
Dit oordeel werd bevestigd door het ratifi-
catieproces van het Verdrag tot vaststel-
ling van een Grondwet voor Europa: een
groot aantal lidstaten stemde met de
Grondwet in, maar twee landen wezen
haar middels een referendum af. Het “nee”
van Frankrijk en Nederland gaf uiting aan
gevoelens die in sommige andere lidstaten
waarschijnlijk ook leven. In elk geval is
hiermee een nieuw hoofdstuk in de ge-
schiedenis van de Europese eenwording
aangebroken: De ontwikkeling van het
proces zal in de toekomst onmogelijk zijn
zonder de uitdrukkelijke instemming van
een meerderheid van de burgers van de
individuele lidstaten ten aanzien van de
richting die er wordt ingeslagen.

Om burgers te helpen een verantwoorde-
lijke beslissing te nemen over de toekom-
stige ontwikkeling van de Europese Unie,

moet geformuleerd worden wat de kern
van de Europese integratie vormt. Een
dergelijke omschrijving was er niet, niet
vanuit Europees perspectief noch vanuit
katholiek oogpunt.

Omdat een dergelijke reflectie ontbrak en
geïnspireerd door het naderend vijftigja-
rig bestaan van de Verdragen van Rome
(1957), hebben de bisschoppen van COME-
CE een groep katholieke mannen en vrou-
wen die vele jaren als politici, diplomaten
en specialisten bij de Europese politiek
betrokken zijn geweest, gevraagd om een
rapport op te stellen over de fundamente-
le waarden en principes van de Europese
Unie. Deze Commissie van Wijzen (Co-
mité des Sages) heeft nu zijn rapport uit-
gebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat dit
zal leiden tot een beter geïnformeerde en
transparantere dialoog onder christenen
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en burgers in het algemeen ten aanzien
van de essentie en doelstellingen van de
Europese Unie.

Wij realiseren ons dat een aantal aspecten
van dit rapport aanleiding zal geven tot
discussie. Wij zijn alleen maar dankbaar
voor de heldere en beredeneerde presenta-
tie van de waarden die het proces van de
Europese eenwording hebben vormgege-
ven en zullen blijven vormgeven. Het rap-
port beschrijft in zeven hoofdstukken de
fundamentele waarden en principes die
aan het Europese project ten grondslag lig-
gen en geeft aan hoe die in de Europese
instellingen en in het Europese beleid zijn
uitgewerkt. De auteurs verklaren onom-
wonden dat deze waarden hun oorsprong
vinden in de religieuze en in het bijzonder
de christelijke traditie en stellen dat zij van
beslissend belang zijn voor de evolutie van
de Europese Unie.

Het is in dit verband goed om de oproep
van paus Johannes Paulus II aan de le-
kengelovigen aan te halen: “In samen-
werking met allen die werkelijk de vrede
nastreven, en met behulp van de specifie-
ke nationale en internationale organisa-
ties en instellingen moeten de lekengelovi-
gen een wijdvertakt opvoedkundig werk
bevorderen, dat bestemd is om de heersen-
de cultuur van het egoïsme, de haat, de
wraak en de vijandschap te overwinnen
en de cultuur van de solidariteit op ieder
niveau te ontwikkelen.”1 Paus Benedictus
XVI benadrukte onlangs in een toespraak
het primaire belang van de ontwikkeling
van een moreel geweten ter bevordering
van de menselijke waardigheid, zoals die
in de natuurwet verankerd ligt: “De eerste
plicht van een ieder, en met name van hen
die publieke verantwoordelijkheid dragen,
is dan ook het bevorderen van de ontwik-
keling van een moreel geweten. Dat is de

fundamentele vooruitgang zonder welke
alle andere vooruitgang niet-authentiek
zal blijken. De wet die in ons wezen ge-
schreven staat, is de ware garantie voor
ons allen om in vrijheid te kunnen leven
en in onze eigen waardigheid te worden
gerespecteerd.”2

Dit rapport is een concreet voorbeeld van
de vrucht van werkelijke maatschappelijke
betrokkenheid van lekenmannen en -vrou-
wen in deze tijd. Wij, de bisschoppen van
COMECE, willen onze waardering en diepe
dankbaarheid uitspreken aan de Commis-
sie van Wijzen, en in het bijzonder aan
voorzitter Marcelino Oreja en de twee
secretarissen, Philippe de Schoutheete en
Stephen Wall. Zij hebben veel tijd en
energie geïnvesteerd in de voorbereiding
van deze tekst. Een lijst van de eminente
leden van de commissie is als bijlage bij
dit rapport gevoegd. Voormalig EU-com-
missaris Loyola de Palacio, die ook bereid
was zitting te nemen in de commissie, is
in november 2006 overleden. Nu wij dit
rapport van de auteurs ontvangen, denken
wij tevens met dankbaarheid terug aan de
exemplarische wijze waarop zij zich heeft
ingezet voor Europa.

We bieden dit rapport aan als een belang-
rijke bijdrage aan de ontwikkeling van
het katholieke sociaal denken over het
Europese eenwordingsproces en interna-
tionale betrekkingen. Het onderschrijft
waarden en opent nieuwe perspectieven
voor het engagement van christenen bij
het vormen van de toekomst van Europa.
We vertrouwen erop dat het breed gelezen
wordt onder christenen en alle mensen
van goede wil in Europa.

+ Adrianus van Luyn s.d.b.
Bisschop van Rotterdam
Voorzitter van COMECE
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Inleiding

1. Eén toespraak, in mei 1950 gehouden
door Robert Schuman, heeft een histo-
risch proces in gang gezet, dat de landen
en volken van Europa steeds dichter bij
elkaar heeft gebracht en dat, zo lijkt het,
niet meer te stoppen is. Het heeft de vorm
aangenomen van een reeks achtereenvol-
gende stappen die de ontwikkeling en
verdieping van de Europese Gemeenschap
markeren: van een douane-unie tot ge-
meenschappelijk beleid op allerlei gebied,
tot een monetaire unie. Vanaf het eerste
begin (artikel 2 van het Verdrag van
Rome) is de doelstelling geweest om een
harmonieuze en evenwichtige ontwikke-
ling van de economische activiteiten te
bevorderen en een hoog niveau van
werkgelegenheid en sociale bescherming
te realiseren. Het doel was ook om de
menselijke waardigheid te respecteren in
een gebied waar vrede en veiligheid
heerst. Deze Europese constructie bood
een visie op de toekomst en gaf nieuwe
hoop. En dat heeft op zijn beurt de bouw
van Europa tot een cruciaal element ge-
maakt in de geleidelijke, vreedzame groei
van de democratie, aangezien steeds meer
landen zich hebben aangesloten. Het con-
stante streven van de landen in Midden-
en Oost-Europa om zich te bevrijden van
de communistische dictatuur, werd uit-
eindelijk bekroond met succes en heeft
gemaakt dat de Europese Unie nu open-
staat voor het gehele werelddeel. Europa
is nu, voor het eerst in eeuwen, weer ver-
enigd in vrede. Wij mogen als Europe-
anen trots zijn op alles wat er in een
halve eeuw is bereikt. Maar zijn we dat
ook?

2. De referenda in Frankrijk en Neder-
land in 2005 brachten de twijfels, onze-
kerheid en onvrede aan het licht die door

een groot aantal mensen werden gevoeld.
Die gevoelens zijn niet nieuw: zij kwa-
men eerder tot uiting in het Deense refe-
rendum over het Verdrag van Maastricht,
in juni 1992. Maar ze worden nu veel
breder gedeeld, al hing een groot deel van
de nee-stemmen wellicht samen met
overwegingen die niets te maken hadden
met de Europese Unie als zodanig. We
weten allemaal dat deze geluiden ook te
horen zijn in landen waar geen referen-
dum is gehouden. Zij weerspiegelen de
kloof tussen de visie van de politieke
elite, die duidelijk vóór Europese integra-
tie en het Grondwettelijk Verdrag is, en de
visie van een groot deel van de publieke
opinie, die zich met name zorgen maakt
over de globalisering, over de toekomst
van de Europese sociale stelsels en over
de vermenging van culturen, allemaal
onderwerpen die voor mensen samenhan-
gen met schaalvergroting. Europa kan en
moet een manier vinden om hier op een
goede manier mee om te gaan. Op de ver-
schillende ontmoetingen van de Europese
Raad in 2005 en 2006 is men er echter
niet in geslaagd overeenstemming te be-
reiken over de vraag hoe het Europese
project een nieuwe impuls kan worden
gegeven.

3. Het is een feit dat de Europese leiders,
door de comfortabele omstandigheid van
een lange periode van gewaarborgde vei-
ligheid en groeiende welvaart, een visie
op de Europese integratie hebben gehad
die te technocratisch was. Bij gebrek aan
duidelijke onderlinge overeenstemming
over het uiteindelijke doel van het Euro-
pese project, droegen zij niet langer de
waarden uit die daaraan ten grondslag
lagen. Europa, dat een visionair project
was – de vereniging van volken en lan-
den ten behoeve van een duurzame vrede
– lijkt nu eerder een mechanisch proces.
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Vrede geldt als iets vanzelfsprekends.
Voor de nieuwe generaties is oorlogsdrei-
ging iets uit het verre verleden. De bur-
gers zien de Europese Unie als een mach-
tig bureaucratisch apparaat, waar ein-
deloos wordt gepraat over allerlei ondui-
delijke onderwerpen, dat ver van hen af
staat, lastig is, veel geld kost en waarop
zij maar heel weinig invloed hebben. Het
is dan ook niet verbazingwekkend dat
deze Europese technocratie verantwoor-
delijk wordt gehouden voor alle tegenslag
die mensen ondervinden door problemen
op het gebied van globalisering en milieu,
door hoge langdurige werkloosheid en de
gevolgen van een vergrijzende bevolking.
En dat geldt nog sterker als nationale lei-
ders, uit onachtzaamheid of welbewust,
Europa de schuld geven van alles wat er
fout is gegaan en afgeven op het beleid
en de manier van werken, hoewel zij zelf
behoren tot de mensen die het beleid gro-
tendeels bepalen.

4. Als we iets aan deze twijfels en onvre-
de willen doen, als we Europa weer in
contact willen brengen met haar burgers,
moeten we terug naar de allereerste prin-
cipes. We moeten ons te binnen brengen
wat we niet eens hadden mogen vergeten:
vóór al het beleid en alle instellingen
berust het Europese project in de allereer-
ste plaats op waarden, op een ethische
visie op het leven en op de samenleving.
Iedere gemeenschap die is gebaseerd op
wetgeving, behoort ook op waarden te
berusten. In het geval van de Europese
Unie zijn deze waarden niet exclusief
christelijk, maar zij zijn wel diep in de
christelijke traditie geworteld. Zij vinden
hun grondslag en doel in het respect voor
de menselijke waardigheid, die door
christenen wordt beschouwd als een uit-
vloeisel van Gods schepping, van Chris-
tus’ vleeswording en van de werking van

de heilige Geest. Deze waarden vindt men
vrijwel nergens in officiële verklaringen
terug en ze zijn zo vertrouwd dat we er
niet eens meer bij stilstaan. Toch is het de
Europese Gemeenschap, later de Europese
Unie, die deze menselijke waarden over
het gehele werelddeel heeft verankerd,
ook in regio’s waar eerder geweld en on-
derdrukking heersten. Dat is de reden
waarom het nu goed is om aan te geven
welke waarden dit zijn en wat zij inhou-
den. Zij maken duidelijk dat de bouw aan
een verenigd Europa een ethische dimen-
sie heeft, waarmee alle Europeanen, in-
clusief alle christenen in de Europese
Unie, zich kunnen identificeren, waar zij
trots op kunnen zijn en waarop zij met
vertrouwen hun hoop kunnen stellen.

Vrede en vrijheid

5. Het voornaamste doel van Schuman
en Adenauer was een blijvende verzoe-
ning tussen Frankrijk en Duitsland. Met
het Europese project, in de jaren vijftig
begonnen onder aanvoering van visio-
naire politici en uitmondend in de onder-
tekening van het Verdrag van Rome, ont-
stond een netwerk van relaties en we-
derzijdse afhankelijkheid door de invoe-
ring en regulering van een gemeenschap-
pelijke markt. Dit bracht onze volken
samen in een gemeenschappelijk streven,
zodat de politieke, economische en psy-
chologische factoren die in het verleden
tot conflicten hadden geleid en, als er
niets veranderde, dat opnieuw konden
doen, niet meer aan de orde waren. Het
resultaat is, in West-Europa, de langste
periode van vrede in de moderne tijd. De
huidige generatie vindt dat vanzelfspre-
kend. Maar in het licht van de geschiede-
nis en in het belang van ons aller welzijn
blijft de bouw van één Europa even
belangrijk als altijd.



6. Door achtereenvolgende uitbreidingen
heeft het goed van deze vrede zich uitge-
breid over het werelddeel, ook in regio’s
in Midden- en Oost-Europa met een ge-
schiedenis van geweld en vijandelijkheid
die vergelijkbaar is met die van het Wes-
ten. De hereniging van het overgrote deel
van Europa in vrede en vrijheid, voor het
eerst sinds de Middeleeuwen, is een histo-
rische prestatie van formaat. Jammer ge-
noeg is dit, de fundamentele rechtvaardi-
ging voor het uitbreidingsproces, on-
voldoende uitgelegd en daarom nauwe-
lijks begrepen door het publiek in de
oudere lidstaten.

7. Intussen heeft de verraderlijke drei-
ging van het terrorisme, na de aanslagen
in New York en op Bali en later in Madrid
en Londen, de Europeanen eraan herin-
nerd dat de vrede op veel verschillende
manieren kan worden bedreigd en dat we
ons daartegen alleen teweer kunnen stel-
len door samen te werken. Dat is nog een
goede reden om door te gaan met de
bouw van één Europa. Dat is een nieuwe
versie van het verlangen naar vrede dat
de grondleggers van de Unie heeft geïn-
spireerd.

8. De Europese Unie is gebaseerd op de
vrijwillige participatie van haar bevol-
king, “zonder enige dwang, enige druk of
bedreiging”. Zo sprak Paul-Henri Spaak
vijftig jaar geleden in een toespraak op
het Capitool bij de ondertekening van het
Verdrag van Rome. Tot de Unie kunnen
alleen landen toetreden die een democra-
tie zijn en waar de mensenrechten en
fundamentele vrijheden worden geres-
pecteerd (artikel 6 van het Verdrag be-
treffende de Europese Unie). De wetge-
ving van de Europese Unie verlangt van
alle leden dat zij de bepalingen van de
Europese Conventie van de Mensenrech-

ten naleven, waarin onder meer het recht
op leven, vrijheid van godsdienst en vrij-
heid van meningsuiting, het recht van
mannen en vrouwen om een huwelijk te
sluiten en een gezin te stichten, zijn vast-
gelegd.

9. Omdat zij is gebaseerd op de vrijwilli-
ge deelname van haar lidstaten en op eer-
biediging van de mensenrechten heeft de
Europese Unie een politieke taak, net als
haar voorloper, de Europese Gemeen-
schap. De implementatie en het verant-
woorde gebruik van vrijheid op econo-
misch gebied vormt de kern van het
Europese project, zoals dat vijftig jaar
geleden in het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap tot stand is
gebracht. De vier vrijheden die de basis
voor de gemeenschappelijke markt vor-
men (vrij verkeer van personen, goederen,
diensten en kapitaal) komen als eerste
onder druk te staan onder eventuele dic-
tatoriale regimes. Het concurrentiebeleid
dat door de Europese Commissie wordt
gevoerd, is erop gericht om te voorkomen
dat de machtigen de gemeenschappelijke
markt kunnen domineren ten koste van
de zwakken. Er wordt regionaal beleid
opgesteld om te zorgen voor een eerlijke
verdeling van de welvaart die voortvloeit
uit de openstelling van deze grote ge-
meenschappelijke markt en om structure-
le aanpassingen tot stand te brengen in
achtergebleven gebieden. De gemeen-
schappelijke munt is, door de monetaire
discipline die deze impliceert, een recht-
vaardige erfenis die aan volgende genera-
ties wordt doorgegeven, omdat daarmee
voorkomen wordt dat toekomstige gene-
raties gebukt zullen gaan onder een te
zware schuldenlast.
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Mensen bij elkaar brengen

10. In de Preambule van het Verdrag van
Rome wordt gesproken over het leggen
van “de grondslagen voor een steeds
hechter verband tussen de Europese vol-
keren”. “Waar wij naar moeten streven”,
zei Jean Monnet, “is om de belangen van
de volkeren van Europa samen te bren-
gen, niet om de status quo tussen die
belangen te handhaven”. Het Europese
project heeft een echte en uitermate ef-
fectieve bijdrage geleverd aan het leven
van de internationale gemeenschap, om-
dat het er duidelijk op was gericht om de
volken van Europa bij elkaar te brengen,
niet alleen om de regeringen te helpen om
samen te werken. Dat is de grondgedachte
achter het supranationale aspect (‘de
Gemeenschapsmethode’) van het werk
van de gemeenschappelijke instellingen.

11. Door de specifieke taak van de Com-
missie als de instelling die het gemeen-
schappelijke Europese belang definieert
en als enige het recht heeft om wetgeving
te initiëren, alsook door de besluitvor-
ming bij meerderheid van stemmen in de
Raad van Ministers en de medebeslis-
singsbevoegdheid van het Europees Par-
lement, is de Gemeenschapsmethode ge-
richt op het bereiken van het algemeen
belang, niet slechts op het verzoenen van
nationale belangen. Daarin ligt de ethi-
sche dimensie: het algemeen belang is
groter dan de som van de afzonderlijke
nationale belangen.

12. In de loop der tijd heeft zich, met de
verwerving van nieuwe bevoegdheden,
parallel aan de Gemeenschapsmethode de
intergouvernementele dimensie ontwik-
keld, waarmee afstand werd genomen
van de geest van de grondleggers. Sinds
de Europese Akte en het Verdrag van

Maastricht bestaan deze twee benaderin-
gen binnen de Europese ‘Unie’ op onge-
makkelijke wijze naast elkaar. Het moet
gezegd worden dat Europa de laatste jaren
de intergouvernementele benadering heeft
laten prevaleren boven de Gemeenschaps-
methode. Dat gaat ten koste van haar oor-
spronkelijkheid, inspiratie en effectiviteit.
Wanneer er op Europees niveau een be-
sluit moet worden genomen, verdient de
Gemeenschapsmethode onze onvoorwaar-
delijke steun, omdat daarmee de solidari-
teit tussen de volken en het streven naar
het algemeen belang wordt onderstreept.
De intergouvernementele methode kan,
omdat hierin het accent ligt op mogelijk
uiteenlopende nationale belangen, ver-
lammend werken en uitmonden in natio-
nalisme en populisme, zaken waarvan de
desastreuze gevolgen in onze geschiedenis
gegrift staan. Gezien de politieke trend in
een aantal van onze lidstaten is dat risico
niet denkbeeldig.

13. Het concept van het Europees burger-
schap, dat in 1992 in het Verdrag van
Maastricht werd geïntroduceerd, onder-
streept het doel van de Unie om de men-
sen dichter bij elkaar te brengen. Het
vormt een aanvulling op het nationale
burgerschap en bestaat daarnaast: het
Europese burgerschap voegt iets toe aan
het nationale burgerschap, het doet er
niets aan af. De uitwisselingsprogram-
ma’s voor studenten (Erasmus en verge-
lijkbare programma’s) en de stedenban-
den tussen steden en dorpen zijn ook van
belang. Zonder voorbij te gaan aan wat
landen samenbrengt, zet de Europese ‘Ge-
meenschap’ zich in voor wat mensen bij
elkaar brengt. Op dit punt laat zij zich
inspireren door de christelijke traditie. De
mensen achter het Erasmus-uitwisse-
lingsprogramma verwezen expliciet naar
de transnationale universitaire gemeen-
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3. Preambule bij
het Verdrag
betreffende de
Europese Unie.

4. Artikel 151 van
het Verdrag tot
oprichting van de
Europese Ge-
meenschap.
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schap zoals die in de tijd van het middel-
eeuwse christendom en de renaissance
bestond. De Europese Unie zou deze pro-
gramma’s ook buiten het kader van de
universiteiten moeten uitbreiden om zo
meer onderling begrip tussen de verschil-
lende volken en culturen te bevorderen.

Macht en verantwoordelijkheid

14. Uit de as van de oorlog heeft de Euro-
pese Gemeenschap een aanzienlijke eco-
nomische en monetaire macht opge-
bouwd door de invoering van een ge-
meenschappelijke markt en munteenheid.
Zij zet zich ook al enige jaren met toene-
mend succes in om diplomatieke en mili-
taire mogelijkheden te verwerven. Macht
is op zichzelf genomen geen moreel in-
strument. Dat wordt het echter wel als hij
wordt aangewend om de vrede, de men-
selijke waardigheid en de grondrechten te
bevorderen. In crisissituaties leidt het
machtsvacuüm tot inactiviteit en inacti-
viteit kan desastreuze gevolgen hebben.
Ondanks alle meningsverschillen ontwik-
kelt de Unie langzaam maar zeker het
vermogen om collectief te interveniëren
in crisisgebieden. Dat kan alleen werkelijk
gewicht hebben als de Unie sterk en een-
drachtig is.

15. Het Europese project is een voorbeeld
van wat er bereikt kan worden door ver-
zoening, stabiliteit en welvaart. Dat is ook
de reden waarom het zo’n sterke invloed
heeft gehad en nog altijd heeft, op het
ontstaan van democratische, stabiele sa-
menlevingen in vele Europese landen.
Aantrekkingskracht is ook een vorm van
macht, ‘zachte macht’. De Unie heeft, door
de macht van haar aantrekkingskracht
aan te wenden ten behoeve van de stabi-
liteit van haar omgeving, verantwoorde-
lijk gehandeld.

16. Met haar economische macht en col-
lectieve optreden kan de Unie daadwerke-
lijk invloed uitoefenen op de interconti-
nentale dialoog waar geleidelijk aan de
regels van de globalisering worden ge-
steld, waarmee een systeem van ‘mondia-
le heerschappij’ wordt gevestigd. Het is
steeds vaker nodig om daarin in te grij-
pen. De Unie is gevoelig voor de eisen
van duurzame ontwikkeling, de eerbiedi-
ging van mensenrechten, samenwerking
tussen Noord en Zuid en voor de ontwik-
keling van een gereguleerd internationaal
systeem. Daarmee neemt de Unie haar
eigen plaats in en oefent zij haar verant-
woordelijkheden uit in mondiale debat-
ten. De bijdrage van de Unie wint aan
belang nu het globaliseringsproces steeds
sneller gaat. Waar zouden wij staan als
wij niet-georganiseerd tegenover groot-
machten als de Verenigde Staten, China,
India of Rusland zouden moeten opere-
ren?

Verscheidenheid, subsidiariteit 
en differentiatie

17. Het is het doel van Europa om “de
solidariteit tussen haar volkeren te ver-
diepen met inachtneming van hun ge-
schiedenis, cultuur en tradities”.3 “De Ge-
meenschap draagt bij tot de ontplooiing
van de culturen van de lidstaten onder
eerbiediging van de nationale en regiona-
le verscheidenheid van die culturen.”4 Het
gewicht dat de kleine landen wordt toe-
gekend in alle instellingen van de Unie,
sinds het begin van de Gemeenschap,
maar ook na de uitbreiding, geeft aan dat
er respect is voor hun identiteit en eigen-
heid. Er is geen ander internationaal or-
gaan van vergelijkbare omvang waarin
zoveel respect bestaat voor de pluraliteit
van talen die in de gemeenschappelijke
instellingen worden geschreven en ge-



sproken. De verscheidenheid wordt niet
alleen beschouwd als een realiteit, maar
ook als een verrijking.

18. De Europese Unie is het enige interna-
tionale orgaan dat in zijn grondregels het
subsidiariteitsbeginsel heeft neergelegd,
volgens welke “besluiten zo dicht moge-
lijk bij de burgers worden genomen”.5

Subsidiariteit impliceert dat de Gemeen-
schap slechts optreedt “indien en voorzo-
ver de doelstellingen van het overwogen
optreden niet voldoende door de lidstaten
kunnen worden verwezenlijkt”.6 Het sub-
sidiariteitsbeginsel biedt een matrix voor
de verdeling van macht over de verschil-
lende overheidsniveaus. Dit beginsel
wordt vaak verkeerd uitgelegd, is nooit
gemakkelijk toe te passen en kan in speci-
fieke gevallen ook leiden tot botsende
interpretaties, wat verklaart waarom het
Grondwettelijk Verdrag voorstelt om op
dit punt de nationale parlementen zeg-
genschap te geven. Het is echter goed om
te weten dat het onderliggende principe
van respect voor de lagere niveaus van
besluitvorming direct is afgeleid uit de
sociale leer van de Kerk: “Het weghalen
bij groepen van een lagere orde, ten
faveure van een groter collectief van een
hogere orde, van die functies die de eerst-
genoemde zelf uit kunnen voeren, zou
niet alleen onrechtvaardig zijn maar ook
de sociale orde op een zeer beschadigende
manier verstoren.”7

19. Een grotere en meer diverse Unie be-
tekent dat men de mogelijkheid zal moe-
ten accepteren dat er in verschillende
tempo’s wordt doorontwikkeld: Sommige
lidstaten kunnen voortgaan in een rich-
ting waar nog niet alle lidstaten aan toe
zijn. Op een aantal gebieden gebeurt dit
al: de euro, Schengen. Dergelijke regelin-
gen moeten wel open blijven voor alle

lidstaten die erin kunnen en willen parti-
ciperen. Geen enkele lidstaat mag ge-
dwongen worden om een weg te gaan die
haar niet past, maar in gevallen waarin
geen overeenstemming kan worden be-
reikt, heeft een groep lidstaten, binnen
het kader van de verdragen en overeen-
gekomen regels, het recht om in hun
eigen belang een positieve politiek te vol-
gen. De controlerende functie van de
Commissie zorgt ervoor dat het algemeen
belang in het oog wordt gehouden en de
goedkeuring van het Parlement (vereist in
het Grondwettelijk Verdrag) verschaft de
democratische legitimiteit. De bevorde-
ring van de Europese integratie is het
gemeenschappelijke streven, maar binnen
dat kader vormt acceptatie van verschil-
lende tempo’s een weerspiegeling van de
verscheidenheid van de leden van de
Unie. Respect daarvoor is één van de
voornaamste kwaliteiten van deze hele
onderneming.

Multilateralisme en tolerantie

20. Het multilateralisme ontwikkelde zich
in de tweede helft van de twintigste eeuw
in Europa als reactie op de dramatische
gevolgen van de totalitaire ideologieën,
die in Europa veel bloed hadden doen
vloeien. De Europese Unie is het best ont-
wikkelde voorbeeld van multilateralisme,
omdat:

– zij (binnen duidelijk omschreven gren-
zen) een supranationale macht heeft
gecreëerd;

– lidstaten verplicht zijn zich te houden
aan Europese wetgeving en te accep-
teren dat deze voorrang heeft, onder
het gezag van het Europese Hof van
Justitie;

– de Unie, net als iedere andere organi-
satie die tenminste deels federaal van

5. Artikel 1, §2,
Verdrag betreffen-
de de Europese
Unie.

6. Artikel 5, Ver-
drag tot oprich-
ting van de Euro-
pese Gemeen-
schap.

7. Pius XI, Ency-
cliek Quadragesi-
mo anno (15 mei
1931), 79.
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opzet is, de uitoefening van de over-
heidsmacht op verschillende besluit-
vormingsniveaus organiseert;

– de Unie zich daarbij laat inspireren
door het subsidiariteitsbeginsel (zie
boven, nr. 18) dat door de katholieke
Kerk is geformuleerd juist in de strijd
tegen totalitaire ideologieën;

– zij een effectieve besluitvormingsme-
thode heeft opgezet – de Gemeen-
schapsmethode – waarmee het alge-
meen belang wordt nagestreefd en
voorkomen wordt dat de groten de
kleinen overvleugelen.

Op al deze manieren beschermt het Euro-
pese project onze samenlevingen tegen de
uitwassen van een bekrompen nationalis-
me die, zoals in onze geschiedenis is ge-
bleken, leiden tot overheersing, geweld,
vreemdelingenhaat en soms ook racisme.
Tegelijkertijd vindt het Europese project
weerklank ver over de eigen grenzen om-
dat het (met succes) streeft naar een even-
wicht tussen vrijemarkteconomieën ener-
zijds en een zeker niveau van regulering
anderzijds.

21. Dit streven en het welslagen daarvan
heeft een katalyserende werking gehad op
de ontwikkeling van regionale samenwer-
kingsverbanden in andere werelddelen,
die zijn ingegeven door vergelijkbare
overwegingen. Door deze samenwer-
kingsverbanden, vrijwillig en niet-domi-
nant, zoals Mercosur of ASEAN, kunnen
snelgroeiende landen zinloze conflicten
vermijden, vrede in hun regio garande-
ren, de productie en handel rationalise-
ren, de armoede terugdringen en hun
stem laten horen op het wereldtoneel. De
multilaterale methode, zoals die door de
Europese Unie wordt belichaamd, heeft in
vele opzichten model gestaan voor de
manier waarop in multilateraal verband

met de globaliseringsproblematiek kan en
moet worden omgegaan, aangezien het
een baanbrekende en evenwichtige me-
thode is, die bovendien effectief is geble-
ken. Het is in elk geval onze beste moge-
lijkheid om een actieve rol te spelen in de
aanpak van de problemen die voortvloei-
en uit de globalisering.

22. De kern van het multilateralisme ligt
in de effectieve werking van gemeen-
schappelijke instellingen die het primaat
van de wet garanderen, overheersing
voorkomen en, door compromissen, stre-
ven naar het belang van allen met inacht-
neming van de gerechtvaardigde belan-
gen van ieder persoonlijk. Tolerantie,
respect voor onze buurlanden, of die nu
groot en machtig zijn of niet, streven
naar oplossingen die het ons mogelijk
maken om samen voorwaarts te gaan: dat
alles vormt de sleutel tot het Europese
multilaterale project. Dat zijn ook de din-
gen die het voor anderen interessant en
waardevol maken.

Solidariteit binnen de Unie

23. Solidariteit, een weerspiegeling van
de “gemeenschappelijke bestemming” die
genoemd wordt in de preambule van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951),
heeft vanaf het begin tot de kern van de
bouw van Europa behoord. Het is een
kenmerkend aspect van de Gemeenschap,
in de jaren vijftig bedacht door staatslie-
den met een overwegend christen-demo-
cratische en sociaal-democratische ach-
tergrond. De achterliggende filosofie was
en blijft die van de sociale marktecono-
mie waarbinnen een sterk verband be-
staat tussen de economische en de sociale
dimensie, met specifieke verschillen bin-
nen de afzonderlijke landen.
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24. Historisch gezien ontwikkelde deze
visie op Europa als ‘Gemeenschap’ zich in
tegenstelling tot mensen die een zuiver,
eenvoudig economisch liberalisme be-
pleitten en die de EG puur als een vrije
handelsruimte zagen. Deze visie op Euro-
pa als ‘Gemeenschap’ vinden we ook te-
rug in het beleid, waarvan de uitvoering
zonder meer ruimte laat voor kritiek,
maar dat geïnspireerd is op het principe
van solidariteit. Zo weerspiegelt het land-
bouwbeleid, met al zijn onvolkomenhe-
den, de solidariteit tussen stad en platte-
land; het cohesiebeleid weerspiegelt de
solidariteit tussen rijke en arme regio’s.
Deze twee beleidsterreinen zijn samen
goed voor driekwart van het Europese
budget.

25. De druk van de globalisering is een
stimulans om de verschillende Europese
sociale stelsels te moderniseren, niet om
deze af te schaffen. De Europese Unie kan
bogen op een aanzienlijke sociale acquis
op terreinen als de gelijkheid tussen man-
nen en vrouwen, verantwoorde arbeids-
omstandigheden en ouderschapsverlof.
De nieuwe lidstaten die hun wetgeving
moesten aanpassen om de verworvenhe-
den van de EU op dit vlak over te nemen,
weten dat maar al te goed. Elders denken
de meeste mensen dat de Unie zich meer
bezighoudt met economisch dan met so-
ciaal beleid. Zeker, de meeste sociale wet-
geving blijft binnen de nationale compe-
tentie. Maar we moeten de Europese
verdienste op dit terrein niet verwaarlo-
zen. Integendeel, zij moet verder worden
uitgebouwd, bijvoorbeeld door iedereen
gelijke toegang te garanderen tot dien-
sten van algemeen nut.

26. Het tweede deel van het Grondwette-
lijk Verdrag, het Handvest van Grond-
rechten, bevat twaalf artikelen die betrek-

king hebben op aspecten van sociaal be-
leid, bijeengebracht onder het kopje ‘soli-
dariteit’. Het eerste deel van het verdrag
bevat een solidariteitsclausule die bepaalt
dat de lidstaten zich solidair opstellen
ingeval van een terroristische aanval of
natuurramp (artikel 43). Het besluit om de
middelen te combineren ten behoeve van
een snellere reactie op dit soort gebeurte-
nissen kan alleen maar worden toege-
juicht. Hoewel het verdrag nog niet in
werking is getreden, is de solidariteits-
clausule woordelijk overgenomen in be-
sluiten van de Europese Raad na de terro-
ristische aanslagen in Madrid. Solidariteit
tussen de lidstaten is de lijm die de Unie
bijeenhoudt. In een tijd waarin sommige
mensen daar hun twijfels bij hebben,
moeten wij ons daar dus juist uitdrukke-
lijk voor uitspreken.

Solidariteit met de rest 
van de wereld

27. De Unie kan soms de indruk wekken
naar binnen gericht te zijn, in beslag ge-
nomen door eigen interne spanningen,
aangezien de interne debatten vaak moei-
lijk zijn. Maar in wezen staat Europa juist
open voor de rest van de wereld en haar
problemen. In zijn inaugurele rede in
1950 wees Robert Schuman expliciet op
onze verplichtingen jegens Afrika. Het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, waarvan wij
nu het vijftigjarig bestaan vieren, bevatte
een titel over de verbondenheid met lan-
den en gebieden overzee. Europa stelt nu
aanzienlijke bedragen beschikbaar vanuit
een geest van partnerschap en solidari-
teit. De Unie beschikt over het grootste
budget voor humanitaire noodhulp (ECHO)
ter wereld. Het totale bedrag dat er op de
wereld aan ontwikkelingshulp wordt be-
steed is natuurlijk onvoldoende, maar
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meer dan de helft ervan wordt ter be-
schikking gesteld door de Unie of haar
lidstaten. Er zijn door de jaren heen spe-
ciale programma’s ontwikkeld voor ver-
schillende regio’s: het Europees Ontwik-
kelingsfonds (EDF) voor de Afrikaanse
landen, een fonds voor landen in het
Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACP),
PHARE voor de landen in Oost-Europa,
TACIS voor de voormalige Sovjet-Unie en
MEDA voor het gebied rond de Middel-
landse Zee en het Midden-Oosten. Het is
absoluut nodig en mogelijk om nog meer
te doen en vooral ook om het beter te
doen, om bijvoorbeeld onze eigen mark-
ten verder open te stellen of de land-
bouwsubsidies te verminderen wanneer
die een ongewenst effect hebben. We
moeten de beloften voor nieuwe bijdra-
gen nakomen die we bij verschillende
internationale ontmoetingen hebben ge-
daan. Maar het blijft een feit dat de Unie
reeds een substantiële bijdrage levert aan
de solidariteit in deze wereld: Zij probeert
zich op te stellen als een ‘goede burger’
van deze planeet. Zij beseft dat “ontwik-
keling een ander woord is voor vrede”.8

28. Oorlog vormt het grootste struikelblok
voor ontwikkeling, zoals ook blijkt uit
onze nationale geschiedenissen en de re-
cente gebeurtenissen in het Midden-Oos-
ten en Centraal-Afrika. De Europese Unie
heeft sinds 2003 een tiental vredesopera-
ties geleid (in bijvoorbeeld Libanon en
Congo), meestal op verzoek van de Ver-
enigde Naties. Zij wordt steeds vaker ge-
vraagd als vredesmacht in crisissituaties.
Hieruit blijkt dat de internationale ge-
meenschap in toenemende mate inziet dat
de Europese Unie bereid en in staat is om
een significante bijdrage te leveren aan
de wereldvrede, de ontwikkeling, de men-
senrechten en de strijd tegen armoede.

Conclusie

29. De naoorlogse generatie leiders wordt
terecht geëerd omdat zij een einde hebben
gemaakt aan de bloedige broederstrijd in
Europa. Dat was een moeilijke taak. De
problemen die er nu liggen, zijn echter
ook niet gering: de globalisering, de kli-
maatsverandering, een explosieve bevol-
kingsgroei in sommige delen van de we-
reld en een vergrijzende bevolking in an-
dere, armoede en sociale uitsluiting, toe-
nemende schaarste aan essentiële basis-
behoeften als water en energie, massale
migratie, pandemieën en een groeiende
dreiging van lokale conflicten en interna-
tionaal terrorisme. De leiders van nu zijn
echter beter toegerust dan hun voorgan-
gers zestig jaar geleden. Wat de tekortko-
mingen ervan ook mogen zijn, de multi-
laterale instellingen die na de Tweede
Wereldoorlog zijn opgezet en ontwikkeld,
hebben een netwerk voor samenwerking
gecreëerd dat in vroeger eeuwen ondenk-
baar was en dat kan bijdragen aan een
verantwoorde oplossing voor fundamen-
tele internationale kwesties. De Europese
Unie is één van de belangrijkste onderde-
len van dat netwerk en, door haar hoge
niveau van integratie, één van de meest
solide steunpilaren.

30. Het is nooit eerder zo duidelijk ge-
weest dat wij één wereld zijn. Nooit eer-
der was het ook zo duidelijk dat het onze
verantwoordelijkheid is om voor die we-
reld te zorgen. Nu moet een nieuwe gene-
ratie Europeanen, in het besef van de on-
derliggende waarden die het Europese
project altijd heeft behoed en bevorderd,
dit project voortzetten. Het is hun verant-
woordelijkheid om de rechtvaardige vre-
de, de eerlijke welvaart en de uitgebalan-
ceerde macht die de inspanningen van de
afgelopen vijftig jaar binnen ons bereik

8. Paulus VI,
Encycliek Populo-
rum progressio
(26 maart 1967),
76.
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hebben gebracht, te consolideren. Daartoe
moeten zij een aantal nieuwe, dringende
problemen aanpakken:

– Het publiek moet worden verzekerd
van de betekenis en effectiviteit van
het Europese proces en worden over-
tuigd van de waarden die daarmee
samenhangen, zodat de burgers zich
willen inzetten voor het algemeen be-
lang dat hiermee wordt nagestreefd.

– De Unie heeft behoefte aan een sys-
teem van economisch beleid en duur-
zame sociale solidariteit dat past bij
de 21

ste
eeuw.

– De globalisering laat zich niet meer
wegdenken. Dit proces moet op zoda-
nige wijze worden geleid en geregu-
leerd dat de grote mogelijkheden om
hieruit rijkdom te genereren, ten goe-
de komen aan iedereen. De Europese
Unie is een instrument om dit in goe-
de banen te leiden.

– De klimaatsverandering, de energie-
voorraad en het behoud van het mi-
lieu op deze wereld behoeven drin-
gend aandacht en de Unie dient daar
een voortrekkersrol in te spelen.

– Veiligheid in de meest brede zin van
het woord impliceert bevordering van
de economische ontwikkeling en be-
strijding van armoede. Maar ook de
strijd tegen internationale criminali-
teit en terrorisme, een oplossing voor
het probleem van de massale immi-
gratie en, zoals de Unie ook al doet, de
bevordering van het internationale
recht. De Unie zal, als een verant-
woordelijke grootmacht, betrokken
moeten worden bij vredesoperaties in
vele gebieden in de wereld.

31. Dit zijn niet het type problemen dat
zich door één land laat oplossen, hoe
machtig dat land ook is. Wij moeten die

problemen dus op Europees niveau aan-
pakken, met inachtneming van het subsi-
diariteitsbeginsel. Bij het zoeken naar
mondiale oplossingen leggen de lidstaten
van de Unie individueel weinig tot geen
gewicht in de schaal. Als zij echter samen
optreden, maakt het gecombineerde ge-
wicht het mogelijk om niet alleen de
eigen belangen beter te behartigen, maar
ook om eerlijke en rechtvaardige oplos-
singen te bevorderen. Dat is de reden
waarom ons vermogen om beslissingen te
nemen – om boven het intergouverne-
mentele debat uit te stijgen en door mid-
del van de Gemeenschapsmethode te stre-
ven naar het algemeen belang – niet
slechts een technische kwestie is, maar
een noodzakelijke voorwaarde om über-
haupt oplossingen te kunnen vinden voor
onze gemeenschappelijke problemen en
op wereldniveau onze invloed te laten
gelden. De Unie zal bij haar besluitvor-
ming altijd de fundamentele waarden
moeten respecteren waar zij voor staat,
zoals de menselijke waardigheid en de
fundamentele rechten van de mens. In dat
kader werpt de voortdurende vooruitgang
van het wetenschappelijk onderzoek gro-
te ethische vraagstukken op, met name op
het terrein van de biowetenschappen.

32. De Europese Unie was niet voorbe-
stemd om te ontstaan. Zij is altijd afhan-
kelijk geweest van de wil daartoe. Zij is,
als al het menselijk streven, fragiel. De
Unie zoekt nu naar de weg voorwaarts.
Zij moet zich sterker bewust worden van
de kracht die uitgaat van de waarden die
zij belichaamt: de waardigheid van de
mens, de mensenrechten, vrede, vrijheid,
democratie, verdraagzaamheid, respect
door diversiteit en subsidiariteit en het
streven naar het algemeen belang, zonder
dat de ene groep de andere overvleugelt.
De Unie staat voor solidariteit tussen haar
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eigen leden en tussen haar leden en ande-
ren, met name de minder bedeelden. Zij
staat voor verantwoordelijkheid bij het
streven naar oplossingen voor de proble-
men van de wereld. Het zijn niet zozeer
de instellingen of het beleid, maar vooral
de waarden die zij vertegenwoordigt, die
de belangstelling wekken en de Europese
Unie haar reputatie in de wereld bezorgen
en mensen hoop geven. Dat is het werk
van een halve eeuw. Die onderliggende
waarden, het morele fundament, zijn niet
iets van vandaag of gisteren. Zij liggen

diep verankerd in tweeduizend jaar chris-
telijke traditie en in de tradities van ande-
re geloofsovertuigingen en filosofieën.
Die waarden en die traditie bezitten nog
altijd dezelfde kracht. Zij moeten de basis
blijven voor ons gemeenschappelijke
streven, dat wij moeten voortzetten met
consequent en vastberaden leiderschap.
Dan zal het Europese project voor onze
burgers weer worden wat het altijd had
moeten blijven: een werkelijke, blijvende
bron van trots en een hoeksteen voor een
vurige hoop op de toekomst.

* De zienswijzen
die in deze tekst
naar voren wor-
den gebracht, zijn
persoonlijk en
dienen niet te
worden toege-
schreven aan
instellingen, orga-
nisaties of bedrij-
ven waaraan de
leden van de
commissie ver-
bonden zijn.
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