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Mijnheer de voorzitter,

Geachte leden van dit huis,

Dames en heren,

Later deze maand zullen in Rome 27 van onze lidstaten in vrede, solidariteit en vriendschap
samenkomen om de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome te vieren, en ik hoop dat de
voorzitter van het Parlement die viering kan bijwonen.

Want dit is niet zomaar een verjaardag. Het is ook de "geboorte" van de Europese Unie met 27
lidstaten.

We zullen er een bladzijde omslaan en beginnen aan een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis, bij
uitstek het moment om nieuwe antwoorden te zoeken op een vraag die even oud is als onze Unie: quo
vadis, Europa – van de 27?

De grondleggers van Europa waren visionairs. Spinelli en Rossi, gevangen gezet door een fascistisch
regime, durfden te dromen van een plek waar medestanders en tegenstanders de handen ineen
zouden slaan. Zij konden niet vrijuit spreken, maar schreven een manifest voor een vrij en verenigd
Europa, dat in 1943 in het geheim moest worden verspreid onder de Italiaanse verzetsstrijders in
Rome.

Door dit manifest, dit nieuwe hoofdstuk te schrijven, besloten Spinelli en Rossi om niet langer vast te
blijven zitten in de duisternis van hun gevangenis op Ventotene. Zij reikten naar het licht. Zij
droomden van een betere toekomst en bereidden de weg voor.

Zestig jaar later zouden zij ons tot voorbeeld moeten strekken. Wij kunnen wel vrijuit spreken, zou het
dus niet onvergeeflijk zijn om te zwijgen? Wat zullen onze kleinkinderen over zestig jaar vinden van
onze erfenis? Ik wil dat ze trots kunnen zijn, zoals Spinelli en Rossi dat vandaag wellicht zouden zijn.

Nu is het aan ons om een pioniersrol te vervullen en een visie te ontwikkelen, zodat we hand in hand
als de verenigde 27 de toekomst tegemoet kunnen treden.

 

                                                                                                               *

Mijnheer de voorzitter,

Dames en heren,

Beste collega's,

De wereld om ons heen is volop in beweging. De veranderingen en transformaties voltrekken zich snel.
Globalisering, terrorisme, migratie en de impact van nieuwe technologieën op de maatschappij en de
werkgelegenheid veranderen het dagelijks leven de de Europeanen drastisch. Omstandigheden,
situaties en betrekkingen veranderen niet jaarlijks, maandelijks of wekelijks. Ze veranderen dagelijks,
zo immens en snel dat ons soms de adem wordt benomen.

We staan voor buitengewone uitdagingen en hindernissen. Ze zijn groot en lastig, maar allerminst
onoverkomelijk.



We kunnen die nieuwe ontwikkelingen ondergaan óf ze verwelkomen, ze sturen en de nieuwe kansen
grijpen die ze met zich meebrengen.

Europa mag het niet laten afweten, maar moet actief en soms proactief optreden.

Zoals mijn goede vriend Frank-Walter Steinmeier het zo mooi verwoordde: leiders kunnen pas
verlangen dat anderen moed aan de dag leggen als zij zelf eerst het voorbeeld geven.

De toekomst van Europa mag niet worden gegijzeld door verkiezingscyclussen, partijpolitiek of
kortetermijnwinst.

De Brexit, hoe betreurenswaardig en pijnlijk ook, betekent zeker niet dat de EU tot stilstand komt. Wij
gaan door. Wij moeten doorgaan.

Quo vadis, Europa van de 27? We moeten dit weliswaar moeilijke debat nu voeren. Er komt geen
beter, geen ander moment.

                                                                                                               *

In elke discussie over hoe het nu verder moet, moeten we één essentiële opdracht centraal stellen.

Laat ons eerlijk zijn: al te lang gaapt er een kloof tussen wat de mensen verwachten en wat Europa
kan leveren.

We moeten laten zien wat Europa wel en niet kan.

Neem bijvoorbeeld de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. We houden het ene topberaad na het andere
en beloven dat we de werkloosheid zullen terugdringen, vooral de jeugdwerkloosheid, hoewel dat de
mogelijkheden van Europa ver overstijgt. We kunnen op EU-niveau geen wonderen verrichten als het
nationale optreden niet volstaat. We kunnen stages financieren, we kunnen investeringen stimuleren –
met redelijk succes zelfs – maar dat leidt niet automatisch en per se tot een systematische daling van
de werkloosheid. De begroting van de EU dekt slechts 0,3 procent van de Europese sociale
dienstverlening. 0,3 procent! De lidstaten nemen de overige 99,7 procent voor hun rekening. Zeggen
dat Europa de werkloosheid moet bestrijden, is gewoonweg fout.

We moeten dus niet doen alsof Europa het probleem in zijn eentje kan oplossen. Het is tijd dat wij, en
de lidstaten, daar eerlijk over zijn.

We mogen de mensen geen gouden bergen beloven als we dat niet hard kunnen maken. We moeten
ophouden goede voornemens te verkondigen en ons concentreren op gebieden waar we de meest
concrete resultaten kunnen boeken.

 

                                                                                                              *

Dat is het uitgangspunt van het witboek van de Commissie dat ik u vandaag voorleg.

Ik herhaal: het is tijd dat we duidelijk maken wat Europa wel en niet vermag.

Al te vaak is het debat over de toekomst van Europa verzand in zwart-witdenken, in een keuze voor
"meer" of "minder" Europa. Dat is een misleidende en te eenvoudige voorstelling van zaken.

In het witboek openen we een aantal vensters op de toekomst van het Europa van de 27: vijf
scenario's voor de EU27, hoewel er in feite oneindig veel meer mogelijkheden zijn.

Niet alle scenario's krijgen spontaan de steun van de Commissie. Maar ze liggen alle vijf op tafel. Dus
moeten we erover praten. We willen graag de gevolgen van die scenario's verduidelijken.

Scenario 1

Laten we scenario 1 nemen, een voortzetting van het huidige beleid. Toen deze Commissie aantrad,
heb ik hier beloofd de zaken anders aan te pakken om het vertrouwen van de burger terug te winnen.
Daar zijn we in belangrijke mate mee bezig.

Alles willen regelen en ons bemoeien met elk aspect van het dagelijks leven: deze Commissie heeft die
misplaatste reflex al voor een groot deel afgezworen. De mensen verwachten niet van ons dat wij
regels opstellen voor spoelbakken van toiletten of de hoogte van schommels. Vroeger werden jaarlijks
130 voorstellen ingediend. Wij hebben honderden voorstellen ingetrokken en ons beperkt tot 23
initiatieven per jaar. We leggen ons toe op zaken die burgers echt belangrijk vinden.

Toch betichten alle nationale parlementen, soms ook bijna alle media, en alle hoofdsteden de
Commissie van regelzucht. Sinds deze Commissie is aangetreden, is dat voortdurende uithalen naar
Brussel misplaatst. Het zou voor iedereen beter zijn als men ophield Brussel af te kraken. Heel vaak is
het een bliksemafleider voor nationale tekortkomingen.

We zouden op de ingeslagen weg kunnen verdergaan en al onze energie kunnen richten op de
belangrijke punten van onze positieve agenda, die door dit huis is onderschreven: de voltooiing van de



interne markt, de digitale eengemaakte markt, de energie-unie, de kapitaalmarktenunie en de
defensie-unie. En we zullen dat ook doen. Maar we moeten ons afvragen of dat volstaat.

Scenario 2

We zouden precies het tegenovergestelde kunnen doen en kunnen kiezen voor een EU27 die zich
alleen nog op de interne markt concentreert: scenario 2. Als de lidstaten het over een stijgend aantal
beleidsterreinen niet meer eens worden, als meer en meer regeringen de Commissie eenvoudigweg
willen reduceren tot een beheerder van de interne markt, zou dat de enige haalbare oplossing kunnen
zijn. Dat is niet wat wij verkiezen! De Europese Unie zou min of meer worden gereduceerd tot een
vrijhandelszone. Maar Europa is meer dan markten, goederen en geld. De interne markt en de
eurozone zijn geen doelen op zichzelf. Ze moeten in dienst van de mens staan.

Niettemin zijn er regeringen die de rol van de Europese Unie, ergo de Commissie, willen beperken tot
de interne markt. Ik ben daar absoluut tegen.

Scenario 3

Er is een derde optie: moeten alle lidstaten in dezelfde versnelling verdergaan? Als de 27 het niet eens
kunnen worden over doelstellingen, noch over de middelen om die te realiseren, moeten zij die
vooruitgang willen boeken op een aantal noodzakelijke terreinen daartoe de kans krijgen. Tegelijk
moeten de anderen, die niet van meet af aan kunnen of willen meedoen, de kans krijgen om later bij
de koplopers aan te sluiten.

Maar wat zouden de gevolgen zijn van een dergelijk systeem?

De landen die informatie uitwisselen in de strijd tegen terrorisme, die een echt asielsysteem opzetten
en hun defensiecapaciteit combineren, zouden grote vooruitgang boeken. Dit is ongetwijfeld een
haalbare oplossing.

Er zou echter een complex geheel van concentrische cirkels ontstaan, waarbij veel landen in een baan
buiten het centrale beleid zouden rondcirkelen.

Europa zou daardoor nog moeilijker te begrijpen worden. Hoe krijg je het aan burgers uitgelegd dat
Europa bevoegd is voor de harmonisering van noodfrequenties voor automatische voertuigen, maar
uitsluitend in de landen X, Y en Z, zodat de hulpdiensten niet worden oproepen als je een ongeval hebt
in land A?

Het blijkt nu al lastig om uit te leggen dat Europa maar tot op zekere hoogte bevoegd is voor het
toezicht op het beheer van de buitengrenzen van het Schengengebied.

Het feit blijft echter dat een aantal lidstaten op bepaalde terreinen vorderingen zou maken. De
uiteindelijke bedoeling mag niet zijn om iemand uit te sluiten, maar om iedereen mee te laten doen.
Dat scenario staat mij wel aan. Het doel moet vooruitgang blijven. Maar als dat onmogelijk blijkt te
zijn, moet een coalitie van voorstanders van integratie vorderingen kunnen maken. Het succes van
Europa is bijna altijd het werk geweest van toonaangevende pioniers. Kijk maar naar Schengen en de
euro.

Scenario 4

Er is nog een vierde mogelijkheid. De EU27 zou gezamenlijk kunnen besluiten om veel nauwer samen
te werken op een beperkt aantal terreinen waar wij werkelijk toegevoegde waarde bieden en waar
burgers ook verwachten dat wij optreden: Scenario 4. Dit zou betekenen dat we meer bereiken door
"minder te doen".

Burgers verwachten bijvoorbeeld dat wij optreden op het vlak van veiligheid en bij zaken als het
zogenaamde "dieselgate"-schandaal. Ik ben ervan overtuigd dat een volwaardig Europees agentschap
voor terrorismebestrijding in de hele Europese Unie, dat over de grenzen heen informatie uitwisselt en
systematisch verdachten opspoort, daadwerkelijk voor veiligheid kan zorgen.

Ook zouden Europese consumenten die door autofabrikanten zijn misleid met "defecte" apparatuur,
een beroep kunnen doen op een Europese handhavingsinstantie die bedrijven bestraft en een
schadevergoeding afdwingt. De mensen mogen niet langer ontgoocheld zijn omdat we de lidstaten
alleen maar in krachtige bewoordingen oproepen om op te treden. We moeten ervoor zorgen dat die
oproepen ook worden beantwoord.

Scenario 5

Ten slotte, mijnheer de voorzitter, en dat is scenario 5, zouden de lidstaten ook kunnen besluiten om
over de hele lijn meer macht, middelen en beslissingsbevoegdheden te delen. De lidstaten zouden op
volle kracht naar een gemeenschappelijke toekomst kunnen stomen en het "leiderschap" van de
Europese Unie kunnen verzekeren. Klimaatbescherming: hierin moet Europa een pioniersrol blijven
vervullen, ongeacht wat er gebeurt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Duurzame



ontwikkeling: Europa is er constant mee bezig. Defensie: ook hier moeten onafhankelijke Europese
structuren worden opgericht.

                                                                                                              *

Al deze perspectieven, ideeën en projecten zijn in theorie mogelijk en het is aan ons om te kiezen. Ik
ga u nu niet vertellen welke weg mijn voorkeur heeft, al ben ik bepaald geen voorstander van het idee
dat de Europese Unie moet worden gereduceerd tot een vrijhandelszone. Dat is niet mijn visie en
spoort niet met de ambities van Europa. Ik ga u vandaag niet vertellen welke optie mijn absolute
voorkeur heeft, want uiteindelijk is het helaas niet aan mij alleen of aan de Commissie om in "splendid
isolation" een keuze te maken.

Ik wil hier niet de definitieve opvattingen van de Commissie bekendmaken. Ik deel geen bevelen uit,
zoals tegenwoordig de gewoonte is. Het is de beurt aan dit Parlement, aan de nationale parlementen
en regeringen, het maatschappelijk middenveld, kortom, de burgers. Vroeger was het misschien
anders, maar deze Commissie schrijft niets voor, ze legt niets op, ze beveelt niets.

Deze Commissie wil luisteren alvorens te beslissen.

Geen dictaten, dat ligt niet in mijn aard. Ik ben geen dictator.

Maar ik noem de dingen graag bij hun naam. En ik zou vandaag graag al kleur bekennen en mijn visie
geven op de Europese Unie. Ik begrijp de teleurstelling van diegenen die hoopten dat ik vandaag al
kleur zou bekennen. Maar geef er de voorkeur aan te luisteren vóór ik spreek. Tegen hen die vinden
dat de Commissie zich moet uitspreken vóór het debat begint, zeg ik: u moet leiderschap niet
verwarren met dictatorschap. In tegenstelling tot vroeger, willen we nu luisteren alvorens te beslissen.
Dat kan, zo besef ik, tot grote teleurstellingen leiden, maar zo respecteren we niet alleen de
representatieve democratie maar ook de democratie zelf.

Over instellingen gesproken, ik ben op dit moment niet geïnteresseerd in verdragsherzieningen en
institutionele procedures. Dat is iets waar men zich alleen onder de Brusselse kaasstolp druk om
maakt, en daar moeten we allemaal onder vandaan. Die discussie interesseert de burger niet. Hebt u
in uw eigen land ooit een vraag gekregen over de machtsverhouding tussen de Raad, de Commissie en
het Parlement? Mij is dat nooit, maar dan ook nooit overkomen. Het is een debat dat bij uitstek in
Brussel wordt gevoerd, maar buiten die kaasstolp is niemand erin geïnteresseerd. Dus moeten we dat
debat niet voeren.

Ik ben ervan overtuigd dat er een dag komt waarop de Verdragen moeten worden aangepast, omdat
de collectieve wil er is om dat te doen. Die collectieve wil is er vandaag niet.

Om die collectieve tot stand te brengen, moeten we een behoorlijk en eerlijk debat voeren over Europa
en wat de mensen van de Europese Unie verlangen en verwachten.

Dat goede gesprek moeten we niet voeren in Rome of alleen tijdens onze talrijke topontmoetingen of
debatten in dit Parlement. We moeten het uitbreiden naar steden en regio's in heel Europa. Samen met
u, geachte leden van dit huis, en met belangstellende lidstaten zullen wij een reeks debatten over de
toekomst van Europa organiseren. Elke stem, hoe zacht ook, al is ze nauwelijks verstaanbaar, moet
worden gehoord.

De burgers zullen ons vertellen wat ze van de Europese Unie verwachten. Ze zullen hun twijfels, hun
vragen, maar ook hun hoopvolle verwachtingen kenbaar maken. En dan is het aan ons om te reageren.

Ik nodig u uit om het witboek te lezen, inclusief de inleiding en de argumenten voor en tegen. Het zal
ons helpen om de juiste antwoorden te geven.

De Commissie zal de komende maanden verder aan dit debat bijdragen met een reeks discussienota's
en concretere voorstellen over de belangrijkste kansen en uitdagingen die ons wachten.

We zullen ideeën voorleggen over de versterking van de sociale dimensie van Europa, een debat dat
volgens mij van essentieel belang is en dat mijn volle aandacht heeft. Er zijn in deze zaal maar
weinigen die applaudisseren als het over een sociaal Europa gaat. Dat is betreurenswaardig. Een
sociaal Europa is een kernthema voor de komende decennia. We zullen u onze ideeën voorleggen over
de verdieping van de economische en monetaire unie en met name over de mechanismen die de
noodzakelijke coördinatie van het economisch beleid zullen verbeteren. We zullen u onze ideeën over
het omarmen van de mondialisering voorleggen. We zullen u ook onze overwegingen voorleggen over
de toekomst van de defensie van Europa en de toekomst van de Europese financiën.

Het is duidelijk dat de Europese landen hun defensiebegroting moeten verhogen. Maar wereldwijde
stabiliteit hangt niet alleen af van uitgaven voor defensie. Ook de begroting voor ontwikkelingshulp en
de financiering van de strijd tegen klimaatverandering zijn van invloed op de internationale,
wereldwijde stabiliteit. Als we het budget voor ontwikkelingssamenwerking verlagen, als we
vraagtekens plaatsen bij onze verbintenissen en die van anderen op het vlak van klimaatverandering



— ik heb het over de overeenkomst van Parijs – zal dat de algemene stabiliteit niet ten goede komen.
De Europese Unie moet hierop blijven hameren. Stabiliteit is niet alleen een kwestie van legers, het is
ook een kwestie van achterblijvers de mogelijkheid bieden aan te sluiten bij de koplopers. Stabiliteit
gaat niet alleen om uitgaven voor defensie, het gaat ook om ontwikkelingssamenwerking en de strijd
tegen klimaatverandering.

Het Parlement heeft zich over al deze kwesties gebogen en we kijken ernaar uit om met u te blijven
samenwerken – en vooral met de rapporteurs, van wie de verslagen zojuist zijn goedgekeurd.

In september zal ik opnieuw voor u staan met mijn toespraak over de Staat van de Unie, waarin ik
deze ideeën verder zal uitwerken – niet voordat maar nadat ik naar anderen heb geluisterd. Ik zou
graag willen dat op de Europese Raad van december enkele eerste richtsnoeren worden aangereikt in
een proces dat uiteindelijk zal uitmonden in de Europese Parlementsverkiezingen van 2019.

In 2019 worden er algemene verkiezingen gehouden in Europa. Het zal daarbij in de eerste plaats om
uitleg draaien. Uitleg door politieke machten, tussen politieke families, die zich allemaal moeten
uitspreken over Europa in 2025 en daarna. En ik zou graag willen dat de democratisering die in 2014 is
begonnen, wordt voortgezet. Ik bedoel daarmee dat de Europese politieke partijen hun electoraat in
2019 lijsttrekkers zouden moeten laten kiezen – dat is nodig om de werking en de geloofwaardigheid
van de Europese democratie te verzekeren. We kunnen in 2019 niet opgeven wat we in 2014 hebben
bereikt.

De Europese burgers moeten kunnen beslissen wie de volgende voorzitter van de Commissie wordt.
Burgers moeten kiezen, niet het overheidsapparaat. Zoals ik u van meet af aan heb gezegd, ben ik niet
beschikbaar voor een tweede mandaat. Ik ben niet moe en heb geen gebrek aan ideeën. Wel
integendeel. Dat zult u wel merken.

                                                                                                               *

Mijnheer de voorzitter, Europa is als een feniks verrezen uit de as van de Tweede Wereldoorlog en
heeft het onmogelijke gerealiseerd: een onderbreking van de aanhoudende tragedie van oorlog en
vrede in Europa. Over de hele wereld woeden veertig oorlogen en militaire conflicten, behalve in
Europa, hoewel we specialisten ter zake zijn.

Van ver gezien, vanaf andere continenten, is Europa nog altijd iets heel moois. Een continent
verenigen, afrekenen met een naoorlogs besluit dat Europa voor altijd in machtsblokken wilde
verdelen, een oord van veiligheid, welvaart en gelijkheid scheppen – het is wereldwijd toegejuicht.
Heel vaak heb ik de indruk dat anderen ons bewonderen, terwijl we een hekel hebben aan onszelf.

Maar dit Europa, het Europa dat ik beschrijf, is geen vaststaand gegeven. Europa was en is nog altijd
een doelbewuste keuze, een keuze die we moeten beschermen tegen ontij en tegenwind, tegen de
aanvallen van degenen die geen lessen willen trekken uit de geschiedenis.

Bij de keuzes die we nu, morgen, over twee jaar, tot 2025 maken, moeten we ons ten volle bewust
zijn van de gevolgen, niet voor ons maar voor de toekomstige generaties.

We zullen immers niet worden beoordeeld om wat we hebben geërfd, maar om wat we zelf nalaten.

Onze burgers vertellen ons vaak dat we de zaken anders moeten aanpakken. Ja, we zijn er klaar voor.
Maar niet alles hoeft te veranderen. We moeten proberen om de beperkingen en mogelijkheden van
een correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel beter te begrijpen, niet als iets dat solidariteit
vervangt maar als leidend beginsel bij alles wat we doen, op Europees en nationaal niveau.

Als ik de verdedigers van het subsidiariteitsbeginsel hoor spreken, heb ik vaak de indruk dat zij over
subsidiariteit praten omdat ze het niet over solidariteit willen hebben. We moeten goed beseffen wat
subsidiariteit inhoudt.

We hebben niet het recht, mijnheer de voorzitter, om ons patriottisch op te stellen tegenover anderen.
Het patriottisme van de 21e eeuw heeft twee aspecten: een algemeen aanvaard, tevreden patriottisme
dat in zichzelf is gekeerd, en een vorm van solidariteit, dat wil zeggen: patriottisme dat zichzelf
overstijgt. Er zijn waarden die ons blijven verbinden: vrede, democratie en solidariteit, de – vaak
bedreigde – rechtsstaat als grondslag van een eerlijker samenleving, de gelijkwaardigheid van alle
mensen, een vrije en onafhankelijke pers. Kijk naar wat er in Turkije gebeurt, waar Duitse journalisten
zonder enige verantwoording worden opgesloten, gewoon omdat ze hebben gezegd wat gezegd moest
worden. Die waarden houden ook in dat we onverdraagzaamheid tegenover hen die anders zijn, maar
niet minder nobel dan wijzelf, afkeuren.

We mogen niet toestaan dat mensen die deze waarden – waren ze maar universeel – verdedigen,
worden overstemd door luide nationalistische leuzen waarin patriottisme wordt gebruikt als wapen
tegen anderen. Dat is geen patriottisme.

Europa moet een positieve wereldspeler blijven. Onze maatschappij, onze Europese maatschappijen
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berusten op openheid. Daar moeten we trotser op zijn.

In andere delen van de wereld kiest men ervoor om de rangen te sluiten en zich in zichzelf te keren.
De wereldwijde opmars van het isolationisme is alarmerend. Maar isolationisme ligt niet in onze aard
en wij hebben er evenmin belang bij.

Democratie is een Europese uitvinding die we overal en uit alle macht zullen verdedigen.

Laten wij dus de moed, het geduld en de vastberadenheid aan de dag leggen die voor lange tochten en
grootse daden vereist zijn.

Europa blijft een geweldig kunststuk, dat een lange reis achter de rug heeft en nog een lange weg te
gaan.

Er zijn vele wegen die we kunnen kiezen, waarvan sommige doodlopen en andere veelbelovend zijn.

Welke we ook kiezen, het lot van het Europa van 27 lidstaten ligt in onze handen.

Jawel, in onze handen. Maar we moeten in de eerste plaats naar ons hart luisteren. En kijken naar de
waarden die de landen van Europa echt betekenis geven.

Ik declameer geen Europees gedicht. Ik beschrijf de noodzaak van een continent.

Bedankt voor uw aandacht.
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