Toen, op het einde van 1997, het nieuwe boek van de vroegere Permanente
Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie te Brussel aan een 200-talgenodigden
werd voorgesteld, hield Jacques Delors de toespraak die als feestrede was bedoeld.
Inderdaad, Ambassadeur Philippe de Schoutheete was een paar dagen vroeger op rust
gegaan en kwam nu al op de markt met een boek waaraan hij de titel "l'Europe pour tous '
had meegegeven. Wat zou deze specialist van de Europese integratie bij het beëindigen
van zijn diplomatieke loopbaan ons wel te vertellen hebben ?
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Blijkbaar had Delors zich vaak die vraag gesteld en greep hij nu de gelegenheid aan om
duidelijk zijn mening over een aantal dingen te zeggen. Ook hij kan dit nu doen want hij had
het voorzitterschap van de Commissie achter zich gelaten en streefde geen nieuw mandaat
meer na. Vooral het slot van zijn rede trof mij. Het klonk scherp : "Waarom richten de
lidstaten van de Europese Unie niet eens een Intergouvernementele Conferentie in waar zij
zouden antwoorden op de vragen. Waarom bent u toegetreden tot de Europese Unie ? Wat
wilt u mede tot stand brengen ? Welk is het doel van uw toetreding ? Waarom aanvaardt u
in een Unie te leven met de andere lidstaten ?" Hij voegt er zelf aan toe : "Indien zij eerlijk
waren in hun antwoord, zou dan al spoedig blijken dat sommigen eigenlijk niet tot de familie
behoren die met het eenmakingsproces is begonnen.
Deze conclusie kwam
vanzelfsprekend hard over doch ik denk er nog dagelijks aan nu een nieuwe
intergouvernementele conferentie is begonnen die geroepen is aan de bestaande structuren
de nodige versterkingen aan te brengen alvorens dertien nieuwe kandidaten tot de Unie
worden toegelaten.
Nu we vandaag de 50ste verjaardag herdenken van de plechtige verklaring die Robert
Schuman op 9 mei 1950 aflegde - verklaring die het begin betekende van de Europese
integratie - zou ik graag uit die tekst twee zinnen willen citeren.
De eerste luidt : "Het verenigd Europa zal moeten worden opgebouwd door middel van
concrete verwezenlijkingen, waarbij een feitelijke solidariteit als uitgangspunt zal moeten
worden genomen". Deze solidariteit vormde bijgevolg vanaf het begin een basiswaarde
zonder welke Europa niet denkbaar zou zijn. Tastbare bewijzen van solidariteit zouden
worden gevonden in het aanvaarden van een gemeenschappelijk landbouwbeleid en een
regionaal beleid. Pas een tijd later werd de nadruk gelegd op de subsidiariteit. Wie
enigszins vertrouwd is met beide begrippen, en streeft naar een orthodoxe verklaring van
beide, weet dat ze met elkaar engverbonden zijn. Bij alle hervormingen van de verdragen
moet daarop met zorg gelet worden.
De tweede zin die ik wilde citeren is de volgende : "De mogelijkheid zal geschapen worden
voor een ruimere en diepere gemeenschap tussen landen die lange tijd door bloedige
tegenstellingen waren verdeeld.
Beide zinnen bevatten grote beginselen die ongetwijfeld moeten vermeld worden wanneer
voor de toetreding van nieuwe landen geëist wordt dat zij de democratische staatsvorm, de
mensenrechten en de rechtsstaat zouden eerbiedigen. Er zijn trouwens nog andere
beginselen die vroeg of laat hun plaats moeten krijgen in teksten met een constitutioneel
karakter.
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