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Toespraak ter gelegenheid van het
Gelderse MEP op 14 mei 2018
__________________________________________________________
Beste mensen,
Welkom in het vernieuwde Huis der Provincie.
Jullie voorgangers moesten de afgelopen twee jaar elders onderdak
zoeken vanwege de verbouwing.
Ik ben blij met jullie aanwezigheid die ervoor zorgt dat er onder dit mooie
dak weer gediscussieerd en gedebatteerd kan worden over actuele
Europese vraagstukken.
De aandacht voor Europa is groot.
De Europese Commissie heeft op 2 mei haar begroting gepresenteerd
voor de jaren 2021-2027.
De Commissie vindt die begroting ‘eerlijk en evenwichtig’, maar de
lidstaten hebben daar zo hun eigen ideeën over.
Dat wordt stevig onderhandelen. Die onderhandelingen kunnen wel twee
jaar duren, zelfs tot na de termijn van de huidige Commissie.
Toen ik op de middelbare school zat leefde Europa nauwelijks.
Je hoorde er weinig over, er werd niet veel over geschreven in de
kranten,
en berichtgeving via de paar Tv-kanalen was schaars.
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Soms een artikel over boterbergen en melkplassen. Dat had te maken
met de overschotten op de markt van de agrarische producten.
‘Europa’ was toen nog klein. Ik heb het over de beginjaren van de
Europese Economische Gemeenschap die in 1958 is opgericht.
De EEG had 6 leden, de 6 landen die het Verdrag van Rome hadden
ondertekend.
Een kleine 200 miljoen burgers konden profiteren van de voordelen van
het verdrag met bepalingen over landbouw, transportmogelijkheden en
economische relaties met niet-leden.
Later kwamen daar kapitaal en arbeidskrachten bij en vandaag de dag
gaat het over veel meer, migratie, klimaat ….
De EU heeft inmiddels 22 nieuwe deelnemers, in totaal 28 lidstaten met
meer dan 500 miljoen inwoners. Veel meer dan de ruim 300 miljoen
inwoners die de Verenigde Staten van Amerika tellen.
De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van deze
uitbreiding de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit
in Europa te verspreiden.
We zijn er nog niet. Er zijn ook nog landen die graag lid willen worden.
En het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft het verzoek ingediend om uit te
treden.
De onderhandelingen over een vertrek zijn gaande.
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Het is duidelijk: Europa leeft en de aandacht voor Europa is groot.
Dagelijks komt er informatie tot ons. Via alle soorten media kun je de
ontwikkelingen in Europa op de voet volgen.
Zo weten we dat de verschillende regeringsleiders en EU-politici
uiteenlopende ideeën hebben over de toekomst van de Europese Unie.
En zo weten we ook
dat we vorig jaar in Nederland een nieuw regeerakkoord sloten met een
stevige EU-paragraaf met daarin een positieve opstelling ten opzichte
van de EU.
En dat Nederland (samen met Duitsland) de hogere EU-begroting afwijst.
Minister-president Rutte heeft onlangs in zijn toespraak bij de
Bertelsmann Stiftung in Berlijn uitgesproken dat de EU voor hem niet een
trein is die onvermijdelijk voortraast naar een federale eindbestemming.
Ik deel die opvatting.
De meningen hierover verschillen. Er zijn velen die toe willen naar
verdere integratie maar er zijn ook kritische geluiden die niets liever
willen dan het integratieproces te stoppen.
Nog een belangrijk feit waar we niet omheen kunnen is dat er burgers
zijn die zich niet gehoord voelen.
Luistert Europa wel voldoende naar de burger?
Europa verdient vertrouwen en dat vereist “een kleinere afstand” tussen
inwoners en bestuurders.

3

4

We moeten onze oren niet sluiten voor tegengeluiden. Je moet daar
naar luisteren en er samen met de inwoners over praten.
Tijdens die gesprekken moet je hoog in het vaandel hebben dat ‘eenheid
in verscheidenheid’ een belangrijk Europees uitgangspunt is.
Met 28 lidstaten, die elk hun verschillende culturen, posities en belangen
hebben, is dat nog niet zo eenvoudig.
Dat samenwerken meer oplevert dan ieder voor zich, is een ander
uitgangspunt van de Europese gedachte. Dat gaan jullie deze week laten
zien.
Er zijn genoeg vragen.
Hoe ziet de toekomst van Europa er uit?
Hoe denken jullie hier over?
Waar moet het met Europa naar toe?
Jullie gaan hier de komende dagen over brainstormen.
Jullie gaan vergaderen op meerdere locaties ook buiten het
provinciehuis. Als jullie dan hier weer samenkomen lopen jullie naar
binnen via het bordes. In de treden staat de tekst gegraveerd van artikel
1 van de Grondwet.
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan”.
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Dit is een tekst die mij zeer na aan het hart ligt. Met waarden die ook
gelden in de EU.
Houdt de gedachte hieraan in jullie hoofd tijdens de discussies die jullie
met elkaar zullen voeren en de resoluties die jullie gaan opstellen.
Ga met elkaar in gesprek en verplaats je in de ander.
Aan de slag: het is aan jullie.
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