
Ons Europa kan meer zijn   
Het verhaal van Europa is er een dat geschreven is in tijden van crisis. Op elk moment in de 
moderne geschiedenis toen Europa werd geconfronteerd met een uur van de waarheid, hebben 
we gereageerd door dichter bij elkaar te komen. Deze doctrine heeft ons in staat gesteld om de 
ergste stormen te doorstaan, en onze instellingen in staat gesteld om te reageren op de zorgen 
van mensen.  Om in het leven van mensen tastbare verschillen te maken. De doctrine van 
Europa is er een die samenwerking steevast boven concurrentie plaatst. Een doctrine die heeft 
gezorgd voor welvaart, sterke democratieën en een oerdegelijke bescherming van persoonlijke 
vrijheden. Alleen al in de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met instortingen in het 
bankwezen, staatsschuldencrises en migratiedruk, gevolgd door een wereldwijde pandemie 
zoals we er nog nooit een hadden gezien. Al deze gebeurtenissen hebben Europa dichter bijeen 
gebracht, en we zijn er sterker door geworden.  
Die basis, die eenheid, wordt nu opnieuw op de proef gesteld door een perfecte storm: een 
combinatie van oorlog in onze achtertuin met ongekende inflatie, prijsstijgingen voor 
elektriciteit en energie, een klimaatramp die onze rivieren drooglegt en onze bossen laat 
branden, voedselonzekerheid en een snel opkomende crisis in verband met de kosten van 
levensonderhoud.  
Opnieuw wordt Europa op de proef gesteld. Opnieuw moet Europa reageren. Opnieuw zullen 
we moeten samenwerken. Opnieuw moet Europa zich aanpassen. En opnieuw staat het 
Europees Parlement klaar om zijn rol te spelen.  
Onze huizen verwarmen, onze industrie van brandstof voorzien en onze auto’s laten rijden 
wordt steeds moeilijker. De inflatie houdt de prijzen hoog. Dat weten we. Maar precies wanneer 
we onder de grootste druk staan, zullen we moeten opstaan en op ons stuk blijven als nooit 
tevoren. Op dat moment moet het theoretische Europa samengaan met praktisch leiderschap. 
Met snelheid, actie en moed. En Europa moet opstaan om die uitdaging aan te gaan. Of het nu 
gaat om het aanpakken van de kosten van levensonderhoud, de elektriciteitsprijzen, de 
klimaatverandering, defensie, voedselzekerheid of steun voor Oekraïne. Eenheid is de enige 
weg vooruit. 
Europa moet meer zijn.  Dit was de duidelijke oproep die het Europees Parlement in mei 2022 
heeft gedaan in de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa, de één jaar 
durende burgerconferentie. Deze week zal de voorzitter van de Europese Commissie 
voorstellen doen in haar jaarlijkse toespraak over de Staat van de Europese Unie. 
Voor het Europees Parlement moeten de volgende essentiële kwesties die door de burgers aan 
de orde zijn gesteld, in de voorstellen centraal staan. 
We moeten een alomvattende veiligheids- en defensie-unie tot stand brengen. Onze 
veiligheids- en defensieapparatuur en -infrastructuur moeten worden herzien. De brute en 
illegale invasie van Oekraïne, die nergens voor nodig was, heeft laten zien hoeveel de wereld 
sinds februari is veranderd. We moeten beter gebruikmaken van onze defensie-uitgaven en 
dubbel werk voorkomen door middel van een pan-Europese defensiecapaciteit, als aanvulling 
op de NAVO, niet in concurrentie ermee.  
Ten tweede moeten we de veerkracht en autonomie van Europa op energiegebied aanpakken. 
We moeten de afhankelijkheid van onbetrouwbare leveranciers verminderen. Hieraan 
gekoppeld zijn de onmiddellijke maatregelen die moeten worden genomen om de gevolgen te 
beperken van de stijgende elektriciteitskosten. De prijsstijgingen die gezinnen in heel Europa 
treffen, moeten dringend worden aangepakt, ook met het oog op politieke stabiliteit.  
Tegelijkertijd moeten we onze ambitieuze klimaatdoelstellingen blijven halen en onze energie- 
en groene transitie versnellen. 
Ten derde heeft de pandemie tekortkomingen aan het licht gebracht in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten. Het Europees Parlement pleit voor een “recht op 
gezondheid” in de EU. Om de verspreiding van virussen tegen te gaan of de toegang tot 



gespecialiseerde behandelingen te vergemakkelijken, ligt de oplossing vaak in meer 
grensoverschrijdende samenwerking.  
Deze intensivering van de inspanningen zal kosten met zich meebrengen. Om onze respons op 
de toenemende problemen op te voeren, moeten we de EU-begroting moderniseren. 
Onze begroting moet crisisbestendiger en flexibeler zijn om snel veranderende of onverwachte 
prioriteiten op te vangen.  
De komende maanden zullen zwaar zijn, maar we hebben voor onszelf al bewezen dat 
Europeanen met gerichte vastberadenheid goed in staat zijn zich te verenigen in geval van 
tegenspoed. De Europese samenwerking en integratie vloeiden voort uit de wens om onderlinge 
solidariteit te betrachten om de problemen na de wereldoorlog te overwinnen. Europa kan 
vertrouwen hebben in haar vermogen om verregaande verstoringen aan te pakken. Zij heeft 
haar kracht bewezen.  
Dit is het moment van Europa. We kunnen meer zijn – samen. 
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