
Hoe Europa een 

waardige bondgenoot 

van de VS l{an worden 

DRS. A.M. OOSTLANDER 

De Franse gedachte dat Europa zich alleen maar kan laten gelden als het een 

dwarsligger tegen de VS is, ldopt niet. Als we de eenheid van de EU versterken 

als een waardige bondgenoot van de VS, dan zal de Europese visie zwaar meetel

len in de besluitvorming die samen met de VS zal plaatsvinden. De komende ja

ren, na de effectuering van de Uitbreiding, zullen de EU voor de keuze stellen. 

Willen we een politiek die in de voorbije eeuwen zo typerend voor Europa was: 

machtsevenwichten alias multipolariteit, 'stabiliteit', en andere schijnbaar mo

reel-neutrale opties? Of gaan we de overlap in visies en de complementariteit 

van vermogens als uitgangspunt kiezen voor het aangaan van gemeenschappe

lijl<e verantwoordelijkheden? De keuze voor dat laatste is vruchtbaarder. 

Daarover zou het debat binnen het bondgenootschap met de VS moeten gaan. 

Het besef voor gemeenschappelijke waarden te staan, en een zekere trots op 

onze civiele mogelijkheden, kan het debat over een Europees veiligheids- en de

fensiebeleid ontspannen en van zijn negatieve ldank bevrijden. 

De verhouding tussen Europa en de VS is in hoog tempo aan het veranderen. Dat 

komt voornamelijk doordat de Europese Unie zo volop in verandering is. 

Ten eerste heeft de EU zijn handen vol aan de uitbreiding met staten die ooit tot 

het sovjetblok behoorden, aan de opdringerige kandidaat Turkije en natuurlijk 

aan Rusland, de belangrijkste buurstaat. Met die landen zijn de verhoudingen in 

een stroomversnelling gekomen. De wereld is in dat opzicht op zijn kop gezet en 

de visie op deze landen moet revolutionair worden herzien. De veranderingen in 

onze relaties met de VS zijn hoofdzakelijk een afgeleide van de veranderingen ten 

opzichte van de andere genoemde landen. Dat zien ze in Amerika ook en men 

maakt zich daar ongerust over. 

In de tweede plaats gaat de discussie over de structuur, cle constitutionele aspec

ten, van cle EU onverminderd door. Anders dan conservatieve remmers menen, is 

er geen alternatiefvoor een verdere communautarisering van het Europese be

leicl. De fixatie op nationale eer, nationale macht en eigenbelang heeft Europa in 

de twintigste eeuw in ellendige oorlogen gestort. Een herleving van dat type mo

tieven is weliswaar een onverhulde conservatieve doelstelling, maar zeker vanuit 

christelijk geïnspireerde opvattingen is het verwerpelijke daarvan eenvoudig te 
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onderkennen. Het debat over de 'verdieping' van de Unie heeft voor de VS even

eens verontrustende aspecten. In het bijzonder als Europa zich verliest in defini

ties van de eigen 'identiteit' in onderscheid van en tegenover Amerika. Oude rot

ten zoals Kissinger laten hun onrust duidelijk merken. 

Ten derde heeft Europa aan zelfVertrouwen gewonnen. De Europese integratie op 

het gebied van de economische politiek en terreinen die met het functioneren 

van de interne markt verbonden zijn, is succesvol. Bovendien is Europa hier zicht

baar door de ene munt. Vandaar dat de Unie bij wrO-onderhandelingen minstens 

gelijkwaardig is aan de VS. De EU kan hier aan de VS eisen stellen. 

Genoemde drie ontwikkelingen geven Amerika in toenemende mate een onge

makkelijk gevoel over wat er zich in Europa afspeelt. 

Twijfels over de EU 

Het ongemakkelijke gevoel van de VS over Europa is voor een deel terecht. 

Zo is het bijvoorbeeld heel begrijpelijk dat de Amerikanen een afkeer hebben van 

een toename van 'Brusselse' besluitvorming volgens het intergouvernementele 

model. Zij denken daarbij aan moeizaam in de Raad bereikte compromissen waar 

de deelnemers alleen maar vechten voor bekrompen uitgelegd eigenbelang. Dat 

loopt doorgaans uit op EU-standpunten waar geen rek meer in zit. Er valt voor de 

VS dan weinig te onderhandelen. Ze kijken dan met weemoed terug naar de tijden 

waarin ze met afzonderlijke staten konden overleggen en van Europese onenig

heid konden profiteren (zie het artikel van de conservative HuIsman in dit num

mer). Toch mag duidelijk zijn dat Amerika en andere onderhandelingspartners er 

nu juist belang bij hebben dat het EU-beleid steeds minder berust op dergelijke 

compromisssen in de Raad. Naarmate de communautarisering toeneemt en dus 

een voluit Europese visie het mandaat bepaalt, zal de flexibiliteit toenemen. Die 

visie kan alleen maar binnen de Europese Commissie ontwikkeld worden. Immers 

de Commissarissen verliezen als zij ingezworen worden, bij wijze van spreken, 

hun nationaliteit. De val van de Commissie-Santer (vanwege de affaire-Cresson) 

wijst erop dat het Europees Parlement geen nationalistische bevoordeling door 

Commissarissen accepteert. Dit is een van de redenen waarom de eis van 'een 

Commissaris voor elke lidstaat' onzinnig is. Niemand mag aan het beleid merken 

uit welke lidstaat een Commissaris komt. Alleen dan kunnen betrouwbare, voluit 

Europese standpunten gevormd worden. 

Een ander punt van terechte kritiek is dat de EU intussen met tal van landen pro

fijtelijke partnerschaps- en samenwerkingsverdragen heeft gesloten, maar er voor 

de VS zoiets niet is. Dit is een klacht die serieus moet worden genomen. Er bestaat 

mede daarom een sterke aandrang om het bereik van de NAVO uit te breiden naar 

andere dan veiligheidspolitieke kwesties. Tijdens vergaderingen van de NAVO-as

semblée worden nieuwe thema's aan de orde gesteld, van drugscriminaliteit tot 

economische samenwerking. Dit zou te meer reden voor de VS moeten zijn om de 
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De nieuwe meerder-

beid in de EU zal na 

de lmmende uit
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Duitse poging om 
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teit negatief tegen
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accepteren. 

NAVO als verbinding met de EU te koesteren. Op het gebied van buitenlandse en 

veiligheidspolitiek en bij defensie geldt immers het omgekeerde vergeleken met 

het gebied van de economie. In de NAVO heeft de VS de leiding en het gaat daar 

strikt intergouvernementeel toe. Van een geïntegreerd Europa is daar geen sprake. 

De NAVO is zeer succesvol gebleken als samenwerkingsstructuur, voor de gemeen

schappelijke veiligheids- en defensie belangen, tussen de lidstaten van de EU en de 

VS. Bij de heldere OostfWest-tegenstelling kon Europa als eenheid optreden, om

dat in overtuigend Amerikaans leiderschap was voorzien. En dat was doorgaans 

het geval. De ambitie van de EU om op dit gebied een zelfstandige, meer geïnte

greerde eenheid te zijn, roept het wantrouwen van de VS op. Dat wantrouwen 

wordt vooral opgeroepen door de wijze waarop in de EU over de eigen Europese 

defensie-identiteit gesproken wordt. Daardoor suggereert men afstand tussen de 

EU en de VS. 

Gemeenschappelijk Europees defensie- en veiligheidsbeleid nood

zal<elijl< 

Toch is het noodzakelijk dat een zo belangrijke economische macht als de EU ook 

in politiek opzicht in staat is om zijn verantwoordelijkheden waar te maken. De 

oorlogen in ex-Joegoslavië waren voor de EU een beschamende ervaring. Pas bij 

deelname van de VS kon aan deze gewelddadige conflicten een einde worden ge

maakt. Alleen bij Amerikaans leiderschap komt de EU in beweging. Dat is niet een 

kwestie van militair vermogen, maar vooral van een gebrek aan Europese visie. 

Verschillende lidstaten hadden hun eigen politiek, die vaak gebaseerd was op een 

traditionele etnische voorkeur, en wat in onze tijd toch een tamelijk primitiefmo

tiefis. Er werd nauwelijks vanuit een gemeenschappelijk Europees belang gere

ageerd. Toch was het duidelijk dat Europa geen racistische, criminele roofstaat als 

enclave binnen haar territoir zou kunnen tolereren. Bij die oorlogen stonden fun

damentele waarden van de Unie op het spel, zoals de afwijzing van etniciteit als 

basis voor staatsvorming, de beginselen van de rechtsstaat en het respect voor de 

rechten van de Mens en van minderheden. Daar mocht de EU de ogen niet voor 

sluiten. 

Het moet niet vanzelfsprekend zijn dat de EU-lidstaten het altijd maar aan de VS 

overlaten om de militaire kastanjes uit het vuur te halen. Toch is de koestering 

van een reaalpolitieke onverschilligheid een kenmerk van bepaalde lidstaten. De 

reputatie van de EU heeft daar zeer onder geleden. De nieuwe lidstaten en andere 

landen op de Balkan hebben mede hieruit geleerd dat de VS in veiligheidszaken 

een veel betere garantie is dan de EU. Het positieve neveneffect daarvan is dat de 

opbouw van een EU-defensie- en veiligheidsbeleid niet ten koste zal kunnen gaan 

van de banden met de VS. De nieuwe meerderheid in de EU zal na de komende uit

breiding een Frans-Duitse poging om de Europese identiteit negatief tegenover 

Amerika te definiëren niet accepteren. De Poolse premier heeft al ervaring opge-
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daan in het tegenspreken van de arrogante Chirac. Met andere woorden: er kan al

leen maar een gemeenschappelijke visie op de eventuele dreigingen en op de be

langen en verantwoordelijkheden voor de EU-defensie- en veiligheidspolitiek 

groeien als we het eens worden over onze relatie met Amerika. De Franse gedach

te dat Europa zich alleen maar kan laten gelden als het een dwarsligger tegen de 

VS is, klopt niet. Maar als we de eenheid van de EU versterken als een waardige 

bondgenoot van de VS, dan zal de Europese visie zwaar meetellen in de besluitvor

ming die samen met de VS zal plaatsvinden. 

Maar er zijn nog meer redenen voor de geringe rol die de EU in de wereldpolitiek 

speelt. Ondanks de zeer relevante bijdrage die de Unie aan de internationale 

rechtsorde levert, door de inzet van civiele middelen, mist de Unie een geloof

waardige militaire stok achter de deur. Het totale defensiebudget van de EU-lidsta

ten is ongeveer de helft van dat van de VS. Maar veel belangrijker is dat het rende

ment van de EU-budgetten in inzetbare militaire capaciteit maar 15% is van dat 

van de VS. De versnippering over de staten en de rol van niet-militaire overwegin

gen in het aanschaffingsbeleid, het ontbreken van een efficiënte en geavanceerde 

defensie-industrie (mede vanwege een versnipperde Research and Development) 

veroordeelt de EU tot een marginale rol op defensiegebied. Verhoging van deze 

budgetten naar Amerikaans niveau is ondenkbaar. De winst is te halen uit com

munautarisering van het veiligheids- en defensiebeleid. Daardoor kan het rende

ment gemakkelijk verdubbeld worden! Voor Amerika zou een EU die volwassen 

meedoet aan de lastenverdeling binnen de NAVO zeer interessant zijn. Tevens zou 

de stem van de EU, alleen alom militaire redenen, dan niet te verwaarlozen zijn. 

Waardengemeenschap contra evenwichtsdenken 

het altijd maar aan Het heeft weinig zin om de VS voortdurend met de eis van multipolariteit om de 

dl' VS overlaten om oren te slaan. Dit is gewoon een modern woord voor de versleten term "machts-

de militaire kastan- evenwicht". Het evenwichtsdenken heeft steeds de betekenis gehad van een afzet-

jes uit het vuur te ten van rivalen tegen elkaar. Het is zinniger om te erkennen dat de EU en de VS ge-

halen. meenschappelijke waarden vertegenwoordigen. Samen hebben ze er belang bij 

om de chaos in de internationale verhoudingen te verminderen. Het denken in 

machtsevenwichten heeft het oude Europa in de afgelopen eeuw verwoest. 

Daardoor heeft ons continent zijn centrale positie in de wereld verloren. Die les 

moet niet vergeten worden. Reaalpolitiek van dat soort is uit, omdat ze de blik op 

de realiteit verduistert. 

Het is een Europese verantwoordelijkheid om de politieke waarden waar de 

Europese Unie voor staat in de internationale rechtsorde te verwezenlijken. Dat 

standpunt is verwoord in rapporten over Buitenlands-, Veiligheids- en 

Defensiebeleid van het Europees Parlement. In de Grondwet van de VS blijkt dat 

besef eveneens. Verbreiding van rechtsstaat en democratie is een Amerikaans be

lang. Zulke ethische principes hebben, naast andere overwegingen, altijd een rol 
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Binnen de ene 
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plexen. 

gespeeld, zij het in wisselende mate. Wat betreft die politieke waarden is de over

eenstemming tussen Amerika en Europa overduidelijk. Het is onzinnig om dan 

over machtsevenwichten tussen deze twee te spreken. Er zijn juist gevaarlijke te

genkrachten in de wereld waar we gezamenlijk tegen moeten optreden. De strijd 

tegen het terrorisme is van dat besef een voorbeeld. 

Als men toch over polariteit wil spreken, dan zou het van gezond verstand getui

gen als Europa en Amerika bleven erkennen dat ze deel uit maken van een en de

zelfde pool. Daarbinnen zou Europa zijn vanzelfsprekende eenzijdige militaire af

hankelijkheid van de VS, zijn protectoratenmentaliteit, moeten afschudden. Het 

is hoog tijd voor een redelijke lastenverdeling wat betreft de gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheden. Deze benadering zou tevens gunstig zijn, als het al niet 

een absolute voorwaarde geworden is, voor het welslagen van het streven naar een 

meer geïntegreerde EU-veiligheids-, en defensie-politiek. De onenigheid over een 

communautaire veiligheids- en defensiepolitiek komt vooral voort uit het verschil 

in houding tussen de lidstaten tegenover de VS. 

De werkelijkheid laat zien dat de EU op defensiegebied de VS niet kan evenaren. 

Maar wat betreft de civiele middelen, die vaak veel belangrijker zijn bij de voorko

ming van conflicten en bij de "nazorg" na een geslaagde militaire actie, kan de EU 

veel. Zoveel, dat onder andere in Irak blijkt dat samenwerking met de EU onmis

baar is. Binnen de ene "pool" van VS en EU kan Europa dus een volwassen partner 

zijn die niet gepasseerd kan worden. Geen reden dus voor minderwaardigheids

complexen. De beide partners zullen elkaars sterke punten moeten erkennen. 

Gelijk zijn in elk opzicht is niet nodig. 

Het oude en nieuwe Europa 

De komende jaren, na de effectuering van de Uitbreiding, zullen de EU voor de 

keuze stellen. Willen we een politiek die in de voorbije eeuwen zo typerend voor 

Europa was: machtsevenwichten alias multipolariteit, 'stabiliteit', en andere 

schijnbaar moreel-neutrale opties? Of gaan we de overlap in visies en de comple

mentariteit van vermogens als uitgangspunt kiezen voor het aangaan van ge

meenschappelijke verantwoordelijkheden? De keuze voor dat laatste is vrucht

baarder. Daarover zou het debat binnen het bondgenootschap met de VS moeten 

gaan. Het besef voor gemeenschappelijke waarden te staan, en een zekere trots op 

onze civiele mogelijkheden, kan het debat over een Europees veiligheids- en de

fensiebeleid ontspannen en van zijn negatieve klank bevrijden. 

Kunnen we dit beleid overlaten aan Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, 

eventueel uitgebreid met Italië, Spanje en Polen, zoals door Hans van den Broek 

wordt voorgesteld? Mij lijkt dat ondenkbaar. Alleen al omdat de grote meerder

heid van de lidstaten, de nieuwe voorop(!), dat nooit zouden aanvaarden. En te

recht. Een late capitulatie voor een directoriumidee strijdt met het feit dat veel 

kleinere lidstaten, met name door hun civiele mogelijkheden, niet weg te poetsen 
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zijn. De "begeleiding" van de Joegoslavische oorlogen vond ook plaats door zo'n 

Fr is iets in het in- zelfbenoemde groep van grote landen. We hebben het geweten! Er is iets in het in-

tergouvernemente- tergouvernementele dat structureel leidt tot amorele reaal politiek en onverschil-

Ie dat structureel ligheid. De christen-democraten zijn de uitvinders van de Europese Integratie. Dat 

leidt tot amorele re- is iets van humaner niveau dan het oude intergouvernementele geruzie. Het zou 

aal politiek en on- een dramatische misser zijn als uitgerekend het CDA zijn principes op dit punt 

verschilligheid. zou verloochenen en naar de methoden van het verleden zou terugkeren. 

Arie M.Oostlander is CDA-lid van het Europees Parlement. 
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