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Zolang als ik me kan herinneren woon ik in Europa. Een groot en verenigd Europa dat me al vele
kansen en voordelen heeft geboden. Een unie waar ik trots op ben. Omdat ik vlak bij Brussel woon
en al veel heb kunnen reizen voel ik me zelfs eerder Europeaan dan Belg of Vlaming. De Europese
Unie is niet perfect en verre van af, maar verdere uitbreiding is niet het juist antwoord.
De EU bevindt zich op dit moment in een akelige puberteit. Ze groeide doorheen de jaren van een
select clubje landen met een economische agenda, naar één van de grootste unies ter wereld en
zelfs de grootste economie ter wereld. Maar daar loopt het net fout, de focus op de economie is
wat het hele project in gevaar brengt. Het gebrek aan politieke unie en een coherente visie zorgt
voor een zekere logheid en brengt de stabiliteit van het hele systeem in gevaar. Consensus vinden
tussen vertegenwoordigers van 500 miljoen mensen is moeilijker dan een economische
vrijhandelszone starten tussen een handvol landen. Verschillende landen hebben andere
uitdagingen en noden, en hoewel de EU zekere minimumvoorwaarden stelt voor lidmaatschap
blijven verschillen bestaan.
Laat ik even duidelijk zijn, politieke eenheid was van bij het begin niet het doel van de Unie maar
het is nu wel één van de mogelijke oplossingen. Het Europese project zoals het vandaag bestaat is
niet leefbaar, de aanslepende crisis getuigt daarvan. Wat zijn dan de mogelijkheden? Een oplossing
die steeds meer mensen propageren is de afbouw van de EU. Het eurosceptiscisme groeit overal in
Europa en sommige denken aan de terugkeer naar natiestaten met bilaterale verdragen. Terug
naar bekende recepten die in het verleden werkten. Een andere weg is verdere integratie.
Integratie op vooral politiek, maar ook militair en sociaal vlak. Sommigen dromen zelfs van een
‘Verenigde Staten van Europa’.
De EU staat op een tweesprong, integreren of desintegreren. Blijven stilstaan is niet houdbaar. Een
verdere uitbreiding zal, vrees ik, leiden tot desintegratie. Dat betekent meer landen die vragen om
inspraak, meer landen met hun eigen agenda. Al zijn de nieuwe lidstaten vaak de ferventste
aanhangers van het Europese project, toch is het makkelijker moeilijke beslissingen te nemen met
minder leden. Wanneer de EU blijft uitbreiden zonder politieke eenheid, zie ik geen andere
mogelijkheid dan de Unie af te bouwen tot een louter economische, niet monetaire
samenwerking. De eerste tekenen zijn er al; de uittreding van de Griekenland uit de Eurozone
wordt als mogelijkheid onderzocht en zelfs Duitsland ziet er geen probleem in.
Een verdere integratie op politiek vlak is ook lastig. Dit had best in de jaren ’90 van de vorige eeuw
plaatsgevonden, toen landen nog groeiden en er maar vijftien lidstaten waren. De aandacht ging
toen echter uit naar de euro, een munt die daar nu de gevolgen van draagt. De slechts
gedeeltelijke overlapping van de eurozone en de EU maakt het bestuur van de eurozone zo
moeilijk, denk ik. In dit scenario zou Europese Unie meer unie moeten worden, en zouden
sommige landen moeten kiezen, volledig uit de unie te stappen of mee te gaan in een verdere

eenmaking van het continent. De EU kan niet functioneren wanneer leden ervoor kiezen om
slechts gedeeltelijk lid te zijn. Dat getuigt van opportunisme en hypocrisie, twee dingen die
verdere integratie tegenwerken. De EU, voor mij, is een project van solidariteit en gedeelde
verantwoordelijkheid, maar ook één van hoop en de moed om iets groots te verwezenlijken.
Wat ik voorstel is dat de EU en dan vooral de burgers van alle afzonderlijke landen een debat
voeren over wat zij nu juist willen. De neuzen moeten terug in dezelfde richting gezet worden.
Samen moeten we beslissen wat we willen. Wie wil er voort, wie wil er terug? Dit wordt zeker niet
makkelijk, maar tijd valt er niet te verliezen.
Vele mensen vinden de Europese Unie een ver van hun bed show die ze alleen maar zien als er
dingen fout gaan. Een bureaucratische schaduworganisatie in Brussel met machten waar velen
niets van af weten. De EU, en vooral de commissie, doet haar best om burgers meer te betrekken
en ik juich die initiatieven alleen maar toe. Maar door verdere uitbreidingen van de Unie zullen
velen dit geweldige initiatief de rug toekeren. Technisch gezien zijn ze vertegenwoordigd in het
Europees parlement dat de nieuwe lidstaten goedkeurt. Maar in de praktijk stel ik me vragen bij
de manier waarop veel mensen stemmen. Een stem uit buikgevoel komt vaak niet overeen met
het gerealiseerde programma en dat leidt tot frustraties.
Mijn visie: werk aan meer eenheid. Vergroot de onderlinge solidariteit tussen landen en zorg dat
ze terug volledig achter de Unie staan. Het vallende vertrouwen in Europese organisaties moet
gestopt worden. De bankenunie is een stap in de goede richting. Een politieke unie zou een nog
grotere stap zijn. Nadat Europa een meer samenhangend project heeft uitgewerkt met een klare
visie is er opnieuw plaats voor nieuwe leden.

