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EUROPA OP MAAT VAN DE GLOBALISERING 
 

CD
&
V-VISIE OP EUROPA 

 

 

Europa blijft het meest boeiende en tegelijk onontbeerlijke politieke project van onze 

tijd.  

 

Datzelfde Europa is vandaag voor velen onder ons een verworvenheid.  Het vrij reizen, 

wonen en werken in andere lidstaten, het comfort van een Europese munt, de tientallen 

jaren van vrede en welvaart in ons werelddeel – het lijkt voor iedereen erg vanzelfsprekend.   

 

Aan die verworvenheden is echter decennia lang moeizaam gewerkt.  Talrijke 

christendemocraten hebben het beste van zichzelf gegeven om deze Europese vrijheid, 

veiligheid en welvaart vorm te geven.  En om een Europese democratische samenleving tot 

stand te brengen met respect voor het unieke en de waardigheid van elke mens en met 

verbondenheid die mensen en volkeren sterker maakt.  Deze grondgedachte – gekend als 

het personalisme omdat daarin de waardigheid en de verbondenheid van elke persoon 

centraal staan – is mede bepalend geweest voor het Europese succesverhaal van de laatste 

vijftig jaar.  In Europees verband wordt deze gedachte weerspiegeld in een Europa van 

politieke eenheid in culturele verscheidenheid.    

 

België heeft een zeer open economie en is ook om tal van andere redenen bijzonder sterk 

verbonden met Europa en de wereld.  Des te meer geldt dat belangrijke beleidsvraagstukken 

in ons land niet ondanks maar alleen dank zij Europa doeltreffend kunnen worden 

aangepakt. 

 

De komende jaren zullen zowel op politiek en economisch vlak als op gebied van globale 

veiligheid in belangrijke mate de toekomst van Europa bepalen – misschien zelfs van de hele 

wereld.  Tijdens de zes maanden dat België in 2010 het Europees Voorzitterschap 

waarneemt, moeten wij – zoals in het verleden – een voortrekkersrol innemen en de dialoog 

en daadkracht van de Unie bevorderen.  CD
&
V zal ook in Europese onzekere tijden sterk 

staan en zich engageren voor een succesvol Voorzitterschap. 

 

We hebben er alle belang bij werk te maken van een Europa dat een antwoord kan bieden op 

talrijke en grote uitdagingen die met de globalisering en de huidige crisis gepaard gaan.  
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Aan een Europa dat democratisch en efficiënt werkt.  En aan een duurzaam Europa waarbij 

economische groei samengaat met aandacht voor het milieu en de levenskwaliteit.  Dat is de 

inzet van deze Europese verkiezingen voor CD
&
V.  Daarover gaat ons programma. 

 

 

Globale uitdagingen als impuls voor meer Europa 

 

Voor velen is Europa lange tijd een “ver van mijn bed” vertoning geweest.  Maar dat is buiten 

de globalisering, de financieel-economische crisis en de nieuwe veiligheidsuitdagingen in de 

wereld gerekend.  Die brengen de wereld en Europa letterlijk tot bij ieder van ons.  Immers, 

zelfs de grootste voorstanders van de economische globalisering geven vandaag de dag toe 

dat deze – naast talrijke voordelen – ook bijdraagt tot ongelijkheid en onveiligheid.  Hoe 

men zich ook tegenover de globalisering opstelt, feit is dat de voornaamste uitdagingen 

waarmee onze Europese samenleving geconfronteerd wordt, globaal van aard zijn: 

financieel-economische crisis, klimaatverandering, energievoorziening, migratie, 

georganiseerde misdaad, drugs- en mensenhandel, terrorisme, verspreiding van 

massavernietigingswapens, en nog veel meer.  Individuele landen, zelfs de grootste, kunnen 

deze grensoverschrijdende uitdagingen niet alleen aan.  Enkel Europa biedt een 

geloofwaardig instrument om ermee om te gaan.  Maar daartoe moet Europa versterkt 

worden.  Het Europese beleid moet in vele domeinen krachtdadiger worden gevoerd, en 

vooral: Europa moet op het wereldtoneel zijn verantwoordelijkheden opnemen bij het 

formuleren van een antwoord op de globale uitdagingen van onze tijd.  De inzet is 

fundamenteel: welvaart, veiligheid, vrede, … 

 

 

Europese initiatieven ter bestrijding van de financieel-economische crisis en 

ter bevordering van welvaart en welzijn. 

 

De crisis op de financiële markten heeft ons de afgelopen maanden de nood aangetoond van 

een goed gecoördineerd Europees en globaal optreden.  Zonder de euro en het monetaire 

beleid van de Europese Centrale Bank waren onze economieën ongetwijfeld veel zwaarder 

gehavend dan thans.  Europa kan en moet niet enkel noodmaatregelen treffen op korte 

termijn om de crisis te beheren en de spaartegoeden van burgers te verzekeren, maar ook 

structurele maatregelen voor de middellange en lange termijn.  Er is nood aan een 

supranationaal toezicht op de internationale geldstromen en financiële instellingen.  Zoals 

Europa destijds de veiligheid van producten heeft geregeld, zou het de veiligheid van 

financiële producten moeten reguleren.  Nationale toezichthouders hebben hiervoor niet het 

noodzakelijke gewicht.  Europa kan dit wel.  Er moet een Europees toezicht op financiële 
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instellingen komen, net zoals we al vele jaren een Europees mededingingsbeleid hebben 

tegen concurrentievervalsingen die de Europese markt raken. 

 

Crisissen zijn uitdagingen.  Vooral in tijden van crisis is het nog te veel ieder voor zich.  Nog 

altijd zijn we geneigd te snel en eenzijdig maatregelen te nemen.  In het beste geval worden 

de maatregelen dan naderhand uitgelegd en verdedigd op Europees niveau.  De financieel-

economische crisis biedt Europa echter ook de kans om meer werk te maken van het 

economische luik van de Europese monetaire unie en van een “economisch beleid”.  

Tegenover het monetair beleid vanuit de Europese Centrale Bank, gericht op inflatie, moet 

een Europees economisch beleid staan. Een economische regering zou veronderstellen dat 

er (dwingende) Europese afspraken worden gemaakt en ook middelen worden ingezet in het 

kader van een herstelplan met uitgesproken Europese inslag en met meer Europese 

middelen. Europa moet een (pro-)actiever gecoördineerd beleid kunnen voeren en de 

economische groei opnieuw kunnen aanzwengelen met fiscale stimuli en 

investeringsmaatregelen, waaronder Europese grensoverschrijdende infrastructuurprojecten 

en netwerken.  Het Stabiliteits- en Groeipact moet tegelijk dynamisch verder worden 

ontwikkeld, met name om op een gecoördineerde maar soepele wijze om te gaan met 

tijdelijke begrotingstekorten.  Hierbij hoort ook rekening te worden gehouden met de extra 

moeilijke situatie waarin een aantal Zuid- en Oost-Europese lidstaten zich als armere landen 

bevinden.  

  

Naast economisch herstel en economische groei zijn sociale rechtvaardigheid en 

duurzaamheid even belangrijk.  De crisis die we beleven betekent voor ons, 

christendemocraten, het failliet van het neoliberale kapitalisme en is een belangrijk signaal 

dat we in Europees verband des te meer moeten ijveren voor de vrijwaring en de versterking 

van de sociale markteconomie volgens ons eigen Rijnlandmodel.  De sociale 

markteconomie plaatst zowel de markt als de overheid in dienst van de samenleving, d.w.z. 

in dienst van de economische welvaart, van de sociale rechtvaardigheid, van de 

armoedebestrijding en van het duurzame beheer van de aarde.  Voor ons, 

christendemocraten, is de sociale markteconomie een exportproduct waarin moet worden 

geïnvesteerd op Europese en zelfs op mondiale schaal.  Van het Rijnland-vierspan – de 

christendemocratische regeringsleiders van de Benelux-landen en Duitsland – verwachten wij 

dat zij voluit gaan voor de uitbreiding van de sociale markteconomie als model. 

 

Los van de huidige crisis dient de Europese Unie met versterkte aandacht werk te maken van 

zijn strategie voor groei en werkgelegenheid.  Een dynamische kenniseconomie heeft 

immers een Europees beleidskader nodig dat banen beschermt en waarin maximaal 

geïnvesteerd wordt in mensen en arbeidszekerheid.  Europa moet hierbij kunnen beschikken 

over aangepaste instrumenten om mensen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt zodat 
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ze hun job kunnen behouden.  Maar ook werknemers die werkloos zijn geworden door de 

globalisering van de economie moeten ondersteuning krijgen.  Een aantal structurele 

hervormingsmaatregelen die in het teken staan van een dynamische en competitieve 

economie, van sociale insluiting en bescherming en van duurzame ontwikkeling zijn dan ook 

broodnodig.  Deze strategie heeft uiteindelijk tot doel enerzijds onze welvaart en de daarop 

gebaseerde sociale verworvenheden te vrijwaren en te versterken, en anderzijds onszelf te 

wapenen om grote uitdagingen van onze tijd zoals de vergrijzing en de klimaatverandering 

aan te pakken.  CD
&
V onderschrijft volmondig de prioriteiten van deze strategie: investeren 

in kennis en innovatie, investering in mensen en modernisering van de arbeidsmarkt (o.m. 

met het oog op een optimale combinatie van werk en gezin), aanboren van het 

ondernemingspotentieel (vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen), en 

verwezenlijking van de doelstellingen van het klimaat- en energiebeleid.  Maar de strategie 

mag geen voorwendsel zijn voor deregulering die tot gevolg heeft dat de consument minder 

bescherming geniet, dat het sociale vangnet voor de zwaksten in de maatschappij grotere 

mazen krijgt, dat werknemers in onzekere arbeidssituaties moeten werken en al te 

gemakkelijk ontslagen kunnen worden, en dat het leefmilieu minder ontzien wordt.  Waar 

deregulering toch nuttig of nodig blijkt, moet deze worden aangevuld met toezichtsorganen 

die daadkrachtig kunnen optreden als dit noodzakelijk is.  

 

 

Een duurzaam en veilig Europa: uitdagingen en de nood aan een Europees 

antwoord  

 

Een aantal uitdagingen die samenhangen met de globalisering hebben in mindere of 

meerdere mate een bedreigend karakter.  Grensoverschrijdende criminaliteit, drugs- en 

mensenhandel, terrorisme, klimaatverandering, afhankelijkheid op gebied van 

energievoorziening, onbeheersbare migratiestromen, verdere verspreiding van 

massavernietigingswapens, regionale conflicten, humanitaire crisissen, toenemende 

armoede, …  Europa blijft hier niet gespaard en deze dreigingen moeten worden aangepakt.  

Veiligheid elders is veiligheid thuis.  Dit geldt ook voor Europa.  Tegenover al deze 

uitdagingen kan Europa hoe dan ook voor een veel gepaster antwoord zorgen dan België of 

welke andere lidstaat dan ook afzonderlijk.  

 

Intensieve gerechtelijke samenwerking op Europees niveau is onontbeerlijk geworden voor 

een effectieve bestrijding van de georganiseerde misdaad, drugs- en mensenhandel, 

internationale fiscale en economische criminaliteit en terrorisme.  Er is al veel verwezenlijkt, 

maar er blijft ook nog veel te doen.  Europa moet daartoe ook de nodige middelen krijgen.  

De versterking van de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten van de Europese 

Unie dient zich o.m. toe te spitsen op verdere stappen zoals de wederzijdse erkenning van 
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gerechtelijke beslissingen en procedures, een onderlinge afstemming van de strafmaat voor 

zware misdrijven met grensoverschrijdende gevolgen, en een actievere en betere 

samenwerking tussen Europol en Eurojust – instellingen die door Europa zijn gecreëerd ter 

uitvoering van politie- resp. justitiesamenwerking op Europese schaal. 

 

Europa is en blijft een aantrekkelijke regio voor tienduizenden mensen die zich hier jaarlijks 

proberen te vestigen.  Ze vluchten voor oorlogen, natuurrampen, vervolging, armoede of 

economische uitzichtloosheid.  De migratiedruk neemt toe.  Gezien de open ruimte van de 

Europese Unie heeft het beleid inzake asiel en migratie van de ene lidstaat onmiddellijke en 

verstrekkende gevolgen voor de andere.  Een sterker gemeenschappelijk beleid dringt zich 

op.  Dit geldt voor de asielprocedure waarbij de erkenning van de vluchtelingenstatus en de 

behandeling van niet-erkende vluchtelingen in alle lidstaten op dezelfde manier moet 

gebeuren, en voor de opvang van asielzoekers waarbij de lasten solidair moeten worden 

verdeeld tussen de lidstaten.  Om het hoofd te bieden aan demografische en economische 

ontwikkelingen, moet de Europese Unie open staan voor legale migratie.  Ook dit vraagstuk 

hoort op Europese schaal te worden aangepakt, o.m. in functie van specifieke noden op de 

arbeidsmarkt en op basis van voorwaarden inzake integratie.  De strijd tegen illegale 

migratie dient in Europees verband verder opgevoerd te worden, o.m. door versterkte 

controle van de buitengrenzen en door samenwerking met de landen van herkomst en met 

transitlanden.  Een actief Europees terugkeerbeleid is noodzakelijk, en preventie speelt 

daarin een belangrijke rol. 

 

Klimaatverandering en energievoorziening vormen heel belangrijke uitdagingen ten 

aanzien waarvan Europa zich veel sterker moet wapenen.  Duurzaamheid en veiligheid zijn 

hier de ordewoorden.  De aangegane verbintenis om tegen 2020 ten minste 20 % minder 

broeikasgassen uit te stoten, 20 % te besparen op energieverbruik en voor 20 % 

hernieuwbare energie te gebruiken, moet worden nagekomen.  Vlaanderen heeft alvast zijn 

verantwoordelijkheid genomen en doet blijkens de klimaatbeleidsplannen van de Vlaamse 

regering de inspanningen om deze verbintenis in te vullen.  Ten aanzien van deze bij uitstek 

globale problematiek hoort Europa zijn roeping van voortrekker binnen de internationale 

gemeenschap waar te maken.  De omschakeling naar een koolstofarme economie moet 

worden gerijmd met duurzame ontwikkeling, concurrentievermogen en zekerheid op gebied 

van energievoorziening.  Er moet in infrastructuur worden geïnvesteerd om de Europese 

afhankelijkheid van gas en olie te verminderen.  Elke lidstaat moet wel zelf kunnen beslissen 

over de energiemix die hij wil hanteren, met dien verstande weliswaar dat wordt geijverd 

voor een zo groot mogelijk aandeel van duurzame energie.  Ook de mogelijkheden van 

kernenergie moeten worden benut.  Biobrandstof kan alleen als duurzaamheid is 

gegarandeerd en zekerheid van voedselvoorziening in de wereld niet in het gedrang wordt 

gebracht.   
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Voedselzekerheid en voedselveiligheid zijn noch in de wereld noch in Europa 

vanzelfsprekend.  Zij vormen een belangrijke uitdaging voor de Europese Unie, ook naar de 

wereld toe.  Voedsel is een basisrecht en moet toegankelijk zijn voor iedereen, en dit tegen 

een achtergrond van verdere aangroei van de wereldbevolking, een vraag die sneller stijgt 

dan het aanbod en hoge maatschappelijke verwachtingen inzake kwaliteit, leefmilieu en 

dierenwelzijn.  In het licht van deze ontwikkelingen en vanuit de invalshoek van 

voedselzekerheid en -veiligheid moet het Europees landbouwbeleid ertoe bijdragen dat een 

nieuw evenwicht wordt gevonden tussen de consument, de markt en de overheid in het 

kader van een vrijere wereldeconomie.  Het Europees landbouwbeleid – wil het verder 

stimulerend inspelen op de maatschappelijke verwachtingen en de rol van landbouw als 

ruggengraat van het platteland versterken –  moet daarom blijvend inzetten op de nodige 

stabiliteit van de landbouwmarkten en op de economische rendabiliteit van de verschillende 

landbouwsectoren.  Enkel zo wordt de basis gelegd voor een Europese duurzame landbouw 

die kan instaan voor voedselzekerheid en voedselveiligheid in Europa en daarbuiten waarbij 

bijzondere aandacht gegeven dient te worden aan het familiaal karakter ervan, en die ten 

volle zijn multifunctionele rol kan vervullen. 

 

Het is teleurstellend dat de globale Europese inspanning voor ontwikkelingssamenwerking 

daalt, terwijl de eerste voorwaarde voor doelmatige hulp voldoende hulp is.  Als eerste 

doelstelling van het Europees ontwikkelingsbeleid moet meer dan ooit de 

armoedebestrijding gelden.  In het nastreven van de VN-millenniumdoelstellingen  moet 

Europa – geheel op maat van zijn verantwoordelijkheden – de rol van voortrekker blijven 

spelen.  Omdat een vrije en billijke wereldhandel kan bijdragen tot economische groei in de 

ontwikkelingslanden, hoort Europa zich te blijven inzetten voor het welslagen van de 

ontwikkelingsronde van Doha in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, die wat CD
&
V 

betreft ook daadwerkelijk een onderhandelingsronde ten bate van de ontwikkelingslanden 

moet zijn.  En ten slotte is het wenselijk dat het Europees ontwikkelingsbeleid voldoende 

oog heeft voor de belangrijke band tussen veiligheid en ontwikkeling.  Bij gebrek aan 

minimale veiligheid zullen de ontwikkelingsdoelstellingen voor miljoenen mensen die ver 

onder de armoedegrens leven, niet gerealiseerd kunnen worden.  Dit brengt ons bij 

conflictpreventie, opbouw  en bewaking van vrede, wederopbouw, mensenrechten … 

 

Het Europees veiligheids- en defensiebeleid verdient een nieuwe impuls.  Er is het laatste 

decennium weliswaar vooruitgang geboekt, maar de afzijdigheid van sommige landen, het 

tekort aan militaire samenwerking tussen de lidstaten en het onbenut laten van belangrijk 

potentieel maken dat de Europese Unie nog onvoldoende zorg draagt voor de echte 

veiligheidsbedreigingen naar de eigen bevolking toe en nog onvoldoende bijdraagt tot de 

internationale vredesinspanningen.   
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De veiligheid van de Europese burgers ligt minder in de verdedigbaarheid van het eigen 

grondgebied – hoewel die uiteraard ook belangrijk blijft – dan in het aanpakken van crisissen 

buiten Europa, nog voor zij broeihaarden worden van terrorisme, illegale trafieken, 

oncontroleerbare migratie, religieus extremisme …  De militaire apparaten van de EU-landen 

moeten dringend worden aangepast aan deze nieuwe uitdagingen.  Het totale bedrag van 

200 miljoen euro aan militaire inspanningen in Europa kan beslist beter en eigentijdser 

worden aangewend.  Een doorgedreven militaire samenwerking tussen de lidstaten kan aan 

deze toestand verhelpen.  Politieke wil is hier doorslaggevend.  Bovendien hebben de VS de 

redenering opgegeven dat een sterke Europese defensie een verzwakt Atlantisch 

bondgenootschap betekent.  In afwachting van de mogelijkheid om verdere stappen te 

zetten in de verwezenlijking van een volwaardige Europese defensie moeten de lidstaten 

verder bouwen op hun gezamenlijke ervaringen met operaties op gebied van militair en 

civiel crisisbeheer.   

Wat specifiek het civiele crisisbeheer binnen Europa betreft, dient verdergewerkt te worden 

aan solidariteit en samenwerking in het geval dat individuele lidstaten het slachtoffer zijn 

van ernstige terreuraanslagen of natuur- en andere rampen.  Sinds 2001 beschikt de 

Europese Unie over een samenwerkingsmechanisme voor civiele bescherming.  Met soms 

spectaculair maar vooral eendrachtig optreden bij rampen in de Unie – en zelfs daarbuiten – 

tonen hulpdiensten van de lidstaten, bij momenten van groot leed, dat Europese solidariteit 

ook zeer tastbaar en direct kan zijn.  CD
&
V wenst dat de Europese instanties regelmatig 

nagaan of de werking van dit mechanisme niet moet aangepast worden om rekening te 

houden met nieuwe inzichten qua hulpverlening, met verbeterde technische mogelijkheden 

om hulp te bieden en met het ontstaan van nieuwe soorten gevaren.    

 

 

Sterkere globale instellingen door een sterkere transatlantische 

samenwerking  

 

Zelfs Europa kan de hedendaagse globale uitdagingen niet alleen aan.  Het moet 

samenwerken met andere partners.  De verkiezing van een nieuwe Amerikaanse president 

biedt kansen om de natuurlijke en blijvende lotsverbondenheid tussen Europa en de 

Verenigde Staten opnieuw in het voordeel van beiden te vertalen in versterkte 

samenwerking.  De financieel-economische crisis, de klimaatverandering, regionale 

conflicten zoals in het Midden-Oosten en Centraal-Afrika, de straffeloosheid inzake ernstige 

schendingen van het humanitair recht, armoede en epidemische ziektes in de wereld, …  

Tegenover al deze en nog andere kwesties kan verbeterde transatlantische samenwerking 

een belangrijk verschil maken, wat ook impliceert dat wij soms meer begrip moeten 

opbrengen voor de gevoeligheden van de VS en soms meer en eendrachtigere inspanningen 

moeten doen om de VS te overtuigen van de noodzaak om hun beleid bij te sturen en om 



CD&V-Verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 

9 
 

b.v. te verzaken aan de verleidingen van het protectionisme.  “It takes two to tango.”  Ook de 

VS hebben belang bij betere samenwerking met Europa in de multipolaire wereldorde die wij 

nu kennen.  Samen kunnen de VS en de EU in ieder geval een unieke bundeling van krachten 

vormen om nieuwe impulsen te geven aan het multilateralisme en om de wereld gezamenlijk 

een agenda aan te bieden voor  wereldwijde internationale samenwerking (“a global agenda 

for global change”).  Samenwerking maakt ons sterk in moeilijke tijden.  Transatlantische 

samenwerking is geen doel op zich, maar een hefboom voor “global governance” waarbij 

de hele internationale gemeenschap baat heeft en betrokken wordt.  Vele van de 

multilaterale instellingen – van de Verenigde Naties, het Internationaal Muntfonds, de 

Wereldhandelsorganisatie tot en met het Bazelcomité voor Bankstandaarden – schreeuwen 

om hervormingen en een nieuwe aanpak.  Europa moet werk maken van doeltreffende 

multilaterale samenwerking op wereldschaal, en hoort daartoe éénstemmig op te treden en 

zijn rol van natuurlijke partner van de VS te versterken door middel van een 

dialoogmechanisme in economische en andere relevante beleidsdomeinen en door op 

veiligheidsvlak intensiever en operationeler samen te werken in het kader van de NAVO.   

 

 

Vertrouwen verdienen: naar meer democratische en efficiënte 

Europese instellingen 

 

Als Europa zo belangrijk is om op de hoger genoemde uitdagingen een antwoord te kunnen 

bieden, dan moet het ons vertrouwen verdienen.  De Europese Unie – en in het bijzonder de 

Europese Commissie – heeft vaak teveel het imago van een weinig transparante,  

bureaucratische en aan niemand verantwoording verschuldigde machine.  Het nieuwe 

hervormingsverdrag en de Europese verkiezingen bieden kansen om dit imago bij te stellen 

en om vooruitgang te maken in het Europese integratieproces.  We hopen inderdaad dat de 

Europese verkiezingen ertoe bijdragen dat Europa nog democratischer en begrijpelijker 

wordt en de Europese instellingen nog efficiënter ten dienste van de bevolking gaan 

functioneren.  Daarmee kan het nodige vertrouwen in de Unie worden versterkt.  Maar vooral 

het verdrag van Lissabon vormt een belangrijke stap in een hervormingsproces dat de Unie 

krachtiger, doelmatiger en transparanter moet maken en Europa ook een breder 

maatschappelijk draagvlak moet geven.  Het biedt in dit verband o.m. garanties voor een 

sterker Europees Parlement, een belangrijkere rol voor de nationale parlementen, 

mogelijkheden voor een directere betrokkenheid van de burgers en meer democratische 

legitieme Europese Commissie.  Om deze en tal van andere redenen hecht CD
&
V er veel 

belang aan dat het hervormingsverdrag snel in werking kan treden.    

 

De Europese Commissie is en blijft voor CD
&
V de motor van het Europese integratieproces.  

Ter versterking van haar democratische legitimiteit vinden wij het belangrijk dat de Europese 



CD&V-Verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 

10 
 

Raad reeds bij de voordracht van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, zoals 

het verdrag van Lissabon voorschrijft, rekening houdt met de uitslag van de Europese 

verkiezingen.  Zonder het collegialiteitsbeginsel in vraag te stellen, zijn wij bovendien 

voorstander van een sterkere responsabilisering van de individuele leden van de Europese 

Commissie.  Om de legitimiteit van de Commissie te versterken zou zij jaarlijks in het 

Europees Parlement het vertrouwen moeten krijgen nadat de voorzitter van dit orgaan een 

“State of the Union” heeft gebracht waarin een overzicht wordt gegeven van de 

beleidsverwezenlijkingen van het voorbije jaar en het beleidsprogramma van het komende.  

Anderzijds wil CD
&
V uitdrukkelijk waarschuwen voor een politieke onderwerping van de 

Commissie, die haar rol van motor van de Europese integratie moet kunnen blijven spelen.  

Om haar politieke rol en strategische capaciteit te versterken, en om te vermijden dat zij een 

“secretariaat” van de Raad wordt, dient de Commissie over voldoende personeel en middelen 

te beschikken.  De Commissie telt immers niet meer personeel dan het aantal 

personeelsleden van een middelgrote Europese stad.  Toch worden haar steeds bijkomende 

taken opgelegd.  Een sterke Commissie is ook een orgaan met een beperkte samenstelling 

en met een zo groot mogelijke onafhankelijkheid tegenover de lidstaten.  Daarom blijven we 

erop aandringen dat op termijn wordt afgestapt van het beginsel van één commissaris per 

lidstaat.  

 

Als dragers en instrumenten van de Europese democratie verdienen de Europese politieke 

partijen veel meer aandacht.  Het komt de nabijheid van Europa ten behoeve van de burgers 

ten goede dat meer wordt geïnvesteerd in de democratische impact van deze partijen.   

In dit opzicht zijn we met de Europese Volkspartij onder leiding van EVP-voorzitter Wilfried 

Martens goed op weg.  De EVP is met 36,7 % van de zetels veruit de grootste partij in het 

Europees Parlement, en de enige partij met vertegenwoordigers uit op één na alle 27 

lidstaten van de Unie. Ze is zowel qua partijwerking als in haar vertegenwoordiging in de 

parlementaire vergaderingen van vooral Europese organisaties zeer actief en invloedrijk.  

Hierin spelen nog andere CD
&
V’ers vaak een prominente rol doorheen gans Europa: Jean-Luc 

Dehaene geldt zonder meer als een grote autoriteit inzake Europese politiek, Marianne 

Thyssen is eerste vice-voorzitter van de EVP-fractie in het Europees Parlement, Luc Van den 

Brande is naast voorzitter van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie ook 

voorzitter van de EVP-fractie in de Raad van Europa, …   

De EVP en de andere Europese partijen kunnen langs verschillende wegen bijdragen tot meer 

democratische legitimiteit van de Europese instellingen en tot meer betrokkenheid van de 

Europese burgers.  Enerzijds moeten zij worden aangespoord om het publieke debat over 

Europa te stimuleren op een manier die de Europese burgers beter informeert en gevoeliger 

maakt in verband met de voordelen en de toekomst van Europa, o.m. aan de hand van hun 

partij- en verkiezingsprogramma’s.  De media – en in het bijzonder de publieke omroepen – 

kunnen in dit verband een belangrijke rol spelen.  Anderzijds moeten zij als Europese 
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politieke partij meer herkenbaarheid en aanspreekbaarheid nastreven bij de Europese 

verkiezingen, en aan de nationaal georganiseerde Europese verkiezingen een meer Europees 

karakter geven o.m. door zelf initiatieven te nemen in de richting van gedeeltelijk 

grensoverschrijdende Europese kieslijsten in iedere lidstaat.  We denken hier b.v. aan 

regionale initiatieven zoals een beperkt aantal gemeenschappelijke kandidaten in Benelux-

verband, of aan de vermelding op de kieslijsten van de Europese partij waartoe de nationale 

partij behoort. 

 

In het licht van de roeping van Europa als “global actor” is ook de uitbreiding van de 

Europese Unie een belangrijk beleidsvraagstuk.  Uitbreiding kan de Unie als “global actor” 

versterken, op voorwaarde dat de integratiecapaciteit en de besluitvaardigheid er niet onder 

lijden.  CD
&
V is van oordeel dat geen verdere uitbreiding mogelijk is zonder voorafgaande en 

toereikende hervormingen van de Europese instellingen, en dus geen enkel nieuw land nog 

kan toetreden voordat het verdrag van Lissabon in werking getreden is.  CD
&
V is van oordeel 

dat nieuwe lidstaten slechts toegelaten kunnen worden wanneer zij volledig voldoen aan alle 

gestelde voorwaarden, meer bepaald de klassieke politieke en economische criteria en de 

verplichtingen op gebied van wetgeving die verbonden zijn aan het EU-lidmaatschap, maar 

ook – zoals de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement reeds 

hebben aangegeven – de integratiecapaciteit van de Europese Unie.  CD
&
V is van oordeel dat 

naast de efficiëntie van de besluitvorming, de interne samenhang en de financiële 

draagkracht ook het maatschappelijk draagvlak bepalend is voor de integratiecapaciteit van 

de Unie.  Bovendien moet met de integratiecapaciteit van de Unie in de toekomst reeds 

zoveel mogelijk rekening worden gehouden bij het al dan niet toekennen van het statuut van 

kandidaat-lidstaat. 

 

Overigens is het belangrijk dat Europa – in samenhang met zijn uitbreidingspolitiek – 

nadrukkelijker investeert in zijn relaties met de buurlanden en landen uit aangrenzende 

regio’s.  Investering in goede relaties met de buren – of dit nu b.v. landen uit Noord-Afrika 

dan wel uit de Kaukasus betreft – is investeren in het eigen potentieel om een rol te spelen 

in de wereld.  

 

In een uitgebreider Europa zullen regionale samenwerkingsverbanden in de toekomst, onder 

meer via de formule van de EGTS of Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking, 

een belangrijkere rol spelen.  Onder impuls van de christendemocratische regeringsleiders 

van de BENELUX is de samenwerking tussen de drie landen versterkt.  Regionale 

samenwerkingsverbanden hebben voor ons een drieledige doelstelling.  Ten eerste moeten 

ze een pilootfunctie vervullen in Europa.  Thema’s die in Europa onvoldoende in beleid 

omgezet worden, moeten binnen regionale samenwerkingsverbanden zoals de BENELUX 

geïnitieerd worden.  Het opheffen van de grenzen (Schengen) is daar een mooi voorbeeld 
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van.  Ten tweede zijn ze belangrijk voor het behartigen van onze belangen.  Ze zijn een 

tegengewicht tegen een Europa dat te veel gedomineerd wordt door enkele grote lidstaten.  

Wanneer de kleinere lidstaten zich groeperen zullen ze beter aan bod komen in de 

besluitvorming.  En ten slotte vervullen zij een beleidsfunctie op regionaal 

grensoverschrijdend niveau.  Denk hier b.v. aan versterkte politiesamenwerking in bepaalde 

grensregio’s. 

Naast de BENELUX zijn er trouwens nog een aantal andere belangrijke regionale 

samenwerkingsverbanden in Europa, zoals de “Nordic Council” (met Denemarken, Finland, 

Zweden, Noorwegen en IJsland), de “Baltic Assembly” (met Estland, Letland en Litouwen) en 

de “Visegrad Group” (met Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije). 

 

Betrokkenheid bij en vertrouwen in Europa betekent voor ons in het bijzonder betrokkenheid 

en vertrouwen van de Vlamingen.  Europa moet zich toeleggen op beleidsdomeinen waarin 

het Europese beleid betere resultaten oplevert dan beleid op andere bestuursniveaus.  Het 

vormt een deel van een meerlagig bestuur waarin lokale, regionale, statelijke, Europese en 

mondiale overheden eigen verantwoordelijkheden hebben en waarin zij overeenkomstig de 

visie van CD
&
V horen samen te werken op basis van het zgn. subsidiariteitsbeginsel, dat 

(onder meer) zegt dat ieder hoger bestuursniveau slechts bevoegd kan zijn voor een 

beleidsmaterie wanneer het duidelijk in die materie meer geschikt is voor goed bestuur.  Het 

is belangrijk dat mensen zich blijven herkennen in alle bestuursniveaus.  Dat geldt in deze 

tijden van globalisering meer nog dan vroeger.  Daarom is CD
&
V van oordeel dat Vlaanderen 

inhoudelijk sterker moet kunnen wegen op de Europese besluitvorming.  Er moet een betere 

intra-Belgische coördinatie komen, zodanig dat  de Vlaamse en Belgische belangen beter 

worden behartigd in de Europese Unie.  Dit geldt onder meer voor het taalgebruik in de 

Unie.  Uit respect voor de gelijkwaardigheid van alle Europese burgers en omwille van een 

optimale communicatie met de Europese onderdanen is CD
&
V voor wat betreft het 

taalgebruik in de Unie principieel voorstander van een volledige meertaligheid.  Tegelijk 

echter moeten we behoedzaam omgaan met de kosten die aan meertaligheid verbonden 

zijn, anders riskeren we maatschappelijk draagvlak voor meertaligheid te verliezen.  Hoe dan 

ook moet het Nederlands – een taal die gesproken wordt door 22 miljoen Europeanen – 

erkend blijven als officiële taal van de Europese instellingen. 

Een andere toepassing van het subsidiariteitsbeginsel bestaat erin dat een afweging wordt 

gemaakt van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die zich situeren op het niveau 

van de (Europese, Belgische of Vlaamse) overheid aan de ene kant en het (Europese, 

Belgische of Vlaamse) middenveld aan de andere kant, in het bijzonder voor wat betreft het 

aanbod van diensten van algemeen belang. 

 

Aandacht voor Vlaanderen in Europa betekent ook aandacht voor Brussel.  Brussel is de 

hoofdstad van Vlaanderen en de hoofdstad van Europa.  CD
&
V wil dat Brussel zijn rol als 
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Europese en internationale hoofdstad ten volle kan vervullen.  Tegelijk engageert CD
&
V zich 

voor een Europa dat bewust kiest voor Brussel.  De Europese en internationale rol van 

Brussel vormt een belangrijke meerwaarde voor België en Vlaanderen en houdt krachtige 

troeven in voor de hoofdstad en dus voor ons land, zowel sociaal-economisch als cultureel 

en politiek.  Onze ambitie is om deze troeven te versterken door een proactief beleid 

waaraan alle bevoegde overheden in ons land meewerken. 

 

Het Europa dat wij voorstaan is geen Verenigde Staten van Europa.  Europa is met zijn 

verscheidenheid aan culturen een uniek politiek en maatschappelijk project.  Eenheid in 

verscheidenheid is ons project voor Europa.  Het gaat om een Europa waar culturele 

identiteiten niet als een verarming maar als een verrijking worden gezien, want ondanks de 

globalisering willen we nog steeds – geborgen in onze eigen cultuur – een eigen dorp of een 

eigen stad om in te wonen, met mensen om ons heen die we kennen van aangezicht tot 

aangezicht.  Een mens kan maar gelukkig zijn als hij ergens een thuis heeft.  Ergens 

toebehoren – geografisch, sociaal, cultureel, linguïstisch – is van essentieel belang voor de 

mens om zijn plaats in de wereld te kunnen vinden.  Het is zoals het hitalbum van Vaya Con 

Dios in de jaren negentig: “roots and wings”.  Alleen wie zich bewust is van zijn wortels 

(roots) en hierop kan terugvallen, kan zijn vleugels (wings) in Europa en in de wereld 

uitslaan. 

 

Identiteit is voor ons geen kwestie van kiezen, maar van delen.  Identiteit is geen afgesloten 

begrip dat luchtdicht wordt verpakt.  Identiteit is niet iets wat op een gegeven ogenblik “af” 

zou zijn of niet kan evolueren.  Identiteit is zich identificeren.  Het is een proces.  Het gaat 

om het actief leggen, onderhouden en eventueel verbreken van relaties en verbindingen.  

Maar om relaties te kunnen leggen, moet er wel een minimum aan gemeenschappelijkheid 

zijn.  Het is een illusie dat mensen die van elders komen en zich hier willen vestigen, 

volledig de navelstreng met hun roots zullen doorknippen.  Zij moeten niet kiezen, maar zij 

moeten wel delen.  Zij mogen zich niet afsluiten, ze moeten deelnemen aan ons 

maatschappelijk leven.  In die zin gaan de Vlaamse en de Europese identiteit ook samen.  

Het is maar door heel bewust Vlaams te zijn dat we zelfbewust Europeaan kunnen worden.  

En het is vanuit dit denken en handelen dat wij de mensen de hand willen aanreiken om hen 

doen te geloven in dit unieke Europese project. 
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Besluit 

 

Meer dan ooit hebben we nood aan meer Europa.  Europa is het meest boeiende en tegelijk 

onontbeerlijke project om de toekomstige grote uitdagingen in de wereld aan te gaan ten 

bate van welvaart, sociale rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling, vrede, veiligheid, ...  

Het engagement van CD
&
V ten aanzien van Europa is altijd erg groot geweest en dat zal 

zo blijven.  Niet vanuit één of ander romantisch geloof in een politiek fetisj.  Wel omdat 

Europa een heel nuttige hefboom kan zijn om op de best mogelijke manier om te gaan met 

de kansen maar ook de bedreigingen die eigen zijn aan de globalisering.  En omdat Europa 

ons de mogelijkheid biedt om onze lokale en regionale eigenheid te bewaren tegenover een 

globalisering die onze samenleving meer en meer doordringt en dikwijls de nood aan 

houvast voelbaar maakt.  Om deze redenen ijvert CD
&
V voor een sterk Europa, een Europa 

dat als “global actor” gedragen wordt door betrokkenheid en vertrouwen van de eigen 

bevolking.  Een Europa dat gedragen wordt door sterke, efficiënte en democratische 

Europese instellingen met de Europese Commissie als motor van de Europese eenmaking, 

met Europese politieke partijen die volwaardig hun rol kunnen spelen in de Europese 

democratie, en met een BENELUX-samenwerking die de Europese zaak dient en tegelijk de 

belangen van onze regio behartigt.  Om dezelfde redenen ijvert CD
&
V voor een Europa 

waarvan de uitbreiding in het teken staat van de versterking, een Europa dat investeert in 

externe betrekkingen en een Europa waarin Vlaanderen thuis is en meespeelt en waarin 

Brussel zijn roeping van Europese hoofdstad volledig kan waarmaken.  

 


