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Dames en heren,
Ook namens de Tweede Kamer wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid, zowel bij dit
diner als bij de Conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire morgen. Die conferentie
vindt plaats onder een bijzonder gesternte. We hebben te maken met grote Europese
– eigenlijk mondiale – problemen, die we alleen niet de baas kunnen. Denk aan de
migratieproblematiek, aan terrorisme of aan de transitie naar duurzame energie. Ook
de rol van parlementen in zichzelf is onderwerp van gesprek. Het gaat dan om de
verdeling van verantwoordelijkheden, om subsidiariteit en autonomie, om de vraag
hoe ver de invloed van parlementen reikt. De hoofdboodschap van de Nederlandse
parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap sluit daarop aan. Ons doel is te
‘bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’.
Hoe onstuimig onze omgeving ook is; op economisch gebied lijkt het alsof we in
rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. Er zullen rimpelingen blijven – dat hebben
we in de afgelopen dagen in de kranten kunnen lezen – maar waar de economische en
financiële crisis deze conferentie jarenlang heeft gedomineerd, hoop ik dat de weg
omhoog is ingezet en dat we vanaf nu naar de lange termijn kunnen kijken. Dat is in
de kern wat volksvertegenwoordigers doen: ze zetten lange lijnen uit, schetsen een
toekomstperspectief, plaatsen een stip op de horizon.
Ik vind het goed dat mensen dat ook zien. Vanuit het Nederlandse parlement hebben
we er principieel voor gekozen al onze interparlementaire conferenties live uit te
zenden, via onze website en een speciaal ontwikkelde app. Dat geldt ook voor de
conferentie morgen. Het hoort bij een moderne democratie om open en transparant
te zijn. Het is belangrijk dat mensen zien dat we de toekomst met optimisme
tegemoet zien, en dat de kracht van Europa ligt in het feit dat we informatie en
ervaringen uitwisselen. Het tilt nationale parlementen én Europa als geheel naar een
hoger plan.
Dames en heren,
We organiseren deze conferentie samen met het Europees Parlement. Mede namens
mevrouw Broekers-Knol wil ik iedereen hier in Brussel hartelijk bedanken voor de
prettige samenwerking. We hebben samen de basis gelegd voor een inhoudelijk

gesprek over een adequaat en stabiel begrotingsbeleid – van fundamenteel belang
voor een gezonde samenleving.

