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Alweer bijna een jaar geleden dat Europese Verkiezingen werden gehouden. Opkomst zeer 
matig, weerspiegelde wijdverspreid gevoel bij Europese burgers dat Europese Gemeenschap 
saaie, stagnerende zaak was die ver van hen af stond en hun problemen toch niet kon 
oplossen. "Europessimisme" was aan de orde van de dag. 

Dit Europessimisme is voor een goed deel weer wat weggeëbd. 

Er zijn de afgelopen maanden een aantal belangrijke dingen gebeurd die de Gemeenschap 
weer in beweging kunnen brengen. Ik noem er enkele; 

- Toetreding Spanje/Portugal. Oude liberale wens vervuld om deze twee, die zich op eigen 
kracht ontworteld hebben aan oude dictatuur en die tevens geweigerd hebben om in ook 
nieuwe vormen van totalitaire tyrannie te worden opgesloten, maar de democratie hebben 
gekozen, nu volledig in de Europese familie op te nemen. 

- Ten Tweede - en gekoppeld aan het eerste-besluit om de eigen middelen te verhogen door 
plafond BTW op 1.4% te stellen. Daardoor financiering Europese Gemeenschap voorlopig 
zeker gesteld. 

- Ten derde, optreden nieuwe Europese Commissie met energiek plan om de ene, interne 
markt nu eindelijk te verwezenlijken en wel vóór 1992. Dit gaat gepaard met druk ook vanuit 
het Europese bedrijfsleven. Dat is een belangrijk en gunstig teken. De economische groei die 
nodig is voor herstel werkgelegenheid, vereist een thuismarkt voor onze industrie die ons in 
staat stelt ons te handhaven in de concurrentie in de wereld. 

- Tenslotte, ontwerpverdrag Europese Unie dat Europees Parlement in februari 1984 heeft 
aangenomen, is in centrum belangstelling komen te staan. Staatshoofden en 
regeringsleiders hebben Dooge-Comite opgericht, voor Nederland onze Staatssecretaris 
Wim van Eekelen, dat zich heeft laten inspireren door gedachten uit ons ontwerp. Hun 
voorstellen die in vele opzichten parallel lopen met de onze, zullen volgende maand 
hoofdschotel vormen van Europese Raad in Milaan. Inmiddels heeft ons ontwerp en Dooge 



belangstelling nationale parlementen gehad. Verschillende van hen hebben zich positief 
uitgesproken. 

- Bedanken onze beide Kamerfrakties voor hun constructieve bijdrage in deze. 

- Laat niemand denken, Mijnheer de Voorzitter, dat institutionele hervorming een soort 
hobby is van enthousiasten die graag teksten schrijven. Deze hervorming is een 
onherroepelijke voorwaarde voor het succes van de Gemeenschap om de Europese 
economische basis waar iedereen om roept, ook daadwerkelijk te realiseren. Niets meer, 
maar ook niets minder. 

III. Kom net uit Straatsburg terug, waar wij het feit herdacht hebben dat 40 jaar geleden de 
oorlog in Europa ten einde was. Bij die historische gelegenheid hadden wij de eer het bezoek 
te ontvangen van de President van de Verenigde Staten en een rede van hem aan te horen, 
waarin hij de Amerikaanse trouw aan de Europese bondgenoten en de Amerikaanse stem 
voor het Europese eenwordingsproces nogeens kwam onderstrepen. 

- Vreugde hierover wordt helaas getemperd door het feit, dat een aantal leden aan de 
linkerzijde van Europees Parlement gemeend hebben, onze Amerikaanse gast te moeten 
ontvangen op een wijze waarbij zelfs de meest elementaire regels van hoffelijkheid niet in 
acht werden genomen. Dit des te droeviger, waar het de President betrof van het land, dat 
centraal heeft gestaan bij onze bevrijding en ook sindsdien garant is gebleven voor ons 
behoud van juist die vrijheden, waarvan de demonstranten zulk een dankbaar gebruik 
hebben gemaakt. Gelukkig heeft de meerderheid van het Huis heel duidelijk laten blijken, 
hoe zij erover dacht! 

Het bezoek van President Reagan viel samen met de bijeenkomst van de economische 
"wereldtop" in Bonn. Deze heeft niet zeer veel opgeleverd. Wij hebben in Nederland altijd 
wat aarzelend gedaan over dit soort topbijeenkomsten, temeer omdat de vier lidstaten van 
de EG dit zich zelf tot de groten onder ons hebben benoemd, daar afzonderlijk opereren. De 
Europese Commissie mag erbij zijn, maar wordt geacht zich bescheiden op te stellen, 
zodoende dreigen de Europeanen door eigen toedoen uit elkaar te worden gespeeld. 

Natuurlijk is het altijd nuttig, dat de leiders van de geïndustrialiseerde wereld elkaar af en 
toe ontmoeten. 

Maar wij moeten erop blijven staan dat een goed werkende en dynamische Europese 

Gemeenschap daar als zodanig onze gezamenlijke belangen moet behartigen. Dan is er meer 
kans dat de schone woorden die daar worden gesproken, ook door daden worden gevolgd. 

IV. Mijnheer de Voorzitter, wij opereren in het nieuwe Parlement met een liberale fraktie die 
numeriek veel kleiner is dan zij op grond van de verkiezingsuitslag had moeten zijn. Niet de 
Europese kiezers, maar het kiesstelsel in Verenigd Koninkrijk en Bondsrepubliek Duitsland 
hebben ons belet de derde fraktie in grootte te zijn. Wij blijven dan ook strijden voor een 
uniform Europees kiesstelsel, waarbij aan elementaire eisen van rechtvaardigheid wordt 
voldaan. 

V. Intussen moeten wij extra hard vechten om ons te handhaven. 



Wij doen dat onder de energieke leiding van Simone Veil en wat onze V.V.D-ploeg betreft, 
mogen wij zeggen dat we onze partij meeblazen. 

- Hendrik Jan Louwes houdt zich vooral bezig met de moeilijke en complexe problemen rond 
de Europese begroting. Daarnaast voorzitter landbouwwerkgroep fraktie. Helaas thans aan 
stoel gekluisterd door ongelukkige val. 

- Mevrouw Jessica Larive is onvermoeibaar bezig met name in de sociale sector, jeugd en 
zaken betreffende gelijke behandeling mannen en vrouwen. Zij heeft zich daarbij in korte tijd 
respect collega's binnen en buiten de eigen fraktie verworven. 

- Gijs de Vries heeft zich pijlsnel ingewerkt in de Europese zaken. Hij beweegt zich met name 
op het economische terrein - is één van de best springende Eurokangoeroe's - maar ook op 
andere gebieden laat hij van zich horen. In samenwerking met gelijkgerichte leden van onze 
nationale fraktie heeft hij de Europese dimensie blootgelegd van het Nederlandse 
mediabeleid, hetgeen ons kan helpen dit beleid in liberale zin te beïnvloeden. 

- Florus Wijsenbeek is onze transportman geworden. Vliegtarieven, supertreinen en het 
opruimen van grensbelemmeringen behoren tot zijn dagelijkse beslommeringen. Misschien 
is het daarom, dat u hem meestal op de fiets aantreft. Ook doet hij juridische zaken, op het 
voetspoor van Aart Geurtsen die in het vorige Parlement op dat gebied een zeer hoge 
liberale standaard heeft gezet. 

VI. Mijnheer de Voorzitter, van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om u persoonlijk, en 
tevens Dagelijks Bestuur, Hoofdbestuur, Kamercentrales en de gehele partij namens ons 
vijftal dank te zeggen voor de wijze waarop u de V.V.D Europarlementariërs in het normale 
partijgebeuren hebt willen integreren. Het is een feit, dat de aktiviteiten van de Europese 
volksvertegenwoordigers minder duidelijk voor de burgers zichtbaar zijn dan die van hun 
nationale collega's. Daarom zijn wij dankbaar voor de maatregelen, die de partij heeft 
genomen om de contacten te verstevigen en op die manier, zowel de Europese dimensie in 
het partij leven te versterken, alsook ons duidelijke signalen uit eigen kring mee te geven. Dit 
is een proces waar niet alleen wij niet buiten kunnen, maar dat onmisbaar is voor een goede 
politieke wilsvorming in al onze lidstaten over het toenemend aantal problemen dat wij 
gemeenschappelijk hebben. 

Ook zijn wij dankbaar voor de vele groepen uit de V.V.D die de weg naar Straatsburg en 
Brussel weten te vinden. Komt u toch vooral! U kunt dan zelf oordelen over wat er gaande is 
en de atmosfeer opsnuiven, waarin het gebeurt. 

VII. Mijnheer de Voorzitter, Dames en heren. 

Ziedaar hoe wij, tezamen met onze collega's uit de andere liberale partijen in de EG, trachten 
onze gezamenlijke politieke opvattingen tot gelding te brengen. Binnenkort hopen wij ook 
Spaanse en Portugese fraktiegenoten te mogen begroeten, het liberale Europese erfdeel zal 
daardoor verder worden verrijkt. 

- Wij verwachten geen Europese wonderen, en wij beloven die ook niet. Wel verwachten wij 
dat het Europese integratieproces zich zal voortzetten, omdat het noodzakelijk en 



onomkeerbaar is. En wel beloven wij, dat wij in de voorhoede zullen blijven staan om dit 
proces in liberale en democratische banen te leiden. 


