COM M I S SI E VAN DE B IS SC HO P PEN CO N F ER EN T IES
VAN DE E URO PES E GE M E EN SCH AP

VERKLARING VAN DE BISSCHOPPEN VAN DE COMECE:
DE EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN 2014
De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats tussen 22 en 25 mei 2014. Het
resultaat ervan zal de wetgeving van de EU voor de volgende vijf jaar vormgeven en ingrijpende
gevolgen hebben voor zij die de Unie de komende jaren zullen leiden.
Het is essentieel dat de EU-burgers deelnemen aan het democratische proces door hun stem uit
te brengen. Hoe hoger de opkomst, des te sterker de nieuwe legislatuur.
De aanloop naar de verkiezingen biedt een kans aan de hele Europese samenleving om te
debatteren over de centrale sociaal-economische vraagstukken die de Unie de komende jaren
zullen bezig houden.
Als bisschoppen van de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie
(COMECE) vinden wij het onze plicht om de EU-kiezer oriëntaties aan te reiken die zijn/haar
geweten kunnen vormen. We willen dit doen door aandacht te vragen voor enkele belangrijke
kwesties en die te onderzoeken in het licht van de sociale leer van de katholieke Kerk.
Zelfs als wij ons in eerste instantie richten tot de EU- burgers die zich katholiek noemen, hopen
we dat ons advies ook positief wordt onthaald door alle mannen en vrouwen van goede wil die
begaan zijn met het welslagen van het Europese project. Wij hopen dat onze stem ook gehoord
wordt door diegenen die een mandaat in het Europees Parlement ambiëren.
We willen om te beginnen aandacht vragen voor enkele algemene overwegingen:
1. Het is het recht en de plicht van elke EU-burger om zijn/haar stem uit te brengen. Vele
miljoenen jonge burgers zullen voor de eerste keer stemmen. Sommigen studeren nog, anderen
zijn al aan het werk, maar velen zijn, helaas, werkloos. Wij dringen bij onze jongeren erop aan
om hun stem te laten horen door zich in het politieke debat te mengen en vooral door te gaan
stemmen.
2. Het is belangrijk dat degenen die zich kandidaat stellen of een mandaat zullen opnemen op de
hoogte zijn van de schadelijke effecten van de economische en bancaire crisis, die in 2008 begon.
Paus Franciscus heeft de publieke aandacht gevestigd op de benarde situatie van de armen en
kwetsbaren, de jongeren en de mensen met een handicap, zonder al die mensen te vergeten die
door de huidige crisis in de armoede zijn terecht gekomen. De cijfers van de ‘nieuwe armen’
stijgen in een alarmerend tempo.
3. De christelijke boodschap is er een van hoop. Het is onze overtuiging dat het Europese project
geïnspireerd is op een nobel mensbeeld. Individuele burgers, gemeenschappen en zelfs
nationale staten moeten hun eigen belang opzij kunnen zetten en het algemeen welzijn
nastreven. De pauselijke exhortatie ‘Ecclesia in Europa’ uit 2003 van paus Joannes Paulus II was
er een van hoop en het is met een eenzelfde sterk geloof in een betere toekomst dat de Kerk de
Europese uitdaging wil aangaan.
4. Soberheid is een van de natuurlijke deugden in het hart van de christelijke spiritualiteit. Een
sobere levenshouding moet centraal staan in de sociale markteconomie en in het milieubeleid.
Wij moeten leren leven met minder en tegelijk ervoor zorgen dat zij die in echte armoede leven
een eerlijker aandeel krijgen.

CONTACT: Johanna Touzel, COMECE Spokesperson and Press Officer
johanna.touzel@comece.eu
Tel+32 (0)2 235 05 15
http://www.comece.eu/site/en

COM M I S SI ON OF TH E B I S HO P S’ CON F ER EN CE S
OF T HE EU ROP EAN CO M M UN I T Y

EN

Enkele andere specifieke domeinen van het EU-beleid waarop we de aandacht van onze
medeburgers willen vestigen:
1. Het is belangrijk dat opeenvolgende wordende stappen naar eenheid binnen de EU niet ten
koste gaan van het subsidiariteitsbeginsel, een van de pijlers van de familie van natiestaten,
uniek in de wereld, die de EU vormen noch dat ze afbreuk doen aan de goed uitgebouwde
tradities die in zovele lidstaten gelden.
2. Een andere pijler van de Unie, en tegelijk een beginsel dat aan de basis ligt van de sociale leer
van de katholieke Kerk, is de solidariteit. Solidariteit moet het beleid richting geven op elk
niveau en in de hele EU, tussen de landen, regio's en bevolkingsgroepen. We moeten bouwen aan
een ander Europa waarin solidariteit centraal staat.
3. Het is essentieel eraan te herinneren dat aan elk socio-economisch beleid een mensbeeld ten
grondslag ligt dat geworteld is in een diep respect voor de menselijke waardigheid. Het
menselijke leven moet worden beschermd vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Het
gezin, als fundamentele bouwsteen van de samenleving, moet van dezelfde bescherming kunnen
genieten.
4. Europa is een continent in beweging en migratie – zowel intern als extern – heeft een impact
het leven van individuen en van de samenleving. De EU heeft een gemeenschappelijke
buitengrens. De verantwoordelijkheid voor de opvang en de integratie van migranten en
asielzoekers moet proportioneel worden verdeeld over alle lidstaten. Het is van cruciaal belang
migranten bij hun aankomst op een menswaardige manier te behandelen en hun mensenrechten
nauwgezet te respecteren. Daarna moet iedereen, de Kerken incluis, alles in het werk stellen om
een geslaagde integratie te waarborgen in de gastlanden binnen het EU-grondgebied.
5. Wij zijn de rentmeesters van de schepping en we moeten onze vastberadenheid om de CO2emissiedoelstellingen te halen, versterken en een globale visie op de aanpak van de
klimaatverandering bevorderen. Wij moeten gaan voor een meer ecologische aanpak en eisen
dat duurzaamheid een fundamenteel onderdeel wordt van elke vorm van groei- of
ontwikkelingsbeleid.
6. Godsdienstvrijheid is een fundamenteel onderdeel van een verdraagzame en open
samenleving. Die vrijheid omvat ook de vrijheid om in het openbaar voor zijn geloof uit te
komen. Wij zijn blij met de goedkeuring van EU-richtlijnen inzake de bevordering en
bescherming van de godsdienst- en opinievrijheid en we hopen dat het nieuwe Europees
parlement zijn inspanningen op dit terrein zal versterken.
7. Wij steunen alle maatregelen die genomen worden om de gemeenschappelijke wekelijkse
rustdag, de zondag, te beschermen.
8. In de komende vijf jaar zullen de demografische veranderingen een nog ingrijpender impact
hebben op de EU. We nemen het op voor onze oudere medeburgers opdat zij toegang zouden
krijgen tot het niveau en de kwaliteit van de zorg waarop ze recht hebben. En wij pleiten ook
voor een beleid dat nieuwe kansen creëert voor de jongeren.
De Europese Unie bevindt zich op een keerpunt. De ingrijpende economische crisis, ontketend
door de ineenstorting van de banken in 2008, en de last van de overheidsschuld heeft de relaties
tussen de lidstaten onder druk gezet. Die crisis heeft het basisprincipe van solidariteit binnen de
EU zwaar op de proef gesteld. In haar kielzog sleepte ze een armoedegolf mee die een groot
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aantal van onze medeburgers heeft getroffen en de hoop van zovele jonge mensen aan diggelen
heeft geslagen.
Wij, katholieke bisschoppen, dringen erop aan dat het Europese project niet in gevaar wordt
gebracht, laat staan wordt gedumpt als gevolg van de heersende spanningen. Het is absoluut
noodzakelijk dat wij allemaal - politici, kandidaten en alle partijen- een constructieve bijdrage
leveren aan de toekomst van Europa. We hebben teveel te verliezen mocht het Europese project
uit koers raken.
Daarom is het essentieel dat wij allen, Europese burgers, straks tussen 22 en 25 mei onze stem
uitbrengen. Wij bisschoppen vragen met aandrang dat iedereen zich daarbij laat leiden door een
goed gevormd geweten.
De bisschoppen van de COMECE, 20 maart 2014
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