
Schuman 2.0 Declaration: Reshape Europe

In seventy years time the European Union put down a fine track record.  In the first place 
peace was solidly anchored in Europe and second a free trade zone delivered  remarkable 
economic dynamism.   Both generated a sizeable increase of the European level of 
prosperity  and a fruitful cohabitation. The political system behind the European integration 
could cope with most of the initial needs.

Today the Union is at  crossroads due to an increasing number of unresolved challenges 
that hinder progress towards an ever closer union.  Dealing with the future of Europe 
requires new recipies and a dynamic vision of the future. Preparing for that future is a 
matter of urgency and of survival to Europe.  Europe’s future canto be taken for granted, 
but shall be earned.

Nationalistic assumptions create unproductive contradictions. Conservatism, 
demonstrated by procrastination, leads to a deadlock as its frame of references cannot 
bring about proper explanation and justification, correct evaluation or holistic solutions. 
Sticking to the nation-state’s rationale steers Europe to a decline.   A polarised society is 
not receptive to anticipation of its future. 

Different discontinuities,  with almost irreversible effect, have recently  taken by surprise 
our leaders who disregarded foresight.  Big business nurtures strategic planning and with 
success.  Foresight is a meaningful extension of corporate social responsibility and good 
governance.  Current deadlocks should induce our leaders, both at national and European 
level, to take foresight at heart. Foresight shall not be limited to the economic or political 
situation.  Political institutions’ capacity to respond to new challenges shall be part of this 
periodical evaluation. Deep  reflection on the future of Europe is an essential part of 
foresight.
 
Europe now faces compelling developments both inside and outside the EU. Resolving 
these challenges is vital to the European Union. This evidence is not yet acknowledged.  
Peoples of Europe have high expectations of the European project but are frustrated their 
hopes don’t work out.  The European design is still ill-defined, but you cannot see if you 
don’t know where to look at.

In democracy peoples expect their leaders propose competing projects that will be 
debated in public. The European leaders hesitate to spell out proposals about the future of 
Europe.  Nobody can escape from its destiny.  Therefore, determination and a future 
oriented vision are needed by the elites who will be prepared for that mission.  

Europe’s vision of the future will be a broad outline of the intended end goal.  Progress 
towards an ever closer union can be boosted by long term societal and political objectives 
that enjoy broad support. Small or fortuitous reforms are inadequate.  Only a planned, step 
by step and inclusive remediation can deliver the intended effect.

Which objectives for Europe?   An open, flexible and effective political system with the 
potential to safeguard Europe’s internal harmony and development, diversity, cohesion, 
independence, way of life, prosperity  and welfare.  That ever closer union will be governed 
by mutual trust, respect and solidarity, respectively democratic, legitimated and 
decentralised institutions.  Checks and balances as well as empowered and autonomous 
entities capble of structural cooperation in the framework of multilevel governance.

 



Europe’s crisis management. Europe’s institutions shall be strong enough to face 
unexpected developments. Overcoming a crisis shall not mean a return to the previous 
situation, rather make a crisis a scoring chance. Ambitious, pro-active and long term 
measures will make the Union stronger than before. 

Which reform at European level?  Both internal and external challenges shall be 
confronted by  empowered institutions. Joint policy shall become effective governance. 
Decisions by unanimity  shall become legitimated codecisions. Democratic practice shall be 
improved by timely consultation of peoples. European public interest shall become obvious 
and palpable. European identity shall be accepted in addition to the various loyalties which 
we already embrace and don’t exclude. Participation will enhace peoples’ role in society. 
The member countries will be overarched by a European shared house where diversity is 
accepted and where differences remain. European values shall bond Europeans.  A 
shared destiny shall become the essence of cohabitation in Europe. Hard force is not 
intended to make an empire, but is the expression of a peaceful union that respects 
multilateralism and stimulates cooperation.  Speaking with one voice expresses the will to 
negotiate as an equal partner.

Europe’s action capacity shall not be limited to a micro-vision but will instead take stock 
of a broad and shared context.  Not only  procedures but also the effectivity  of institutions 
shall be improved.  They are the tools that enable or incapacitate joint action in Europe.

Europe shall mobilise the talents of people and of business.  This mobilisation will revert 
to a joint future oriented vision for Europe.  Clear objectives indicate the orientation for the 
decision-makers in the Union.Knowing what the future will bring will be of great assistance.

Europe shall ensure its own safety.  Relying on third powers for its safety is equal to 
subordination. The European Union is already an economic giant.  A volatile global 
powerplay imposes Europe to combine hard and soft power. Hard power is not only 
military power. However military power is essential to safeguard Europe’s strategic 
interests.

In the absence of courage to look forward and act accordingly, Europe will not be able to 
hand over a durable world to next generations. A considerable moral duty rests on the 
shoulders of present generation, that shall do whatever is needed to avoid the accusation 
of guilty negligence, egoism, greed or quest for satisfaction at whatever cost.  

No, this generation will do what shall be done.   

Robert Verschooten 
political adviser to UEF.be!!

Antwerp, April 15 2020

 



2.0 Schumanverklaring: een nieuw Europa

De Europese Unie heeft in zeventig jaar een mooie prestatie neergezet. Vooreerst werd 
de onderlinge vrede verankerd in Europa.  Verder heeft een vrijhandelszone een 
opmerkelijke economische dynamiek gecreëerd. Beide droegen bij tot een aanzienlijke 
stijging van het welvaart en maakten een positieve cohabitatie mogelijk.   Het politieke 
systeem achter de Europese integratie kon zowat alle initiële noden beantwoorden.

Heden staat de Europese Unie op een kruising van wegen door een toenemend aantal 
onopgeloste uitdagingen, die de weg naar een nauwer samenwerking versperren.  De 
toekomst van Europa aanpakken vergt nieuwe recepten en een dynamische visie op  de 
toekomst.  Deze toekomst voorbereiden is urgent en is een kwestie van leven of dood voor 
Europa. Europa’s toekomst is niet vanzelfsprekend, ze moet worden verdiend. 

Natiestaat veronderstellingen veroorzaken onoverkomelijke tegenstrijdigheden. 
Behoudsgezindheid, gekoppeld aan uitstelgedrag, leidt tot blokkering omdat haar 
referentiekader een correcte verklaring of rechtvaardiging, een juiste evaluatie van de 
toestand of holistische oplossingen onmogelijk maakt.  Vasthouden aan het denkpatroon 
van de natiestaat stuurt Europa rechtstreeks naar verval. Een gepolariseerde 
maatschappij is niet ontvankelijk voor haar toekomst.   

Verschillende discontinuïteiten, met haast onomkeerbare gevolgen, hebben onze leiders 
bij verrasssing overvallen. Strategische planning wordt door grote bedrijven ernstig 
genomen en met succes aangewend.  Toekomstverkenning is een zinvol verlengstuk van 
corporate social responsibility en van goed openbaar bestuur.  Recente patstellingen 
moeten onze leiders aansporen om, zowel op nationaal als Europees niveau, 
toekomstverkenning aan te wenden.  

Toekomstverkenning beperkt zich niet tot de economische of politieke toestand.  De 
manier waarop  de politieke instellingen nieuwe uitdagingen het hoofd bieden moet ook 
worden opgenomen in die periodieke evaluatie.   Een grondige reflectie over de toekomst 
van Europa is een essentieel onderdeel van toekomstverkenning.

Europa ontmoet een aantal dwingende ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Unie. 
Deze uitdagingen juist beantwoorden is van levensbelang voor de Europese Unie.  Deze 
evidentie wordt nog niet erkend. Europeanen stellen hoge verwachtingen in Europa.  Zij 
zijn gefrustreerd omdat hun verwachtingen niet worden ingelost.  Het Europese project is 
slecht omschreven, maar je kunt niet zien als je niet weet waar je moet kijken.

Een democratie verwacht van zijn leiders concurrerende voorstellen die in de politieke 
arena worden geworpen. Die leiders verzaken echter voorstellen te formuleren over de 
toekomst van Europa. Niemand ontsnapt aan zijn lot. Daarvoor zijn volharding en een 
toekomstvisie bij de elites nodig, die moeten worden voorbereid op deze missie.

Europa’s visie op de toekomst geeft een brede kijk op het nagestreefde einddoel. Voort- 
gang naar een nauw samenwerkende unie wordt bevorderd door maatschappelijke en 
politieke doelstellingen die ruime publieke steun genieten. Beperkte of onsamenhangende 
hervormingen baten niet.   Een stapsgewijze en inclusieve remediëring heeft wel resultaat.

Welke objectieven voor Europa?   Een open, flexibel en effectief politiek systeem met de 
capaciteit om Europa’s interne harmonie en ontwikkeling, diversiteit, cohesie, 

 



onafhankelijkheid, way of life, welvaart en welzijn te bevorderen. Deze nauw 
samenwerkende unie wordt gedragen door wederzijds vertrouwen, respect en solidariteit 
respectievelijk democratische, gelegitimeerde en gedecentraliseerde instellingen.  Checks 
and balances respectievelijk bevoegde en autonome entiteiten in staat stellen om 
structureel samen te werken binnen een meerlagig systeem.

Europa’s crisisbeheer.  Europa’s instellingen moeten in onverwachte omstandigheden 
probleemoplossend zijn.  Een crisis oplossen betekent geenszins een retour naar 
voorgaande situatie, wel geboden opportuniteiten benutten.  Proactieve en lange 
termijnmaatregelen moeten de unie sterker maken dan voorheen.   

Welke hervormingen op Europees niveau? Zowel interne als externe uitdagingen 
moeten worden opgevangen door daadkrachtige instellingen. Gemeenschappelijke beleid 
moet effectief bestuur worden. Eenparige beslissingen moeten gelegitimeerde 
medebeslissingen worden. De democratische praktijk moet worden versterkt door de 
bevolking op het juiste moment te raadplegen. Het Europees gemeenschappelijke belang 
moet vanzelfsprekend en tastbaar worden.  De Europese identiteit moet worden 
geaccepteerd en toegevoegd aan de loyaliteiten die we reeds omhelsen en niet uitsluiten.  
De lidstaten worden overkoepeld door een gedeeld Europees huis waarin diversiteit wordt 
aanvaard en waar de verschillen blijven bestaan. De Europese waarden verbinden de 
Europeanen. Het gedeelde lot van Europa zal de kern van onze cohabitatie worden. Hard 
force dient niet om een imperium te bouwen, maar is wel de uitdrukking van een 
vredelievende unie, die het multilateralisme aankleeft en internationale samenwerking 
stimuleert.  Met één stem spreken weerspiegelt de wil om te onderhandelen als een 
gelijke.

Europa’s actiecapaciteit  beperkt zich niet tot een microvisie maar past in een brede en 
gedeelde context.   Niet enkel procedures, ook de effectiviteit van de instellingen moet 
worden versterkt.  Ze maken gemeenschappelijke actie in Europa mogelijk of onmogelijk.

Europa zal de talenten van mensen en bedrijven mobiliseren.  Deze mobilisatie steunt 
op  een gedeelde toekomstgerichte visie op Europa.   Duidelijke objectieven bepalen de 
oriëntatie van de actie van de beleidslui in de Unie, die dan weten wat de toekomst brengt. 

Europa moet instaan voor de eigen veiligheid.  De veiligheid door andere mogendheden 
laten waarnemen staat gelijk met onderwerping. De Europese Unie is een economische 
reus. Een volatiel wereldwijd krachtenspel verplicht Europa hard en soft power te 
combineren.  Hard power is niet alleen militaire macht. Toch is hard power noodzakelijk 
om de Europa’s strategische belangen te vrijwaren.

Falende moed om vooruit te kijken en overeenkomstig te handelen maakt het Europa 
onmogelijk om een duurzame wereld aan de volgende generaties over te dragen.  Een 
zware morele plicht ligt op  de schouders van de huidige generatie, die alles moet doen om 
niet beschuldigd te worden van schuldig verzuim, egoïsme, hebzucht en het zoeken van 
onmiddellijke genot, wat het ook kost.

Neen, deze generatie zal doen wat moet worden gedaan.

Robert Verschooten, politiek adviseur UEF.be
Antwerpen, 15 april 2020

 


