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Zelden heeft de Bondsrepubliek zich zo sterk op
het internationale politieke toneel geprofileerd
als in deze dagen. De ingehouden politiek, met
name op het terrein van defensie, die zo kenmer-
kend was voor het naoorlogse beleid, heeft plaats-
gemaakt voor een zelfbewust optreden dat bo-
vendien extra aandacht trekt door de ferme taal
waarmee Schröder Duitslands nieuwe rol aan een
niet altijd even overtuigde bevolking tracht te
slijten. Onbevangen spreekt Schröder over natio-
nale belangen als uitgangspunt voor de buiten-
landse politiek, een term die zijn voorganger
Kohl maar moeilijk over zijn lippen kon krijgen.
En met het sturen van bewapende militairen naar
Kosovo, Macedonië en Afghanistan lijkt een an-
der belangrijk taboe definitief doorbroken. 

In de pers zijn het vooral deze meer assertieve
buitenlandse politiek en de grotere militaire be-
trokkenheid die de aandacht trekken. In werke-
lijkheid is het dossier van de Duitse buitenland-
se politiek veel gevarieerder en complexer dan
wat, gefilterd door de media, het grote publiek
daarvan mee krijgt. Minstens zo belangrijk zijn
de vragen naar de oostelijke uitbreiding van de
e u, naar internationale criminaliteitsbestrijding
en grenscontrole, naar de economische concur-
rentiepositie van de Bondsrepubliek en naar de
afbakening van competenties tussen de verschil-
lende niveaus (Länder, Bond, Brussel). De gren-
zen tussen buitenlandse en binnenlandse poli-
tiek worden als gevolg van de steeds intensievere
Europese samenwerking steeds moeilijker te
trekken. Reden genoeg voor Bondskanselier
Schröder om het buitenlandspolitieke beleid
grondig te herzien. 

Onder zijn verantwoordelijkheid heeft hij
hiertoe een ‘Leitantrag’ Verantwortung für Europa
voor het partijcongres van Neurenberg (19 – 22
november, 2001) opgesteld. Deze kon op brede
ondersteuning van het congres rekenen en daar-
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mee beschikt hij in ieder geval over een door
hem gewenst mandaat inzake de buitenlandse
politiek ¬ formeel gesproken voor zover deze
politiek met ‘Europa’ van doen heeft, maar welke
onderdelen van de Duitse buitenlandse politiek
hebben dat eigenlijk niet!

De genoemde ‘Leitantrag’ werd al in april van
het vorig jaar aan de openbaarheid prijs gegeven
en deed toen het nodige stof op waaien. Alhoe-
wel op dat moment nog weinig anders dan een
partij-intern discussiestuk, werd het in de inter-
nationale pers, en dan met name door niet-Duit-
se commentatoren, geïnterpreteerd als het ge-
luid van de eerste viool die Duitsland binnen het
Europese concert wil gaan bespelen.1 De reacties
van Schröders Europese collega’s waren eerder
lauw te noemen, maar juist daarom niet minder
veelzeggend.

Begrepen als een blauwdruk van een toekom-
stige Europese constitutie staat het nieuwe s p d -
beleid überhaupt  (en nogal gemakkelijk) bloot
aan het soort kritiek dat de Franse minister van
Buitenlandse Zaken, Pierre Moscovici, daags na
de publicatie van de Leitantrag al spuide, name-
lijk dat het hele plan weinig coherent en uitgeba-
lanceerd is. 

Ons inziens is het echter in analytisch opzicht
belangrijker en in evaluatief opzicht nuttiger om
de Europa-politiek van Schröder en zijn s p d te
bezien in het licht van de dringende problemen
van de Duitse (buitenland)politiek. Op één noe-
mer gebracht zouden die problemen kunnen
worden gecomprimeerd tot het paradoxale ver-
schijnsel dat Duitsland welhaast gedwongen is
om in Europa een leidende rol te vervullen, maar
dat het om die rol te kunnen vervullen, beslist
niet de leidersrol op zich mag nemen. In het nu
volgende zullen we deze paradox nader verken-
nen, om in het licht daarvan de logica van de
Duitse buitenlandse politiek én de grenzen daar-
van, te demonstreren. 

v e r s t o o r d e  b a l a n s e n

Dat de Europese constellatie met de val van de
Muur fundamenteel is gewijzigd, is een open

deur. De precieze betekenis van dit cliché is ech-
ter nog allerminst duidelijk en verschilt boven-
dien van land tot land. Frankrijk, bijvoorbeeld, is
als een van de ‘verliezers’ uit de omwenteling te
voorschijn gekomen. Zijn machtsaandeel, ook
binnen de Europese politiek, is onder meer door
de Duitse hereniging en de op handen zijnde uit-
breiding van de e u richting Oost-Europa,  sub-
stantieel afgenomen. Meer in het algemeen geldt
natuurlijk dat de posities van afzonderlijk lan-
den binnen de arena van de internationale poli-
tiek samenhangen en verweven zijn met de posi-
ties van andere landen. In die zin kan 1989, sym-
bool van het einde van een uitzonderlijk tijdvak,
ook geïnterpreteerd worden als het verstoord ra-
ken van voorheen bestaande balansen. 

Om te beginnen de balans tussen grote en
kleine lidstaten van de e u . Het proces van Euro-
pese integratie was van  huis uit gebaseerd op de
onuitgesproken premisse dat de invloed van de
deelnemende landen niet hun relatieve omvang
en economisch gewicht mocht weerspiegelen ¬
en dit ten gunste van de kleine(re) lidstaten. Dit
voor het klassieke Realisme moeilijk te vatten
Machtsverzicht van de grote staten hangt vanzelf-
sprekend samen met de naoorlogse politieke
verhoudingen binnen Europa. Wat het ‘idea-
lisme’ van het Europese integratieproces kan
worden genoemd, kwam neer op de poging om
via geïnstitutionaliseerde Europese samenwer-
king de traditionele ¬ desastreus gebleken ¬
nationale belangenpolitiek in te ruilen voor een
op internationaal-rechtelijke verdragen geba-
seerd multilateralisme, inclusief een Europees
gerechtshof dat een vreedzame afhandeling van
conflicten diende te garanderen. Nooit meer het
recht van de machtigste; alleen nog de macht van
het recht. Naast deze algemeen wenselijk geach-
te ‘ontstatelijking’ van de Europese politiek be-
gunstigden ook specifieke motieven van zowel
Duitsland als Frankrijk de balans tussen ‘groot’
en ‘klein’. Om voor de hand liggende historische
redenen had de Bondsrepubliek alle aanleiding
zichzelf als ‘ongevaarlijk klein’ voor te stellen.
Alleen door een Selbstverkleinerung konden
Adenauer tot en met Kohl hopen de Bondsrepu-
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bliek duurzaam te integreren in het (West-)Euro-
pese statensysteem. Frankrijk kon op zijn beurt
de premisse van een niet-proportionele machts-
verdeling accepteren zolang die gecompenseerd
werd door politiek initiatief en leiderschap via
andere mechanismen, met name de Frans/
Duitse as. 

Dit door verschillende motieven en belangen
gedragen evenwicht tussen groot en klein is
sinds de val van de Muur verstoord geraakt. Het
hierboven gememoreerde idealisme heeft met
de vervaging van de herinnering aan de politiek-
historische achtergronden van de oorspronke-
lijke beweegredenen van het Europese integra-
tieproces aan kracht ingeboet; een eerder econo-
mische legitimatie van de e u is op de voorgrond
getreden. De top van Nice heeft met zijn, voor de
e u ongewoon felle strijd over de stemmenwe-
ging binnen Raad en Parlement, bovendien aan
het licht gebracht dat de grote landen niet langer
de traditionele machtsverhoudingen tussen gro-
te en kleine landen accepteren. Gelet op de for-
mele stemverdeling ligt dat ook voor de hand.
Zonder bijstelling van de stemmenverdeling
over de afzonderlijke landen zouden de grote
landen over beduidend minder dan 50 procent
van de stemmen beschikken terwijl ze gezamen-
lijk meer dan de helft van de Europese bevolking
representeren. Maar ook de informele machts-
verhoudingen raken door de toeloop van nieuwe
lidstaten onder druk. Met name de kleinere lid-
staten verliezen aan initiatief en invloed, alleen
al omdat bij de praktisch gegeven beperking van
de diplomatieke hulpbronnen het traditionele,
alomvattende multilateralisme moeilijk nog rea-
liseerbaar is. De kleine landen zullen niet langer
als vanzelfsprekend geconsulteerd en betrokken
worden bij alles wat op de agenda van de grote
lidstaten verschijnt. Een misschien wat grotesk
voorbeeld, maar daarom nog niet minder spre-
kend, is de manier waarop in Europa is gerea-
geerd op de war against terrorism. Bij gebrek aan
een ‘Europees front’ is het Engeland dat in over-
leg met Duitsland en Frankrijk, en onder uitslui-
ting van de kleinere landen, het initiatief naar
zich toetrekt.

Een tweede balans die verstoord is geraakt,
betreft die tussen de ‘ontvangers’ en de ‘betalers’
binnen de e u . ‘Betalen’ en ‘ontvangen’ verliep tot
dusverre met name via de landbouwpolitiek en
de structuurfondsen. Als een vorm van Europese
(re)distributieve politiek versoepelde dit het be-
sluitvormingsproces voor zover namelijk de ar-
mere, met name Zuid-Europese, lidstaten gecom-
penseerd konden worden voor de politieke agen-
da van de noordelijk lidstaten. De op handen
zijnde uitbreiding van de e u echter zet de inge-
sleten mechanismen van de (re)distributieve

politiek onder druk, omdat zich bij de Noord/ 
Zuid-as een Oost/West-as zal voegen die bij on-
gewijzigd beleid het geheel onbetaalbaar maakt.
Bovendien neemt de bereidheid van de zogehe-
ten netto-betalers om de voortgang van het Euro-
pese integratieproces te financieren ziender-
ogen af. 

Een derde balans die verstoord is geraakt, is
die tussen federalisme en intergouvernementa-
lisme. De e u is institutioneel gezien altijd een
mix geweest van supranationale elementen en
tussen-statelijke vormen van afstemming en co-
operatie. Al met de toetreding van de Scandinavi-
sche staten echter heeft de intergouvernemente-
le tendens aan kracht gewonnen, hetgeen met de
uitbreiding van de e u naar het Oosten nog zal
toenemen. Het zinspelen op een ‘Europa van de
hoofdsteden’ is daar een relatief onschuldige uit-
drukking van. De waarschijnlijke gevolgen zijn
inmiddels breed uitgemeten: een e u die dreigt
vast te lopen in de logheid van het aantal en het
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voortdurend halt houden bij veto-stations. Wei-
ler heeft in zijn bijdrage aan het Fischer-debat er
terecht op gewezen dat de e u daarmee beroofd
zal worden van zijn unieke prestatie, namelijk de
opmerkelijke efficiëntie waarmee het tot nog toe
zijn doelen heeft bereikt en wel met behulp van
een minimale ambtelijke staf. Maar dat zal ook
verstrekkende normatieve consequenties heb-
ben ¬ ‘It will implode normatively too: the abili-
ty to deliver the goods has been the singlemost
important source of Community legitimacy…’2

Van haar formeel democratische legitimiteit
moet de e u het inderdaad niet hebben.

Met deze verschuivingen is Duitslands posi-
tie in het Europese statensysteem er bepaald niet
gemakkelijker op geworden. Duitsland is onge-
twijfeld als een van de winnaars uit de ‘Wende’ te
voorschijn gekomen; maar daarin schuilt voor
het land ook het probleem. Duitsland wordt, of
het dat nu wil of niet, gedwongen een actievere
buitenlandse politiek te voeren. Met name de
landen van Midden- en Oost-Europa hebben de
neiging hun wensen (en problemen) op het bord
van Berlijn te leggen, eerder dan er te Brussel of
Parijs mee aan te kloppen. 

Deze nieuwe positie en de ermee gepaard
gaande verwachtingen jegens Duitsland zijn
voor Berlijn niet zonder risico’s. Zo is de ooste-
lijke uitbreiding van de e u nog steeds omgeven
met vraagtekens en onzekerheden die ook Duits-
land niet ten volle kan overzien, laat staan oplos-
sen. Eventuele teleurstellingen over wat Duits-
land in dezen vermag, kunnen echter al snel om-
slaan in ressentimenten jegens de Bondsrepu-
bliek. Alleen hierom al is Duitsland er veel aan
gelegen om zoveel mogelijk zaken naar Brussel
te delegeren. Deze politiek werpt natuurlijk pas
vruchten af als Brussel ook werkelijk in staat is
efficiënt en effectief te opereren. Dit laatste komt
nu juist met de oostelijke uitbreiding ¬ en on-
danks Nice ¬ onder steeds grotere druk te staan.
Het politieke alternatief voor institutionele effi-
ciëntie is het leiderschap van een of enkele lan-
den. Op grond van dergelijke overwegingen zou
Duitsland zich genoodzaakt kunnen voelen een
leidersrol te vervullen. Zoals tijdens de Top van

Berlijn (1999) ook tot Schröder doordrong: zon-
der dat Duitsland actief meewerkt, loopt niets in
Europa. Het probleem is alleen dat een Duitse
voortrekkersrol in de overige hoofdsteden al snel
wordt uitgelegd als Duitse dominantie hetgeen,
met name in Londen en Parijs, gemakkelijk anti-
Duitse en ten dele ook nationalistische reflexen
oproept. 

Daarmee tekent zich een typische paradox af.
Om niet in een leidersrol te worden gedwongen,
moet Duitsland klaarblijkelijk de leidersrol op
zich nemen. 

d e  f i c t i e  v a n  d e  f r a n s - d u i t s e  a s

De paradox van een Duitsland dat prominent
moet zijn binnen de Europese politiek zonder
prominent te mogen zijn, is natuurlijk niet van
vandaag. Het naoorlogse Duitsland heeft steeds
zijn kaarten gezet op een versterkte Europese
samenwerking en dit, onder het motto van West-
bindung, als de koningsweg naar acceptatie van
Duitsland als soevereine staat binnen het
samenwerkingsverband van Westerse staten. De
Frans-Duitse as stelde Duitsland echter in staat
om krachtige impulsen aan het Europese project
te geven, terwijl het de publieke leidersrol ge-
voeglijk aan Frankrijk over liet. Deze strategie
lijkt inmiddels uitgewerkt. De Frans-Duitse as, is
na de Duitse eenwording en mede als reactie op
de aanstaande uitbreiding van de e u naar het
Oosten, stroever gaan lopen. Was het altijd al zo
dat het evenwicht in de Frans-Duitse betrekkin-
gen voor een belangrijk deel leefde van de ge-
meenschappelijk in stand gehouden fictie van
gelijkheid, na de eenwording is de afstand tussen
gewilde schijn en werkelijkheid wel heel erg
groot geworden. 

Überhaupt begint de politieke ratio achter de
Frans-Duitse samenwerking te verdampen.
Algemeen gesproken was het verstandshuwelijk
tussen beide landen een oplossing voor de fatale
gevolgen van de Frans-Duitse rivaliteit voor het
Europese statensysteem. De vraag dringt zich nu
op, ook in de alledaagse realiteit van de Europese
politiek, of de Frans-Duitse as nog altijd het aan-
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gewezen instrument is om het toekomstige
Europa vorm te geven. Duidelijk is in ieder geval
dat met de uitbreiding van de e u de belangen
van beide landen bij Europese integratie steeds
meer uiteen gaan lopen.

Een tweede instrument dat Duitsland lange
tijd heeft kunnen hanteren om de scherpe kan-
ten van de bovengenoemde paradox af te slijpen,
een consequent en geëngageerd multilatera-
lisme, lijkt ook al niet meer zo gemakkelijk han-
teerbaar. Multilaterale politiek bood Duitsland
altijd de mogelijkheid een internationaal actieve
rol te spelen, zonder bij de bondgenoten de angst
voor een Duitse Alleingang aan te wakkeren. Met
een exponentiële toename van het aantal e u -lid-
staten zullen de hulpbronnen van de Duitse di-
plomatie echter overbelast raken. Duitsland ziet
zich nu al gedwongen prioriteiten te stellen, het-
geen zich vertaalt in een verminderde aandacht
voor de kleinere landen. Praktisch gesproken be-
tekent dit dat Duitsland zijn rol in het op een lijn
brengen van de lidstaten ¬  van wezensbelang
voor een nog altijd op consensualistische leest
geschoeide e u ¬ steeds moeizamer zal kunnen
vervullen. Een Europa van de grote staten zal het
enthousiasme bij de overige lidstaten voor het
Europese integratieproces echter geen goed doen
en de bereidheid om middelen en competenties
af te staan, nog verder doen afnemen. 

Ook de mogelijkheid, tenslotte, om via finan-
ciële offers de Europese motor draaiende te hou-
den, is een strategie die voor Duitsland steeds
moeilijker wordt. Terwijl het aantal landen dat
beslag zal willen leggen op de Europese (re)dis-
tributieve fondsen toeneemt, ziet Duitsland zich
als gevolg  van een stagnerende economie ge-
dwongen de hand op de knip te houden. Een tref-
fend voorbeeld van wat er kan gebeuren wan-
neer het niet meer goed mogelijk is om via side-
payments politieke steun te verwerven, was het
Spaanse dreigement om de Duitse wens tot een
meerjarige overgangsperiode inzake het vrije
verkeer van arbeid tussen de nieuwe lidstaten en
de oude te blokkeren, indien de bijdrage uit de
structuurfondsen voor Spanje niet voor langere
tijd gegarandeerd zou worden.

Voor zover bovengenoemde mechanismen nog
redelijk functioneren, zo hebben we beweerd,
stellen ze Duitsland in staat om een actieve rol te
spelen, zonder zichzelf op het eerste plan te
plaatsen en daarmee in binnen- en buitenland de
bekende allergische reacties op te roepen. Nu
mag het zo zijn dat vanuit een Duits perspectief
de historische constellatie een krachtdadig Euro-
pees leiderschap vereist, de vraag is echter of de
huidige Bondsrepubliek überhaupt wel in staat is
een dergelijke rol te vervullen. In ieder geval kan
worden geconstateerd, dat een aantal binnen-
landse factoren een actieve en gerichte Europa-
politiek steeds meer in de weg gaan staan. Het na
de eenwording toegenomen gewicht van Duits-
land, zo wordt alom geconstateerd, heeft in Brus-
sel nauwelijks zijn weerslag gevonden. Dat mag
voor een deel met de persoon Schröder en zijn
aanvankelijk sterk binnenlands georiënteerde
politieke agenda samenhangen, het heeft echter
ook meer structurele oorzaken. De wellicht be-
langrijkste hiervan is de gecompliceerde verhou-
ding tussen de Bond en de Länder. Met de verdra-
gen van Maastricht en vervolgens Amsterdam is
de positie van de Länder als zelfstandige politie-
ke actoren binnen het Europese beleidsvor-
mingsproces ook formeel bekrachtigd. De conse-
quente invulling die de Länder daaraan hebben
gegeven, heeft geleid tot een ‘voorbehouden-po-
litiek’ van de Bondsregering hetgeen de stoot-
kracht van de Duitse Europa-politiek bepaald
niet ten goede komt. Het feit dat de Länder de
Bundesministers voortdurend op de vingers kij-
ken, tot in de Europese minsterraden zelf, be-
perkt, alleen al psychologisch gezien, de ma-
noeuvreerruimte van de ministers in sterke ma-
te en ondermijnt daarmee hun onderhande-
lingsposities. 

Bovendien wordt de voorbereiding van de
Duitse Europa-politiek gekenmerkt door een sec-
torale en vervolgens ministeriële afschotting,
hetgeen er toe leidt dat pas op het hoogste ni-
veau, wanneer standpunten al lang en breed zijn
ingenomen, een afstemming tussen de verschil-
lende beleidsterreinen wordt gewaagd. De kans
op een geïntegreerde aanpak wordt daarmee re-
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latief gering, die op een incoherente politiek die
zichzelf van tijd tot tijd terug moet fluiten rela-
tief groot. Die incoherentie wordt nogmaals in
de hand gewerkt door een politieke cultuur die
een universalistisch georiënteerd engagement
met rechtsstatelijke en democratische normen
en waarden voorschrijft, hetgeen op een wel-
haast voorspelbare wijze kan botsen met de
evenzeer onvermijdelijke oriëntatie op nationale
belangen. 

l e i t a n t r a g

De traditionele maxime van de Duitse Europa-
politiek, zo zouden we het bovenstaande kunnen
samenvatten ¬ de Europese integratie te bevor-
deren en deze zo mogelijk een federale gestalte
te geven, zonder met de kapiteinspet op te wor-
den gezien ¬ is na de eenwording moeilijker te
realiseren. Niet alleen beginnen ooit beproefde
strategieën ¬ Frans-Duitse as, multilateralisme
en het trekken van de geldbuidel ¬ stuk te lopen
op de uitbreiding van de e u en de daarmee ver-
schoven machtsbalansen, maar bovendien slaagt
Duitsland er onder de huidige condities ¬ toe-
genomen macht Länder, verkokerde beleidsont-
wikkeling, een ‘idealistische’ politieke cultuur en
een overvolle binnenlandse agenda ¬ zelf steeds
minder in om een coherente en doelgerichte Eu-
ropa-politiek te formuleren en door te voeren. 

Bezien we tegen deze achtergrond de Schrö-
der/s p d -Leitantrag, dan valt om te beginnen op
dat, min of meer in lijn met Duitslands traditio-
nele multilateralisme, de oplossing voor de para-
dox van de Duitse Europa-politiek meer op het
gebied van de institutionele inrichting van Euro-
pa wordt gezocht, dan in de formulering van uit-
gangspunten en inhoudelijke doelstellingen van
beleid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de optie voor
een specifiek, zeker niet ‘Duits’ federalisme
waarin de institutionele verdeling en afbakening
van hogere (supranationale) en lagere (nationale
en regionale) competenties zich voegt naar af-
grenzingen van de verschillende beleidsterrei-
nen ¬ in plaats van het voor Duitsland gebrui-
kelijke ‘functionele’ model van een verdeling tus-

sen beleidsbepalende/wetgevende competenties
en beleidsuitvoerende/implementerende taken.
De allesbepalende vraag hierbij is natuurlijk wel-
ke beleidsterreinen naar het Europese niveau
worden afgeschoven en welke als nationale of
zelfs regionale bevoegdheden worden geclaimd.
Schröders invulling daarvan lijkt op het eerste
gezicht een nadere uitwerking te zijn van het
roemruchte subsidiariteitsbeginsel: ‘Aufgaben,
die durch die Mitgliedsstaaten entsprechend des
Subsidiaritätsprinzipes sachgerechter wahrge-
nommen werden können, müssen auf die natio-

nale Ebene zurückverlagert werden’. Helaas is
het subsidiariteitsbeginsel geen criterium van
zichzelf. Wat telkens aan Europa en wat aan de
lidstaten moet worden overgelaten volgt uitein-
delijk uit politiek-inhoudelijke overwegingen.
Of zoals Schröder het in zijn rede tijdens het
Neurenberger s p d -congres formuleerde: ‘Es
geht um die Entscheidung über die Frage: Was
bleibt Sache der Nationalstaaten und was muss
notwendig Sache Brüssels werden? Dies ist übri-
gens kein einseitig zu erledigender Prozess. Es
ist bei dieser Kompetenzfrage durchaus denkbar,
dass der Nationalstaat weitere Kompetenzen an
Europa abgeben muss. Aber dieser Prozess ist ge-
nau umgekehrt auch denkbar und notwendig:
Dass jene Fragen, die nicht Europäisch gelöst
werden müssen, aus innere Zwängen heraus
auch an den Nationalstaat zurückgegeben wer-
den. Dies wird Aufgabe der Diskussion über die
Kompetenzabgrenzung in und für Europas sein.’

Schröders specifieke herverdeling van compe-
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De kleine landen zullen
niet langer als vanzelf-
sprekend geconsulteerd en
betrokken worden bij alles
wat op de agenda van de
grote lidstaten verschijnt
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tenties over de verschillende niveaus is geens-
zins in de aard der zaken gelegen, maar weer-
spiegelt vooral de hierboven geschetste proble-
men van de huidige Duitse Europa-politiek. 

Om te beginnen moet het terrein van de bui-
tenlandse politiek en het veiligheidsbeleid ¬ in
e u jargon de ‘2e pijler’ ¬, een terrein waarop
Duitsland zich om historisch begrijpelijke rede-
nen niet nationaal-statelijk kan en wenst te profi-
leren, op Europees niveau worden behartigd.
Komt een gemeenschappelijke veiligheidspoli-
tiek niet van de grond, dan vreest Schröder de
boemerang van een renationalisering die Duits-
land als centraal gelegen Europese grootmacht
onvermijdelijk in de niet gezochte schijnwerpers
zal plaatsen. Dat Duitsland zich niet voor eeuwig
en altijd achter de v s kan verschuilen, is Schröder
en de s p d in ieder geval duidelijk. In dergelijke
situaties, zo stipuleert de Leitantrag, moet de e u

in staat zijn zelfstandig (militair) te handelen ¬
‘Die e u hat, nicht zuletzt unter dem Eindruck ih-
rer Erfahrungen auf dem Balkan (sic), die notwen-
digen Entscheidungen getroffen, um Europa zu
einem außen- und sicherheitspolitischen Akteur
von Gewicht zu machen. Die e u muß handlungs-
fähig sein, um Verantwortung für Stabilität und
Sicherheit im euro-atlantischen Raum und darü-
ber hinaus zu übernehmen.’ Of Duitsland in de
praktijk ook zelf aan deze oproep tot een verster-
king van het g b v b gehoor zal willen geven, kan,
zoals we hieronder nog zullen zien, op goede
gronden worden betwijfeld.

Ook met betrekking tot zaken die binnen de
3e pijler vallen ¬ justititie en binnenlandse vei-
ligheid ¬ bepleit de Leitantrag een supranatio-
nale competentie: ‘Für uns gilt, dass Sicherheit
besser gemeinsam in der erweiterten Union ge-
währleistet werden kann als im Alleingang’. Dit
wordt onder meer ingegeven door het idee dat
met de Oostelijke uitbreiding  de georganiseerde
en grensoverschrijdende criminaliteit zal toene-
men. De bestrijding daarvan vergt een verhoog-
de inspanning, niet in het laatst van de nieuwe
lidstaten. Tegelijkertijd kan Duitsland het zich
niet permitteren om, met een beroep op zijn na-
tionale veiligheid, deze landen onder druk te zet-

ten een criminaliteitsbestrijding naar Duitse
wens in te richten. Europa moet ook hier uit-
komst brengen: ‘Die polizeiliche Zusammenar-
beit wird mehr Rechtssicherheir ermöglichen.
Durch die Einbeziehung der Beitrittsländer in
die unionsweite Bekämpfung der organisierten
und grenzüberschreitenden Kriminalität wer-
den gerade für Deutschland die Möglichkeiten
der Kooperation im polizeilichen und justiziel-
len Bereich erheblich verbessert’. Derhalve die-
nen de politiële en justitiële samenwerking via
Europol en Eurojust met voorrang te worden uit-
gebreid en versterkt.

Consequent is vervolgens de oproep om daar
waar de Unie verantwoording moet nemen, haar
supranationale competenties ook substantieel te
versterken. De Leitantrag bepleit over de gehele
linie een versterking van de supranationale in-
stituties, met name de Commissie en het Parle-
ment en dit ten koste van de ‘intergouvernemen-
tele’ Raad (van de Europese Unie). Het Parlement
dient bovendien een volledig budgetrecht te krij-
gen dat zich ook uitstrekt over de c a p en de
Structuurfondsen. Zo op het oog snijdt het mes
van deze constructie aan twee kanten. Enerzijds
relativeert het de machtspolitieke betekenis van
de door Frankrijk zo fel bevochten stemmenver-
deling in de Raad, terwijl het relatieve overwicht
van Duitsland in het Parlement aan betekenis
wint. Anderzijds zou een overname van de ver-
antwoordelijkheid voor de financiering van de
landbouwpolitiek door het e p Duitsland behoe-
den voor de wrok van Frankrijk, terwijl Duits-
land er op kan vertrouwen dat het Europees Par-
lement het voortouw zal nemen bij de welhaast
onvermijdelijke hervorming ervan.

Let wel, een versterking van de supranationa-
le instituties wordt in de Leitantrag slechts be-
pleit onder de strikte voorwaarde dat een aantal
beleidsterreinen, eventueel via een renationali-
sering van voorheen ‘Europese’ aangelegenhe-
den, geheel en al onder de nationale bevoegdheid
komt te vallen. Op die terreinen heeft Brussel
zich dan vervolgens van iedere inmenging te
onthouden. Niet langer een diffuse competentie-
deling via de communautaire methode, maar
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een heldere, nauwkeurig afgebakende compe-
tentieverdeling. Wat Schröder vervolgens als ‘na-
tionale’ competenties opeist, betreft dan zaken
die nu nog steeds conflicten uitlokken, maar
waarvan hij hoopt dat ze, eenmaal onder natio-
nale regie, in de toekomst geen aanleiding voor
intra-Europese irritatie meer zullen vormen. Het
gaat daarbij in eerste linie om het landbouwbe-
leid, maar ook om de op achterstandsregio’s ge-
richte redistributieve politiek (nu nog de ‘struc-
tuurfondsen’). Het verwijt van de Commissie dat
het Duitse systeem van regionale banken een
vorm van verboden staatssubsidie inhoudt,
vormt al langere tijd  aanleiding tot politieke en
juridische stekeligheden. Nog onlangs maakte
Schröder de Commissie al bij voorbaat en in niet
mis te verstane woorden, duidelijk dat ze zich
niet had te bemoeien met de nieuwe, door de
overheid gesubsidieerde nieuwe b m w -vestiging
te Dresden, die een economisch impuls aan de
achterstandsregio Saksen moet geven. 

Interessant is bovendien de volgende opmer-
king over de competentie-afbakening tussen de
verschillende politieke niveaus: ‘Die Aufgaben-
verteilung zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen ist und bleibt eine Frage der inerstaat-
lichen Politik’. In het algemeen wordt dit uitge-
legd als een tegemoetkoming van Schröder aan
de Länder die niet graag zien dat Brussel aan hun
prerogatieven tornt.3 Een preciese analyse van de
letterlijke uitspraken in dezen suggereert echter
een andere interpretatie. Uiteraard zitten de Län-
der niet te springen om Brusselse bemoeizucht
met zaken die ze zelf liever regelen en wordt me-
nige EU-richtlijn als buitengewoon hinderlijk er-
varen. Iemand als Wolfgang Clement, minister-
president van Noordrijnland-Westfalen, mag
(snerend over korenwolven) graag op de habitat-
en aanverwante milieurichtlijnen wijzen die een
regionale economische politiek volgens hem
ernstig in de weg kunnen staan.  Tegelijkertijd
doen de Länder er via eigen vertegenwoordigin-
gen alles aan om hun regionale belangen in Brus-
sel voor het voetlicht te krijgen en letten zij erop
dat de Bondsregering niet via Europese Minister-
raden meewerkt aan beleid op gebieden waar-

over de Länder een eigen zeggenschap hebben.
Niet zelden gebruiken de Länder hun Brusselse
invloed om hun positie vis-à-vis Berlijn te ver-
sterken. Als daarentegen Schröder de competen-
tentieverdeling tussen Bond en Länder als een
binnenlandse aangelegenheid bestempelt, dan
wil hij daarmee veeleer deze ‘Brusselse omweg’
afsluiten. 

Ook de vormgeving van het sociaal beleid be-
schouwt de Leitantrag  als een nationale aangele-
genheid, niet onbegrijpelijk gegeven de hechte
verwevenheid van het Rijnlandse model van de
verzorgingsstaat met de politiek-legitimatori-
sche grondslagen van de Bondsrepubliek. De ver-
klaring van Nantes mag dan reppen van de wen-
selijkheid van een Europees sociaal model waar-
mee Europa zich als ‘waardengemeenschap’ zou
moeten onderscheiden van de v s ,  de concrete
invulling ervan dient voorlopig in handen van de
lidstaten te blijven. De feitelijke (moeizame) ont-
wikkeling van het Europese sociale beleid wijst
er immers op dat mogelijke oplossingen/com-
promissen in dezen voor Duitsland welhaast bij
voorbaat onbevredigend zullen zijn.4 Dat het
Duitse verzorgingsniveau van invloed is op de
internationale concurrentiepositie en tegelijker-
tijd de aantrekkelijkheid van Duitsland voor bui-
tenlandse investeringen en vestigingen vermin-
dert, wordt in de Leitantrag gepareerd met de
wens het fiscale beleid van de lidstaten sterker te
harmoniseren. Dat laatste zou de fiscale instru-
menten waarmee een aantal lidstaten een voor
Duitsland nadelige vestigingspolitiek (Standort-
politik) voeren, minder makkelijk hanteerbaar
maken.

Tot slot heeft Schröder ook nog een voor de
hand liggende oplossing voor het probleem dat
de ‘Zivilstaatliche’ identiteit die de Duitse na-
oorlogse politiek kenmerkt soms op gespannen
voet staat met de vaak op nationale belangen ge-
oriënteerde machtspolitiek van andere lidstaten.
Het grondrechten-charter van Keulen dient, al of
niet met enkele aanpassingen, ‘an die Spitze der
künftigen Verfassung gestellt werden, damit der
Wertebezug der Europäischen Union deutlich
wird’ ¬  en, zo zou men kunnen toevoegen, indi-
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viduele rechtspersonen op eigen titel hun grond-
rechten bij het Europese Hof kunnen opeisen,
zodat deze de taak van van een ‘zivile Politik’ ten
dele kunnen overnemen. 

t u s s e n  r e a l i t e i t s z i n  e n  p ol i t i e k e

v e r g e z i c h t e n

Met de aanname van de Leitantrag ‘Verantwor-
tung für Europa’ door het s p d -partijcongres is
een politiek feit gecreëerd dat, naar het zich laat
aanzien, meteen al effect begint te sorteren.
Moscovici mag eerder dan nog van mening zijn
geweest dat Schröders voorstellen weinig cohe-
rent waren, nog in dezelfde week dat ze door het
Neurenberger congres werden aangenomen,
brachten Chirac en de Bondskanselier na hun bi-
laterale overleg in Nantes  een ‘gemeenschappe-
lijke verklaring over de grote Europa-politieke
prioriteiten’ uit die veel overeenkomsten ver-
toont met de kersverse Europa-politiek van de
s p d . Ook Chirac kent nu aan een Europese con-
stitutie met daarin opgenomen een mensen-
rechtencatalogus een belangrijke rol toe: ‘Die
Europäische Verfassung die Deutschland und
Frankreich wünschen wird einen wesentlichen
Schritt im historischen Prozess der Europäi-
schen Integration darstellen.’ Een krachtig plei-
dooi voor een verdergaande Europeanisering van
de buitenlandse politiek en het veiligheidsbeleid
ontbreekt evenmin in deze ‘Verklaring van Nan-
tes’. Aangekondigd wordt dat Frankrijk en Duits-
land in dezen met nieuwe voorstellen zullen
komen. Ook waar het de 3e pijler betreft, dus de
samenwerking op het gebied van justititie en
binnenlandse veiligheid, wordt, geheel in de lijn
van de Leitantrag, voorgesteld om de Europese
samenwerking te verdiepen. Europol en Eurojust
moeten een prominente rol gaan vervullen en als
‘ehrgeizige Initiative’ wordt het s p d -voorstel in-
zake een Europese politiemacht die de buiten-
grenzen van de e u moet bewaken, als mogelijk-
heid geopperd. Ook m.b.t. een Europese harmo-
nisering van de belastingen, de inrichting van
een Europees sociaal zekerheidsstelsel en een
nieuwe afbakening van competenties tussen de

e u en de lidstaten lijken Chirac en Schröder het
goed met elkaar te kunnen vinden. Over de ge-
meenschappelijke landbouwpolitiek en de struc-
tuurfondsen wordt in deze verklaring echter niet
gesproken. De prijs die Chirac hiervoor betaalt is
de expliciete vaststelling dat ‘die Atlantische Alli-
anz…. die Grundlage für die kollektive Verteidi-
gung ihrer Mitgliedstaaten bleibt’. Berlijn voelt
er nog altijd niet veel voor om de Atlantische
samenwerking op het spel te zetten voor een ver-
sterking van een Europese veiligheidspolitiek,
ook al wordt dit laatste vurig bepleit.

Over de gehele linie beschouwd is Schröder er
in geslaagd centrale elementen van zijn visie op
Europa in de Verklaring van Nantes te laten
terugkeren. Dat is al met al een belangrijke con-
statering. De aanvankelijke inschatting dat
Schröders Leitantrag binnen Europees verband
van een gebrek aan politieke realiteitszin getuig-
de en bijgevolg begrepen moest worden als een
stuk dat toch vooral voor de binnenlandse con-
sumptie bedoeld is, blijkt enigszins voorbarig te
zijn geweest. Natuurlijk blijven, ook tussen
Duitsland en Frankrijk, niet onbelangrijke ver-
schillen van mening bestaan waar het de inrich-
ting en toekomst van de e u betreft. Daarnaast
kan worden betwijfeld of Duitsland ook werke-
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De traditionele maxime
van de Duitse Europa-
politiek ¬ de Europese
integratie te bevorderen en
deze zo mogelijk een
federale gestalte te geven,
zonder met de kapiteinspet
op te worden gezien ¬
is na de eenwording
moeilijker te realiseren. 
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lijk bereid is om het gebied van het g b v b de con-
sequenties te aanvaarden van wat het officieel
propageert. Af en toe lijkt Berlijn heimelijk blij te
zijn met een niet al te slagvaardige Europese bui-
tenlandse politiek. Een ‘allemansvriend-politiek’
verdraagt zich slecht met een expliciet en effec-
tief buitenlands optreden. Daarentegen gaat de
spagaat tussen Washington en Parijs heel wel sa-
men met een zuinig defensiebudget.

Desalniettemin suggereert de voortvarend-
heid waarmee Schröder zijn denkbeelden aan de
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Noten

1 Schröder zou Europa het Duitse
model van een politieke federa-
tie willen opdringen (The Econo-
mist, 3 mei 2001); zijn stuk zou
de Duitse onwil signaleren om
nog langer de betaalmeester van
de e u te zijn (Der Standard, 2 mei
2001); het zou daarenboven zijn
ingegeven door de ambitie de
positie van Duitsland binnen de
e u te versterken ¬ een Duitse
‘Alleingang’ die primair ten
koste van Frankrijk gaat en geen

rekening houdt met de politieke
consequenties die alleen al het
verschijnen van deze Leitantrag
voor politieke geestverwanten
zoals Tony Blair met zich mee-
brengt (The Economist 3 mei
2001, International Herald
Tribune, 2 mei 2001). 

2 J.H.H. Weiler, ‘Epilogue: the Fi-
scher-debate ¬ The Dark Side’,
Harvard Law School Symposi-
um: Responses to Joshka Fischer
(http://www.law.harvard.edu/
programs/jeanmonnet/
papers/00/00702.html)

3 Verg. M. Kreile, ‘Das Schröder-
Papier und die Jospin-Rede’, in:
Integration 24,3 2001, pp. 250-
257.

4 Verg. F. W. Scharpf, ‘Negative
and positive integration in the
political economy of European
welfare states’, in: G. Marks e.a.
(eds.), Governance in the European
Union, London 1996, pp. 12-39.
F.W. Scharpf, Regieren in Europa:
effektiv und demokratisch?, Frank-
furt/M.  1999.

man weet te brengen, dat  hij een politieke lijn te
pakken heeft die niet bij voorbaat kansloos is. Of
het uiteindelijk een effectieve strategie zal zijn
met het oog op de klassieke problemen en dilem-
ma’s van de Duitse buitenlandse politiek, kan
slechts de toekomst leren. Spijtig is alleen dat
totnogtoe in Nederland de aandacht voor deze
nieuwe Duitse Europa-politiek minimaal is ge-
weest.
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