de stabilisering van lokale conflicten die de 
Europese veiligheid in gevaar zouden kun
nen brengen. Maar gezien het onvermogen 
van de CVSE om op te treden en besluiten 
te nemen ten aanzien van conflicten in het 
voormalige Joegoslavie, is in ieder geval 
enige scepsis over haar effectiviteit op haar 
plaats. Het is daarom ook verkeerd van de 
CVSE meer te verwachten dan aileen een 
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bijdrage aan de blijvende inspanningen ge
richt op bemiddeling en pacificatie. En zeker 
mag men van de CVSE niet verwachten dat 
zij- zoals met regelmaat voorgesteld is- de 
basis voor een confederatie van de aange
sloten staten zou kunnen opleveren. 

Turkije moet in plaats van 
het EG-Iidmaatschap 
naar andere oplossingen 
zoe ken 

In de veranderde situatie in Europa zullen 
in de voorzienbare toekomst naar ver
wachting eerder de Westerse veiligheids
structuren beslissende factoren voor de 
stabilisering van de Europese veiligheid 
zijn. Oat zijn de NAVO en de daarmee ver
bonden Westeuropese Unie (WEU), die na 
de ratificatie van het Verdrag van Maast
richt integraal bestanddeel van de Euro
pese Une zal zijn. Met het oog hierop heeft 
de NAVO in november 1991 besloten tot de 
oprichting van de Noordatlantische Sa
menwerkingsraad (NASR), waarin al de 
staten van Midden en Oost Europa samen
werken die ooit hadden behoord tot het in 
het voorjaar van 1991 opgeheven Pact van 
Warschau. Daarmee hebben deze staten 
de nieuwe rol van de NAVO als promotor 
van de veiligheid in hun regio erkend. 

Reikwijdte van de Europese Unie 
De omvang van een federatie van staten is 
niet willekeurig. Op een gegeven moment 
bereikt iedere organisatie haar kritische 
massa. Zou het bij de vaststelling van die 
kritische massa aileen om kwantitatieve ge
gevens gaan, dan zou berekend kunnen 
worden welke mate van uitbreiding opti-
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maal zou zijn en wanneer de verdunning te 
groot zou worden. Maar bij de eenwording 
van Europa, en bij de beslissing welk land, 
welk volk en welke staat daarbij betrokken 
moet worden, gaat het oak om kwalitatieve 
vragen. Het is al gezegd: democratie, be
ginselen van de rechtsstaat en pluralisme 
in de interne verhoudingen zijn essentiele 
voorwaarden voor het lidmaatschap van de 
Unie. Lidstaten moeten passen bij het poli
tieke systeem van de Unie waar het hun 
grondwet aangaat, maar oak wat betreft 
hun economische en sociale stelsel. Van 
betekenis is tenslotte oak de culturele con
sensus, die een wezenlijk element vormt 
van de politieke integratie in de Europese 
Unie. 

Op grand daarvan is het bijvoorbeeld aan
bevelenswaardig voor Turkije om in plaats 
van het door hen aangevraagde EG-Iid
maatschap naar andere oplossingen te 
zoeken. Die zouden kunnen liggen in een 
bijzonder bondgenootschap, dat naar vorm 
en inhoud zodanig ontwikkeld zou moeten 
worden dat deze belangrijke NAVO-partner 
en buurstaat ten valle zou kunnen meepro
fiteren van de economische en sociale voor
delen van het Gemeenschapsbeleid. Tur
kije vervult immers een belangrijke 
scharnierfunctie tussen Oost en West en zal 
in de toekomst uitdrukkelijk een rol spelen 
als beschermende mogendheid van de is
lamitische republieken aan de Russische 
Zuidgrens. 

Met uitzondering van de Griekse is de cul
tuur van aile Ianden die thans tot de Ge
meenschap behoren en ook van de Ianden 
over wier toetreding binnen afzienbare ter
mijn onderhandeld kan worden in hoofdlij
nen gestoeld op de synthese van de tradi
ties van de joods-hellenistische Oudheid en 
van het latijnse christendom in zijn katho
lieke en protestantse varianten. Laat de uit
zondering van Griekenland zien dat het mo
gelijk is ook volken, die gestempeld zijn 
door de byzantijnse orthodoxie en door de 
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diepe sporen die de islamitisch-ottomaanse 
heerschappij heeft achtergelaten, in de 
geestelijk-culturele consensus van West en 
Midden Europa te betrekken? Of is juist het 
gegeven dat in Roemenie, Bulgarije of Ser
vie de communisten zich beter en Ianger 
hebben kunnen handhaven er een teken 
van dat daar totaal andere omstandigheden 
heersen, die juist niet verenigbaar zijn met 
de situatie in Midden en West Europa? Per 
slot van rekening komt het conflict dat 
Joegoslavie verscheurd heeft in belangrijke 
mate voort uit de hier geschetste tegen
stelling. 

De vraag naar de mogelijkheid van een 
rechtstreekse opname van deze Zuidoost
europese Ianden in het integratieproces 
van de Europese Gemeenschap moet voor
alsnog open blijven. Gezien het stadium 
van ontwikkeling daar komt de vraag toch 
niet op korte termijn in concrete zin aan de 
orde. Tach zou het onverantwoord zijn 
daaruit af te leiden dat de Gemeenschap 
deze regia maar aan haar lot zou moeten 
overlaten. lntegendeel, hier moeten bijzon
dere inspanningen worden verricht op so
ciale en humanitaire gronden, maar ook ter
wille van stabilisering in de regia en in het 
belang van de vrede en veiligheid. 

Oat betekent evenwel dat wij ook aan Roe
menie en Bulgarije moeten denken, wan
neer wij - in een lange termijn perspectief -
spreken van toekomstige lidmaatschappen 
van de Europese Unie. We mogen daarbij 
Bosnie-Herzegowina en de voormalige 
Joegoslavische republiek Macedonie niet 
vergeten. Net zo min trouwens als Monte
negro en Servie met de Vojvodina en Ko
sovo. Zodra zal blijken dat de huidige na
tionaal-socialistisch georienteerde macht
hebbers daar gefaald hebben en zodra de 
misdadige en su·icidale oorlog, die nu nog 
van Servie uitgaat, beeindigd is, zal Servie 
zich ook tot Europa gaan wenden. En Eu
ropa zal het zich niet nog een tweede keer 
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kunnen veroorloven de volken van het voor
malige Joegoslavie in de steek te Iaten. 

Rusland en het GOS 
Er is steeds meer reden er in gedachten al
vast rekening mee te houden dat uiteinde
lijk ook de Oekra·ine en Wit Rusland be
trokken moeten worden in de kring van 
Ianden die op de lange termijn bij de Euro
pese Unie zouden kunnen horen. Het is im
mers te voorzien dat deze Ianden - naar
mate hun interne democratiseringsproces 
verder voortschrijdt - verbondenheid met 
het Westen zullen zoe ken, wanneer het Ge
menebest van Onafhankelijke Staten 
(GOS) niet in staat zou zijn haar problemen 
de baas te worden. Daartoe zou het nood
zakelijk en wenselijk zijn dat het GOS om 
haar Russische kern heen federale struc
turen van samenwerking tussen staten ont
wikkelt. Maar het is totaal ondenkbaar dat 
behalve de Oekra"ine en Wit Rusland nog 
andere lidstaten van het GOS bij de Euro
pese Unie betrokken zouden kunnen wor
den. Oat geldt niet aileen voor de delen die 
buiten Europa liggen, maar ook voor de 
Russische Federatie zelf met haar vele 
deelrepublieken en autonome gebieden. 
De geopolitieke afmetingen van Rusland, 
de culturele veelvormigheid, het bijzondere 
karakter en de zwaarte van de problemen 
in dit reusachtige rijk zouden de Europese 
Unie doen springen. 

Het lidmaatschap van de Russische Fe
deratie en de buiteneuropese republieken 
van het GOS van de toekomstige Europese 
Unie is dus in theorie en praktijk onmoge
lijk. Des te beter, en vanuit een 'architecto
nische' invalshoek des te verstandiger, is 
het dan als aile staten en republieken die er 
nu zijn op het grondgebied van de vroegere 
Sowjet Unie, zo mogelijk met inbegrip van 
de Oekra"ine en Wit Rusland zich tot een fe
deratieve unie aaneen zouden sluiten. Wel
licht kan dat op basis van een nieuw ge
menebestverdrag, waarin de ervaringen die 
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in West Europa zijn opgedaan op zinvolle 
wijze worden meegenomen. 

Bouwstenen van de wereldfederatie 
Met dat vooruitzicht zou het volkomen on
toelaatbaar zijn als er een netwerk van eco
nomische, politieke en culturele samen
werking en communicatie tussen de twee 
aangrenzende statengemeenschappen op 
het Europees-Aziatisch continent in het 
Ieven zou worden geroepen, dat intenser en 
flexibeler zou moeten zijn dan de betrek
kingen tussen Noord Amerika en West Eu
ropa. Deze bijzondere relatie tussen Noord 
Amerika en West Europa moet onvoor
waardelijk behouden blijven en op organi
sche wijze verder ontwikkeld worden. 
Vooral Midden Europa moet op weg naar 
de opname in de structuren van de Euro
pese eenwording deel gaan krijgen aan 
deze betrekkingen en daarin een actief aan
deel nemen. 

Het ontstaan van grote staten-ensembles 
op het Europees-Noordaziatisch continent 
-in het Westen gebaseerd op de Europese 
Gemeenschap en in het Oosten op de Rus
sische Federatie c.q. het GOS- is van grote 
betekenis voor zowel de betrokken regio's 
als voor de ontwikkeling van een toekom
stige stabiele wereldordening. Gestoeld op 
dergelijke federaties op continentale schaal 
kan de Verenigde Naties zich tot een fede
ratief opgebouwde wereldorganisatie ont
wikkelen, die beschikt over de noodzake
lijke bevoegdheden om haar groeiende 
taken op tel kens breder wordende terreinen 
- van de verzekering van de vrede tot ver
dediging van de mensenrechten, van mi
lieubescherming tot vormgeving van een 
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sociale wereldeconomie - recht te doen. 
De oprichting van de Europese Gemeen

schap was- in ieder geval in de overtuiging 
van de christen-democratie - ook een bij
drage aan de vorming van een rechtvaar
dige wereldorde. Haar groei tot een Poli
tieke Unie krijgt pas voile betekenis als zij 
als een bouwsteen van de wereldfederatie 
begrepen wordt. Oat neemt niet weg dat de 
integratie van Europese staten en samen
levingen niet op zichzelf een doel van hoge 
rangorde zou zijn. Die integratie heeft deaf
gelopen veertig jaar tot vrede in de West
europese regio bijgedragen, tot economi
sche welvaart en tot sociale zekerheid voor 
de mensen die er wonen. Vergelijkbare ef
fecten zal zij in de komende jaren ook in 
Midden en Oost Europa tot stand kunnen 
brengen. 

Maar in de contekst van de gebeurtenis
sen in de rest van de wereld wijst de Euro
pese eenwording voorbij haar eigen gren
zen. Want de stabiliteit die hier ontstaat 
door het proces van gemeenschapsop
bouw, het daarbij behorende instrumenta
rium voor de slechting van geschillen, de 
rijkdom waarover kan worden beschikt, dat 
alles houdt tevens de verplichting in voor de 
Europeanen om medeverantwoordelijkheid 
te nemen in en voor de wereld. 
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