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Minister-president Rutte heeft vanmiddag in Berlijn zijn visie op de
Europese samenwerking gegeven. De toekomst van Nederland ligt in
de EU, zolang die EU maar heel concrete projecten aanpakt, aldus
Rutte.
Rutte wil dat de EU zich de komende jaren inzet voor veiligheid en stabiliteit,
schrijft de NOS op haar website. "Hoogdravende visies leveren geen banen en
veiligheid op. Geschreeuw op de ﬂanken ook niet. Alleen hard werken doet dat.
Stap voor stap." Ruttes toespraak had als titel: 'Geen woorden, maar daden. De
belofte van Europa waarmaken'.
De Nederlandse minister-president wil dat de EU nauw samenwerkt op het gebied
van Defensie, klimaat en vluchtelingenbeleid. Hij sprak zich uit voor herverdeling
van asielzoekers over Eruopa, maar maakt zich zorgen over de weigering van
Oost-Europese landen daaraan mee te werken. "Solidariteit is geen
eenrichtingsverkeer", citeerde hij Merkels uitspraak hierover. Op het gebied van
klimaat wil Rutte dat de EU scherpere doelen stelt: 55 procent minder CO2 ten
opzichte van 1990 in plaats van de 40 procent die nu is afgesproken.
In zijn lezing ging Rutte ook in op de plannen van Frankrijk en Duitsland om de EU
een nieuwe impuls te geven en meer bij te dragen aan de Europese begroting, nu
de Britse bijdrage na de Brexit zal wegvallen. Twee weken geleden was Rutte nog
bij Merkel om haar te vertellen dat Nederland niet meer wil bijdragen. En hoewel
Nederland ook op andere punten minder ver wil gaan dan Frankrijk en Duitsland,
benadrukte Rutte vandaag dat hij samen met Merkel en de Franse president
Macron verder wil bouwen aan de Europese Unie.

Merkel wil graag meer betalen aan het EU-budget. Rutte vond dat
eerder “on-acceptabel”. Vandaag heet het: “mijn doel is: geen hogere
afdrachten”. Klinkt toch wat softer.
— Jeroen Wollaars (@wol) March 2, 2018
Rutte hield zijn Europa-lezing bij de Bertelsmann Stiftung in Berlijn, een Duitse
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denktank gericht op internationale en maatschappelijke thema’s. Voorzitter is de
Nederlandse oud-minister Aart-Jan de Geus. Rutte sprak Engels, om een
internationaal publiek aan te spreken. In de Duitse media is overigens meer
aandacht voor de speech die de Britse premier May vandaag houdt over de Brexit
dan voor Rutte's toespraak. Lees meer bij NOS.nl, Handelsblatt.de en n-tv.de
Lees Ruttes hele toespraak op Rijksoverheid.nl
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