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samenvatting
DE EUROPESE UNIE ZOALS HET IS
Europa is op een keerpunt.

De politieke eenwording is al lange tijd het streven van (meestal) de rijke-
re “Europeanen” die het meeste baat hebben gehad van de globalisering 
en de interne markt. De langdurige vertraging van de economie, die 
volgde op de gebeurtenissen van 2008, tezamen met de gevolgen van 
de nauwelijks draagbare nationale schulden brachten de gevoelens van 
ontevredenheid van velen aan het licht. Tegenwoordig is in veel Europe-

se landen van de unie (EU) het kiezersvolk sterk 
verdeeld, niet altijd langs partijlijnen en visies. 
Het is niet langer denkbeeldig dat de nipte refe-
rendumuitslag in het Verenigd Konkrijk (VK) in 
de toekomst gevolgd zou kunnen worden door 
andere landen als de omstandigheden opnieuw 
veranderen. Naast een aanhoudende periode 
van �scale zwakte en politieke instabiliteit is Euro-
pa geconfronteerd met een existentiële crisis.

Het is een te gemakkelijk argument om te stel-
len dat de recente economische problemen 
slechts incidenten waren en dat de beste weg 
vooruit is om het eenwordingsproces te intensi-
veren - met inbegrip van de politieke en �scale 

centralisatie – zonder welke het handhaven van een eenheidsmunt ( de 
€) die een deel van de EU-landen omvat – op termijn niet mogelijk lijkt.

Het streven om te komen tot een ‘steeds nauwere unie’ zoals om-
schreven in het Verdrag van Rome, veronderstelt een vrijwillig sa-
mengaan van de Europese volkeren, en niet alleen een combinatie 
van de politieke en �nanciële structuren waarin zij leven. Die twee 
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vormen van samengaan zijn niet hetzelfde. De eerste kan de tweede 
legitimeren; De tweede zal het eerste niet realiseren.

In feite zijn sommige van de mechanismen waarmee de EU heeft ge-
probeerd haar volkeren te verenigen, zelfs contraproductief geweest. 
Binnen de vaste interne wisselkoersen van de euro heeft het falen van 
de Griekse economie, Griekenland tot een economische vazalstaat ge-
maakt - met voorspelbare e�ecten op het Griekse sentiment over de 
(met name Noord Europese) crediteurlanden. Meer in het algemeen cre-
eert een afhankelijkheid van schuld�nanciering in de EU op individueel, 
bedrijfs- en nationaal niveau een dicht verweven netwerk van degenen 
die moeite hebben om leningen terug te betalen en degenen die bij een 
faillissement geruineerd zouden kunnen worden. De relatie - of juist ge-
brek aan relatie - tussen bedrijven en hun investeerders heeft geholpen 
om een �nancieel landschap te vormen waarin kapitaal naar de sterkste 
groeipunten trekt en arbeid in zijn kiel meetrekt, met soms ernstige ge-
volgen voor de verzendende en ontvangen bevolkingen.

Het punt is dat �nanciële en politieke systemen relaties genereren tussen 
hele groepen mensen door heel Europa. Deze systemen creëren ook de 
voorwaarden waar die relaties dan aan (moeten) voldoen. Sommige van 
deze systemen, zoals de euro, zijn ontworpen. Anderen (inclusief schuld�-
nanciering, de werking van kapitaalmarkten en een korte termijn democra-
tische cyclus) bestonden al in de westerse politieke economie en werden 
gebruikt of aangepast. Gezien de gestelde doelen van het Europese project 
is het enigszins ironish dat de relatiestructuur en de impact van deze syste-
men - met inbegrip van de relatie tussen de huidige en toekomstige bur-
gers van Europa - op geen enkele manier diepgaand onderzocht is. 

WAT DE EU ZOU KUNNEN ZIJN
Maar wat als de EU het Verdrag van Rome letterlijk zou nemen en een 
‘steeds nauwere Unie’ zou realiseren? Een Unie die streeft naar het vrij-
willig samengaan van Europese volken als gevolg van een positief ge-
voel van gedeelde Europese identiteit (en niet machtsstreven). Zou dit 
een primair en pragmatisch langetermijndoel kunnen zijn voor de EU? 
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Welk soort beleid zou hiertoe in de praktijk kunnen inspireren?

Beleid in Europa, op nationaal en EU-niveau, weerspiegelt een breed 
scala aan doelstellingen en overwegingen, met inbegrip van econo-
mische groei, veiligheid, beperking van de milieue�ecten en niet in 
het minst de waarschijnlijke invloed op verkiezingen.

Deze publicatie stelt voor dat er een overweging wordt geintrodu-
ceerd die een anker biedt aan alle genoemde overwegingen: na-
melijk de invloed van het beleid op relaties tussen volkeren, tussen 
instellingen, tussen belangengroepen en tussen individuen. 

Beleid zou beoordeeld moeten wor-
den niet alleen op economische-, 
sociale- of milieue�ecten maar ook 
of beleid zal resulteren in bete-
re interactie en wederzijds begrip 
tussen mensen en of er voldoende 
gelijkwaardigheid en afstemming 
van doelen en waarden zal zijn als 
gevolg van dat beleid. Een groot 

Confederaal Europa stelt geen te-
rugtrekking voor uit het Europese 
project, noch een langdurige en 
voortijdige stormloop naar volledige 

politieke integratie. Door de onderliggende zwakheid van relaties aan 
te pakken, biedt het een meer constructieve en minder controversiële 
manier om om te gaan met het feit van onderlinge afhankelijkheid 
waaruit geen Europeaan kan ontsnappen. In een confederale structuur 
ligt de mogelijkheid voor de EU en haar samenlevende landen om sa-
men sterk te zijn, de soevereiniteitsproblemen op te lossen en het man-
daat, het lidmaatschap en de procedures van de belangrijkste centrale 
instellingen van de EU te hervormen: de Raad van Europa, het Europese 
Parlement, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. De 
publicatie richt zich ook op economische zorgen. Europa heeft een 
manier nodig om de groei te stimuleren en om de ongekende schul-
denlast te verminderen in plaats deze toe te laten nemen. Deze onge-
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kende schuldenlast kan op korte- en middelange termijn meer schade 
veroozaken dan de dreiging die uitgaat van de hoogteverschillen van de 
zeespiegel. Deze publicatie geeft twintig beleidsvoorstellen verdeeld over 
zeven rubrieken. Er is echter een diepere laag in deze publicatie, die deze 
beleidsvoorstellen draagt. Dat is de erkenning dat de grote motoren en 
het gedachtengoed die voortvloeien uit de Europese christelijke wortels 
en de verlichting niet op zichzelf staan. 

Uiteindelijk moet een cultuur die zo de rechten en vrijheden van indi-
viduen benadrukt ook aandacht besteden aan de relaties die gecodi�-
ceerd en vormgegeven worden in belangrijke (EU) instellingen.

Europa zou expliciete waarde moeten hechten aan de kwaliteit van de 
relaties in de maatschappij  de volgende generatie daarin opleiden. 

Vrijheid en gelijkheid zijn uniforme idealen - maar ze zijn slechts twee 
van drie. Geen van beide kan los van het derde ideaal uitgevoerd. Dit 
derde ideaal dat sinds het midden van de twintigste eeuw veel minder 
aandacht heeft gekregen - is broederschap.

OVERZICHT

Politieke structuren

1. Aanpassing van het Verdrag van Lissabon om ‘Unie’ te herde�niëren als 
een sterke confederale structuur in plaats van een federatie. (EU NIVEAU)

2.  Aanpassing van het Verdrag van Lissabon om de levensverwachtingen 
van toekomstige generaties te versterken door hen formeel als belang-
hebbenden in de EU te betrekken en door de doelstellingen van het on-
derwijsbeleid in de lidstaten uit te breiden. (EU & LIDSTATEN)

Internationale �nanciën binnen de EU

3. Pas de symmetrische discipline toe op de economieën met een overschot 
en de economieën met een tekort. (EU NIVEAU)
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4. Het doel om te komen tot een gemeenschappelijke munteenheid voor de 
gehele EU moet worden uitgesteld. Ondertussen dient een �exibele wis-
selkoersregeling te zorgen voor snelle correcties van de betalingsbalans 
onevenwichtigheden die kunnen optreden. (EU NIVEAU)

5. Verminder de impact van de internationale schuldenlast door de omzetting 
van conventionele schulden in bbp-gekoppelde e�ecten. (EU NIVEAU)

Schuldenvrije groei

6. herstel het vertrouwen tussen regeringen en kiezers door intergeneratio-
nale �scale transparantie verplicht te stellen. (LIDSTAAT NIVEAU)

7. Behandel nationale schulden met prioriteit door de druk op de overheids-
uitgaven te verminderen. (LIDSTAAT NIVEAU)

8. Verwijder belastingvoordelen op schuld�nanciering voor het bedrijfsle-
ven om een gelijk speelveld te creëren tussen schuld en eigen vermogen. 
(LIDSTAAT NIVEAU)

9. Belast banken adequaat voor de liquiditeit- en solvabiliteitsverzekering 
die zij ontvangen van de overheid en de ECB. (LIDSTAAT NIVEAU)

10. Ontwikkel nieuwe �nanciële instellingen voor het �nancieren van woningen 
door middel van gedeelde aandelenregelingen, en verwijder eventuele reste-
rende �scale voordelen voor hypothecaire schulden. (LIDSTAAT NIVEAU)

11. Stimuleer kredietverstrekkingen door banken en andere kredietverstrek-
kers door belastingvoordelen op consumentenkredieten te verwijderen.
(LIDSTAAT NIVEAU)

Een interne markt met drie vrijheden

12. Maak een nieuwe interne markt van drie vrijheden voor:

a. de handel 
b. goederen, diensten en kapitaal 
c. en laat de nationale overheden immigratie controleren. (EU NIVEAU)
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Behoorlijk ondernemingsbestuur

13. Maak geïntegreerde rapportage (integrated reporting (IR)) de Europese 
norm voor bedrijven en voer metrics in die direct de relatiekwaliteit tus-
sen de belanghebbenden meten. (EU NIVEAU)

14. Versterk toezicht op aandeelhouders en het bedrijfsmanagement door trans-
parantie van het aandelenbezit te vereisen. Het is belangrijk dat beleggers 
gestimuleerd worden om langdurig bij een bedrijf, waar zij de verantwoorde-
lijkheid voor dragen en een aandeel in hebben,  betrokken te zijn. (EU NIVEAU)

15. Bedrijfsbesturen moeten een betere weerspiegeling tonen van alle be-
langhebbenden zodat niet alleen de belangen van aandeelhouders in 
het oog worden gehouden. Ook moet in geval van liquidatiesprocedures 
prioriteit gegeven worden aan kleine crediteuren, klanten, leveranciers en 
werknemers boven ‘veiliggestelde’ crediteuren. (EU NIVEAU)

16. Verplaats de bewijslast bij het Europees toezicht op fusies zodat niet al-
leen negatieve gevolgen worden uitgesloten maar ook wordt aangetoond 
dat er voordelen in het sociale domein te behalen zijn. (EU NIVEAU)

Realisme op het gebied van immigratie

17. Erken de grenzen van nationale tolerantie door op EU niveau formeel vast 
te leggen dat immigratie een nationale competentie is. (EU NIVEAU)

18. Creëer een coöperatief ge�nancierd EU-immigratie systeem met sterke 
collectieve buitengrenzen. (EU NIVEAU)

Investeringen en welzijn

19. Geef de stadsregio’s een beslissende rol in de economische planning van 
de omgeving, de opbouw van het investeringsvermogen en de besteding 
daarvan. (LIDSTAAT NIVEAU)

20. Bouw sociale veerkrac ht op door colocatie van familieleden te stimuleren 
en competenties te vergroten van (verlengde) familienetwerken en hier-
door de toenemende (nationale) zorg en welzijn begrotingen te vermin-
deren. (LIDSTAAT NIVEAU)
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vrijheid, gelijkheid, waarheid, gerechtigheid en solidariteit kunnen alleen echt 
iets betekenen in de context van de relaties met elkaar en met god.

voor iedereen geldt dat relaties de basis zijn van identiteit, leren, kansen, 
resultaten en welzijn 

Relationeel kapitaal is de primaire bron van waardevermeerdering omdat de 
kwaliteit van relaties bepalend is voor mensen en instituties 

een goede samenleving verbindt mensen op zo’n manier dat wederkerigheid, 
transparantie, begrip, eerlijkheid en gezamenlijke visie worden aangemoedigd 

iedereen moet gelijk behandeld worden voor de wet en ieders intrinsieke 
waarde moet gerespecteerd worden 

in een duurzame samenleving zijn de rechten van individuen, 
gemeenschappen, instituten en ‘derden’ in balans door de sociale netwerken 
heen inclusief toekomstige generaties 

Waar relaties breken tussen individuen of volken moet er gestreefd worden naar 
terughoudendheid en bemiddeling om scheiding en geweld te voorkomen.  

Initiatiefnemers:

sallux Bergstraat 33 | 3811 ng amersfoort | tel: +31 33 30400123

sallux heeft de anBi status: Steun ons werk!   

De activiteiten van Sallux worden � nancieel onderst eund door het Europese Parlement. De verantwoordelijkheid 
voor alle activiteiten van Sallux, in welke vorm of medium dan ook ligt bij Sallux. Het Europees Parlement is niet 
verantwoordelijk voor elk gebruik van de informatie die hierin is inbesloten.
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