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In maart 1998 is het toetredingsproces van aile Midden- en Oost

Europese Ianden tot de Europese Unie (EU) van start gegaan. 

Ieder land in haar eigen tempo, zonder voor enig land een toetre

dingsdatum vast te leggen. Aile Ianden worden gestimuleerd een 

intensiever toetredingsbeleid te voeren. Aan de EU de taak om in

tussen zichzetf te hervormen zodat ze binnen enkele jaren de tan

den kan toelaten die hun huiswerk hebben afgemaakt. Over de 

hervorming heeft het Europees Parlement (EP) niet het laatste 

woord, over de toetreding wel. Daarom is het verstandig het EP 

voortdurend bij het toetredingsproces te betrekken. 

I. lnleiding 

1. 1 Waar het eigenlijk 

om gaat 

Tien Midden- en Omt-

Europe<,e Ianden en 

Cypnt'> <;taan tc dringen 

om lid van de Europc<,e 

Llnie illl) te mogen wor

den. De Unic i'> cen uiter'>t 

bcgcrcn-,\voardige lcvcn-;

partncr, n1ct nan1c voor 

Ianden die, na een ahrupte /)rs Ai\1. CJostl,111dcr 

om de welvaart te doen zal 

zijn [\ taar hit naderc be

'>chouwing blitkt het hen 

daar niet, en zeker lllet in 

de eer<,te plaat'>. om te 

gaan. De Centraal- en 

Omt-Europeanen willen 

'crhiJ \wren' omdat zc i11 

de We<,ter<,e '>tatcn model

len zten van recht'>orde en 

democratic, die du' he

trouwhare veiligheid hie

den voor hun burger' 

,cheiding. terughlikken op de pcriode 

met de onderdrukkendc echtgenool 

van voorheen. Ongeduldig '>laan ze 

voor de poort en allemaal willcn ze zo 

<,nelmogelijk naar hinnen. Wat zoeken 

ze btj om~ Vanuit het huidige materia

\i<;ti-;chc en neo-liheralc dcnkkltmaat 

veronder-;tcllcn velcn dat het hen wei 

Hovendien zien ze daar waarden en 

normen die onontheerlqk zip1 voor de 

publicke orde. het Jrheid<;ethm en de 

-;anering van milieu en land-;chap .. 11.\cn 

ziet de vritheid die WtJ genieten van

wege het plura\i-;me in onze cultuut· 

llutl vi'>te op de Europe-;e Llnie <;taat in 

dit upzicht dichterbij de chri-;ten-dc-
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mocratische dan bij het gangbare 

marktdcnken van het nog steeds tame

liJk monomaan op economische con

cepten gcrichte ambtenarcnapparaal 

van de Ell. Voor hen die vanuit christc

liJke verantwoordelijkheid over de uit

hreiding van de Ell denken (en gcluk

kig ook vom vee! anderen) is de 

toetreding van de nog maar kort gcle

den onder totalitairc dictaturen zuch

tendc volken zoiets als de rcalisatie van 

een droom. Nooit konden we iet-; doen 

voor die volkcn (a!tham dat mccnden 

we) ennuis er een kans op de inlossing 

van ccn crcschuld. Wij zien de Unic als 

een bond van dcmocratische rechts<;ta

len die door dit karaktcr cen vciligc 

tockon1-..t voor volgcndc gcncrtltic-. ga

randeert Overheden zijn er primair 

voor het recht en het algemcen welzijn, 

dus ook de L:uropese. /uist om gehreken 

in de reclw,orde tc corrigercn hehhen 

we de llnie opgericht DaJr hchhcn 

christen-dcmocraten heel wat van hun 

\vJardcn en norn1cn in gc·J·nvc'-;tccrd. 

Om die reden strcven we ook naar ccn 

vcrsterking van de Unie in communau

lairc ol lederalc zin. conlorm hct he

gimel van de suhsidiaritcit. De rcgerin

gen van de toctreders hebben daar 

son1s we111ig idee van. Zi1 hchhen zo

juist hun socvcreiniteit herkrcgcn en 

overschattcn die dus. 'Soevcreiniteit de

len in een Luropese llnie' trckt hen op 

het ecrste gezicht 111et aan. Spccia

llsten. zoals de ministers van Buiten

landse ol van b1ropese Zaken wctcn 

natuurlijk wei waarovn het gaat. t\laar 

diverse minister-prcsidenten verhazen 

on<.., vanwcgc de vaaghcid van hun 

ideei'n. 'FrhiJ hore1,', Jd: maar bij wat 

dane /'.e denken son1s dat het om een 

'Luropa dcr Vadcrlanden' gaat, in gaul

listischc zin. Het verschil tussen Ell en 

Noord i\tlantische Verdragsorganisatie 

1 NAVO) hestaat voor hen doorgaans 
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aileen in de doelstellingcn en in het /cit 

dat de Verenigde Staten in de ene club 

wei zit en in de andere niet zit. Toch 

willen wij va<,thouden aan een <;terke 

Cemeemchap. Uitbreiding daarvan 

staal gelijk met uitbreiding van recht

vaardig bestuur over grotere delen van 

L:uropa: een zeer christelijk doc! en 

daarom hehben we er zoveel in gc'in

vcsteerd. Ook hij de llitbreiding Het 

komt cr intu<;<;en op aan hoc we dit 

gaan doen. Op cen democratische ma

nier, die zclf model kan staan voor de 

ontluikende parlcmentairc democra

tiei.'n gind'>c Caan we de goede accen

ten lcggcn. of zal onze onderhande

ling<;<;trategie neerkomen op het 

aanpratcn van kapitalisti<.che waarden7 

l . 2 De start van het proces van 

uitbreiding 

1. 2. 1 A1ei howecl) 

Acht jaar na de val van hct commu

nisme werd dan eindcli)k de open1ng 

van de poort aangckondigd De hlro

pese Raad in l.uxemhurg hcelt op I 0 

december 1997 besloten om begin 

1998 hct toetredingsproces te starten. 

Tijdens de lntergouvernementele C:on

lcrentic in Amsterdam wcrd nog ge

dacht aan een heperkt grocpjc (dric ol 

vijf) Ianden waarmee het proces zou 

beginnen. Als die 'binnen' zoudcn zijn 

dan zou \Veer een lntcrgouvcrnenlcn

tele C:onfcrentie gehouden mocten 

worden om de llnie ccht gcschikt tc 

maken voor uithreiding tot mecr dan 

twintig !eden. De Furopesc C:ommis<,ie 

stelde voor om cen Versterkt Toetre

ding<,partenariaat (hilateralc verdragen 

die met elk van de tien kandidatcn gc

sloten worden) in te stellcn voor aile 

lien Midden- en Oo<,t-Europese Ianden 

en om parallel daaraan met vijf 

Midden- en Omt-Furopcse Ianden plus 

Cyprus toetrcdingsondcrhandcl i ngen 
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in cngcre zin te openen. Het l'arlement 

heelt met klem aangedrongen up een 

behandeling die een rigide tweedeling 

tu'>'>en de kandidaat-lid.,taten zou ver

mijden Die tweedeling had immer<; 

evenveel te maken met belangen van 

bepaalde lid<;taten al'> met het ontwik

keling<;<;tadium van de toetreder<>. 

Polen, T<;jechic en Hongarije tungeren 

al'> de beschermelingen van J)uit<;!and, 

btland wordt al'> een ach-

van de ex-communi'>ti-;che Ianden in 

Midden- en Oost-F.uropa Belangrijke 

momenten waren de Toppen in Kopen

hagen (december 1993) en [<;<;en ljuni 

1995) Daar werden de politieke er1 

economische criteria voor het lidmaat

<,chap gedcfiniecrd. De Europe<,e C:om

mi<;<;ie heeft zich, ten bchoeve van die 

vergaderingcn van 'itaats- en regcring"

leiders, gewijd aan de opstelling van de 

u i thrc1d i ng.:;.:;tratcg icCn. 

tertuin van Scandinavic 

gezien en Oostenrijk heelt 

een direct belang hij 

Slovenie en zou, al'> het 

even kan, ook Slowakije 

erbij willen hetrekken. Als 

het hierbij zou blijven dan 

De Centraal- en 
Het Europee'> Parlement 

heclt zich in rc-,oluties en 

rapportcn daarovcr uitgc

sproken Dat hecft, zoal'> 

de 1-'urope<;e Connni<;<,ie 

stelt, tot een blijkhaar 

vruchtbarc dialoog ge

voerd. Dat moet ook wei. 

want het laat'>te woord 

over het al of niet toetre

dcn tot de Unie wordt uit

gesprokcn door hct luro-

Oost-Europeanen 

willen 'erbij horen' 

omdat ze in de 

Westerse staten 
zou Furopa er bepaald on

evenwichtig gaan uitzien. 

Niet de helangen van be

paalde lidstaten moeten 

het proces gaan heheer<>en 

maar het karakter van de 

modellen zien van 

rechtsorde en 

democratie. 

Unic zeit. Het i-, niel ondenkbaar dat 

sommigen een Europa van slechts 20 

lid<;taten allang goed vinden en weinig 

zin hebhcn om voor de achterhlijver<> 

de deur open te houden. Dan znu het 

tevens minder urgent zijn om de Llnie 

te verdiepen, verder te ontwikkelen in 

communautaire ot fcderale zin. Mede 

daarom was het nodig om te pleiten 

voor een zo gelijk mogelijke behande

ling van de kandidaat-lidstaten. Dat 

hecft bepaald enig gevolg gehad len 

gocd voorbeeld van parlementaire in

vloed op het Buitenlandse belcid van de 

Unie, terwijl hct luropees l'arlemenl 

niet een<, over harde bevoegdhedcn op 

dit gcbied beschikt 

1.2.2 IJe Tofl/JfJIPOoraf stillldflttntm Pmr 

de Raad 
De llnie-instellingen warcn allang be

zig met het vraagstuk van de toetreding 

pee<> l'arlcment. Dit 1s een 

van hel stijgende aantal zaken, zeker na 

de Top van Amsterdam (juni I 'J'J7), 

waarbij het Parlcment cflecticf namcn<, 

de F.urope'>e burger<, zijn controlercnde 

laak kan uitocfenen. volgen'> dezeltde 

recht<;beginselen a], we biJ de nationale 

parlementen aantrcHen. 

1 2. l Agwda 2000, de slllmlfnmlm um1 

de Commiss1e 

In juli 1997 hood de Europe<,e C:om

missie cnkelc rapporten aan over het le 

voeren belcid 'Agenda 2000' Die 

Agenda gaat voor een belangrijk deel 

over de toetrcding van de kandidaat

Jid.,taten. Zo is voor elk van de kandJ

daat-lid-,taten de balan'> opgcmaakt 

voor wat betrcft hun voortgang in de 

ontwikkeling naar een democrati'>che 

recht<;<;taat met een functionerende 

markteconomie. Voor een andcr deel 

hevat Agenda 2000 een politieke vi-,ie 
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op de toekomq van de Unie. Daarhi1 

gaat het over verandcringcn in hct 

landhouw- en 'itructuurheleid en in di

ver-;e andere politicke -;ectoren, a\-;

mede over linancicle per-;pectieven 

voor de Llnichcgroting. Achtcral he

ztcn had de C:ommi<;<;ie die twee delcn, 

de utthrciding'i'itratcgic en het hervor

ming-;\wlctd, hctcr mocten -;cbeiden. 

Zc hehhcn wei met elkaar tc maken, 

maar zqn elkaar-; oorzaak nict Ook 

zonder uithrciding wa-; bet noodzake

\ijk gewce-;t om diver-;e dclcn van ht:t 

LLI-hclcid tc hcrvormen. Up dte ber

vornling kon1 ik tcrug, n1aar in ccr...,tc 

inqantie bcperkt dit artikel zicb tot de 

rol van het EuropcT'i l'arlemcnt in de 

uitkom-;tcn van hct uithreiding-;dehat 

naar aanlciding van de C:ommi-;-,icvoor

-;tcllcn 

2. Standpunten van Commissie 
en Raad en de invloed van het 
Europees Parlement 
We onder-;cheiclcn hier vier a-;pcctcn 

van het dchat inzake de uithreid111g, 

waarop het l'arlcn1ent zijn -;tempe! 

hcclt willct1 drukken 

Ten eer-;tc i-; dat de kcuzc voor de 

rccbt'i-;taat, a\-, hct lundamcntele crite

rium voor de toetrcding van nieuwe lid

'itiltcn, hoven dat van de economi-;che 

vooru1tgang 

Ten tweede hetrel t dat de manter 

waarop het toetrcding<,procc'i concreet 

wordL de Vcr-;terkte Toctrcding-;par

tetlartaten en de 'toetreding-;ondcrban

dcl iJlgc11- in-cngcrc-zin' 

Ten derek ging het dehat over de multi

laterale hetrckkingcn met de kandidaat

lid,tatcn: de Europaconlcrentie 

Ten vicrde kregen de kmten vee\ aan

dacbt. 7ij zijn een controver-;ieel punt 

gcwec-;t, met name in Nederland. 

Ten-;\ottc i-; er het pqnlqke punt van het 

eigcn Furopc-;c hui-,wcrk: de Ell nwct 

immer-; zcll klaar zijn voor de uitbrei

ding Dat hctrdt hct eigen bcleid (hct 

andere dec! van Agenda 2000) en de in

-;titutioncle hcrvormingen. 

2. 1 De fundamentele keuze voor de 

rechtsstaat 

2.1 1 'Ko{lmiJiufm' w Artikcl 6 

De Top van Kopenbagcn bcelt dcstijd-, 

ccn reck' hclangrijkc criteria voor toc

treding gclormulcerd en wei in de juiste 

volgorde: 

* l'olitieke criteria: 'itahiele imt<:llingen 

die ee11 garantie zijn voor democratic, 

recht-;-.taat, mcn-;cnrccbtcn en de he

-.chcrming van minderheden, 

.,, Lconomischc criteria: ccn lunctionc

rende en lcvenwatharc markteconomie, 

orgc\vasscn zijn tcgcn de concurrcntic 

van de marktkrachten binncn de Unie, 

'
1
' Aanvaarding van de 11cqui'l COIHII11111dll

l£lirc, inclu-,id de toewijding aan de 

doclcinden van de politicke, economi

scbe en monetaire Llnie, 

De J:L\moet klaar zijn voor de uithrei

ding. 

llij vorige ondcrzoeken en bij werkbe

zoeken aan de ,\\idden- en Oost

Furopese Ianden hlcek me a! snel dat 

bet Withock voor de Aanpa'>Sing aan 

de Interne Markt II 995) weli'iwaar bc

langrijke voorwaarden voor toetreding 

onder de aandacht bracht, maar een 

fundamentclcr gehrck van de kandida

tcn verwaarlomdc. Namelijk de rechts

statelijke tckorten van de geas<;ocieerdc 

Ianden. In de eer-.te plaats was dcze 

verwaarlozing een mi-,kcnning van de 

principicle betckeni-. van het kit dat de 

Unie een hone! van -,olidaire democrati

schc rccht.,-,taten i-., die ziJn moticven 

vindt in de waarden van de joods-chri<,

telijke cultuur Op ha'ii'i daarvan stcllcn 

we dat de overheid het recht en bet al

gemeen he lang moet hcvordcrcn en dat 
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de overheidsmacht daaraan diemthaar 

client te zijn We hcchten vee! waarde 

aan de cthiek van hct cconomisch han

delcn. Vanuit deze cultuur ondersrrc

pen we de waardigheid van de mens. de 

socialc en ethischc verantwoordclijk

heid van de persoon, hct respect voor 

het pcrsoonlijk gewctcn en de lcvens

ovcrtuigingen, gclijkheid en vrijhcid, 

de eigcn bevoegdhcdcn 

ntet tocncmcn. Het hijzonder grotc 

succcs van Hongarijc hij het aantrck

kcn van inve<.teringen wccr<.piegclt het 

vertrouwcn in de daar gcvestigde de

mocratic en rechtsorde. 

De Europcsc C:ommissie hccft goedc 

nota gcnomen van de opvatting van het 

Furopesc Parlcment over het weer in 

ere herstellcn van het poli

van de ~anlenlcving~ver

bandcn in hun verschcide

nhcid, het re<.pcct voor de 

scheppi ng, etcetera. In 

Artikcl 6 van hct Vcrdrag 

van Amsterdam is dat in 

bcknoptc vorm vastge

lcgd 

Het Europees 
tiekc toctrcdingscri terium. 

zoals vastgesteld in Ko

penhagcn. Ze heeft ex

perts van de Raad van 

Europa om vakkundigc hiJ

<.tand gevraagd hij de he

oordcling van de rcchts-

Parlement heeft 

met kracht 

aangedrongen op 

een behandeling 
statelijke kwaliteiten van 

de kandidaat-lidstaten 

Dankzij het genoemde 

nteuwe artikel in hct 

Vcrdrag van Amsterdam 

kunncn in de toekomst lid

staten die (opnicuwl ver

vallcn tot ondcmocrati

schc praktijken worden 

die een rigide 
])cze stcllingen sluiten, zo

a\-; gczcgd, aan hij de bc

langriJkstc reden waarom 

in Centraal- en Oost

Furopa were! en wordt uit

gezicn naar vcreniging n1ct 

de Llnic. Zij die nochtans 

tweedeling tussen 

de kandidaat-

lidstaten zou 

vermijden. 

in het primaat van de economic gclo

vcn kunnen cerwoudig inzien dar zon

der recht-;staat geen stahielc cconomi

sche ontwikkcling te vcrwachten i-;, 

geen vertrouwen bij potcntiele inve<;

tccrders. gcen adc'luate aanwcnding 

van eigen londsen noch van buiten

landse hulp. Het <;treven naar de rcchts-

staat is van principicle bctekenis en dat 

is ook van groot praktisch belang. 

Vandaar dat nicuwe hoop i-; gcgroeid in 

Rocn1eniC en Bulgarijc, waztr de rcgcrin

gen zo krachtig de striJd hebbcn aangc

bonden tegen corruptie en ncpotisme. 

Vandaar, andcrziJds, de aarzelingen 

over Slowakijc, waar door het ontbre

ken van voldoende rechts-;tatelijke 

kwalitcitcn, de transparantie van de 

economic tc wcnscn overlaat. De bui

tenlandsc invcsteringen willen cr maar 

geschorst. Daarmee is cvcneens ecn 

wens die in het l'arlcmcnt leelde itl vcr

vulling gcgaan. Zo krimt de Llnie het 

karakter dat hij haar pa<,t en wordt de 

maniakalc cconomi-,che ecnzijdigheid 

doorhroken. 

Duidelijker nog dan in de oorspronke

lijke voor<,tellcn van de Cornmissie 

hedt de Europc<,c Raad in Luxemburg 

een onderschcid gcmaakt tu<,<,en rccht'>

<;tatcn en niet-recht<,<,taten Slowakije 

gaat wei n1eedocn aan de partcnariatct\ 

maar de Raad stclt dat ze met gckwalih

cecrdc meerderheid van <,tcmmerl maat

rcgclcn zal tr-cllcn "wannecr in ecn kan

didaat-lidstaat ccn e<,<,enticcl clement 

voor hct voortzettcn van de pt-c-toetre

dingshulp onthreckt" Dat -,iaat met 

name op voortdurcndc gebreken wat 

(!)V I 'JS 



hctrclt het werken aan de kwaliteit van 

de rccht"taat. Dan is cr nog TurkiJC 

dat. algczien van hct kit dat hct tot 

ccn andere categoric dan de Midden

en Omt-Europcse Ianden hchoort, zich 

hcpaald niet dezclldc moeite al-, de 

1\lidden- en Omt-Furopesc Ianden 

hcelt getroo<;t om aan de politickc toe

tredlng-,criteria tc voldoen. Her Luro

pccs l'arlcmcnt hcclt krachrig bijgedra

gcn aan hct ondcr-,chcid tu<;<;en 

rcchh<;taten en nlct-rccht<;<;taten. Dat 

WJ'> ec11 hroodnodige corrcctie op de 

eerste Commi"ied<>cumcntcn. 

De Commi"ic had namelijk al 1n de 

ccNc pagina\ van Agenda 2000 haar 

conclusie gctrokkcn, de Ianden die hct 

ver'>t gevorderd warcn hij het voldocn 

aa11 de economi-,che critc1·ia mochten al 

direct over de nwdalitcitcn van hun 

toctrcding ondcrhandelcn. De andcren 

nog niet Dat hctckende ccn -,chciding 

van, in de tcnninologic van de (~onl

mi<;<;ic, '/111' ihtland, Polen, Tsjechic, 

1--longariJe, Slovcn1l' en C:vprusl en 'flrr-

111,', de 1-c<;t iLctland, l.itouwcn, Slowa

kiJc, Roemenil' en llulgarijel Voor de 

laat-..tcn wth dat hcpuald gccn gcnl~t

<;tellcndc gedachtc Hct l'arlcmcnt 

he-,eltc dat voor de 'Jllt-Ill'' cen extra 

horrilTc zou bcqJan in de vorn1 van 

cen I ntcrgouvcmcmentelc Coni crentie 

I ICC 1. In de voor<,tellcn van de Raad 

zou die namcliJk pa' gchouden mocten 

worden nadat de eer<;tc vijf Ianden zou

den ZIJ!l toegetreden. l-lct [uropee<, 

l'arlcmcnt heel t zich daarom <;teed, 

..,tcrk gcn1aakt voor de zogcnaan1dc 1rc

gatta-hcnadcring' allcmaal op hct

zelldc moment hcginncn met hetzclfdc 

toctrcding..,procc<..,, nlaor dt1n vanuit de 

eigcn '>ituatie en op eigcn <,nclhcid vel·

dcr l-let moment van toetrcding zou 

gchcclnloctcn afhangcn van de in~pun

ningen van de kandidaat-lid<;~aten zcll. 

( I lV I '>S 

Daannec werdcn democratischc laat

hloeicr'> als Roemcnil' en Hulgarijc aan

gclnocdigd 0111 op de ingc~lagcn \vcg 

door tc gaan. Zonder per'>pecticl op 

toetrcding zoudcn zc, zeker in de ogen 

van inve'>tcerder'>, weer achter ecn 

soort van ijzcrcn gordijn hcland zijn. 

2 _ 2 Het toetredingsproees 

2.2.1 De ToelredlJlljsf>artcllllrialm 

De toetreding i'> een zeer vcelomvat

tend proccs. Hct echtc voorhercidings

wcrk zal plaatwindcn in de 'Partcna

riatcn' Dat zijn biiatcralc vcrdragen 

die met elk van de ticn kandidatcn gc

,lotcn worden. Pa, al<, hct wcrk daarin 

zovcr gcvordcrd i-, dat aamluiting op 

middcllangc terlllijll idat wil zcggcn 3 a 
5 jaar) in her vc1·-,chiet l1gt, wordt bc

gonncn aan toctrcding'>ondcrhandelin

gcn-in-engcre-zin; hct 'laatstc hoold

'>tuk' kun jc zcggcn. De twecdcling is 

aanzienlijk vcrzacht, Wic voldocnde 

gcvordcrd i'> kan autrmlati-,ch, zonder 

nadcr politick hc-,luit, aan toctrcding'>

ondcrhandcJingen beginne11. Commi'>

sie en l'arlemcnt <;trcven hcidc naar ecn 

ICC die aan de eersrvolgende toctre

ding voorafgaat Op 30 maart heelt de 

FU met de J'vtiddcn- en Omt-Europc<,c 

Ianden de gcnoemdc hilatcralc Toctrc

ding'>rartnerschappen algc<.loten. Dat 

is de hclangriJkste ctappc hct gcrccd

makcn vom hct lidmaatschap. Doel van 

al dit voorwcrk i' om de ovcl·gangspc

riodc, bij toerrcding zo kort bcpcrkt en 

kort mogelijk te huuden. De interne 

markt moct zo min mogclijk belcmme

ringen ondcrvinden. 

1\-taart ''JR were! door zittend Raad<,

voorzitter Robin Cook tot de Maand 

van de Llithrciding uitgerocren. Daar

mcc nccmt de Llnie de Ieiding van de 

bilateralc toctrcding<,procc<;<;cn stevig 

in handcn. Aile imtrumentcn die de 
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toenadering tot de Unie kunncn hevor

deren worden in ccn rlan <,amenge

voegd llij de hulp aan de gea<,<,ocieerdc 

Ianden gaat het nu voluit en ondubbel

zinnig on1 vcr:-,nc-1\ing van de toctrcding 

voor idle Ianden met een 'luropa-ovcr

eenkom<,t' (het tyre akkoorden waarin 

de dcelnamc aan de Llnie wor(1t toege

zcgdl. Het i'> logi'>ch dat tempo en in

ten'>tteit van de wcrkvergadcnngen in 

het kadcr van de l'artenariatcn bepaald 

worden door wat de kandidaten aan

kunnen. Dat betckent, zoal<, door het 

l'arlemcnt bcklcmtoond en door de 

Raad nvcrgcnon1cn, cen op n1aat gc

maakte <,trategie voor icder individueel 

land atzonderliJk Sommige Ianden zul

lcn vlugger op<,chieten dan andere, 

maar dat rechtvaardigt n1et de tweede

ling die Raad en Commi<,<,ic oor<,rron

keliJk hcoogden tu"'en de ze'> econo

mi<;ch vcr'>tgevordcrde!l lvijf tvliddcn

en Omt-Furope<,e Ianden rlu, Cypn!'>l 

en de vijl achtcrhlijver<, 

In de l'artenariaten worden voor clke 

kandidaat de hootdlijnen en p!·ioritei

ten va<,tgc'>teld met hctrckking tot de 

ovcrname van het [Ll-ilcqui\ en worden 

de hiJhehorcnde linanciele middclcn 

<,amcngehracht I met name uit het hc

<,taandc hulpprogramma I'HARU. In 

ovcrleg met de kandidaten worden de 

doel<,tellingen gdormulcerd en de ter

mijn beraald waarin ze moeten worden 

gehaald. De Commi.,.,ie toct<;t vervol

gem de re<,ultaten en hnanciert het pro

ce'>. I )e pre-toctreding<,<,teun zal wor

den geconcentreerd op het vc-r<,tcrken 

van de hc'>luurliJkc capacitcit en de 

recht<,<,tatelijke a<,pecten i iO% van het 

totaalhedragl al<,mede op inve<,teringen 

111 verhand met de overname en toepa'>

<,ing van hct ""]"" (70'){,)_ 

De Raad necmt met gekwalihceerde 

meerdcrheid van '>tcmmen hc,luitcn 

over de hegin<,elcn, prioriteiten, tu<,<,en

liJd'>e doel<,tellingen, helangriJke aan

ra<,<,ingen en de conditionaliteit van elk 

alzonderlijk partncr'>chap. Wanneer ge

hreken worden gecon'>lateerd voor wat 

hetreft democratic en rechh<,taat, kan 

de Raad 'pa<,<,cnde maatrcgelcn' ncmen, 

al'> het moct <,nel 

Onder druk van hct l'arlcment, dat de 

verde ling tu<,<,en 'iu1' en 't,·c-ill\, vcrwierp, 

kwam de C:ommi<;<,ic al in de her!<,t van 

I 'l'J7 met ecn '>flCCiaal 'inhaaltond< 

voor de dag ten hehoeve van die ian

den, die vooreer'>t nog niet riJp zip1 

voor toctrcdi ng<,onderhandel i ngen- in

engerc-zin llovendien worden voor 

hen die onderhandclingen vcr<;~lcld 

voorbercid. Op H december kcurdc de 

Algcmenc Raad dat gocd I let gaat om 

ecn bed rag van I()() md)oen LCU voor 

I 'JlJH en I 'J'JlJ, speuaal bcdocld voor de 

'-.trijd regen corruptic en gcorgani')ccrdc 

n1ir.;daod, privati~cnng van de cconon1ic 

en het <,cheppcn van ccn gumtig kader 

voor directe huitcnland<,c invc<,tcrin

gcn. De C::ommi<,-;ie plant vanat het Jaar 

2000 nog extra hnanciclc <,teun voor 

aile ,\lidden- en Omt-[urope'>e Ianden, 

op de wijze van de Cohc<;ielond<,en, 

om landhouwhervormingen door te 

vocrcn. 

C:ypru<, kri)gt, al, cnigc niet-Midden

cn Omt-[urope'>e kandidaat, cen hij

zondcre toctreding<,<,tratcgic. I )it land 

i<; dan ook cen categoric apart. 

1.11 Por·tcnonoots-/Pcrkzoillllhec!en ll'cJI 

11 ondu-hondclhooo 
Wanncer ecn kand1daat lid'>taat, hlij

kcm de JaarliJk' door de C:ommi<;<;ic uit 

tc hrcngcn toct-.tng<..,rZlpportcn, vol

docndc vooru<tgang hcdt gebockt en 

kbar i'> voor toctreding op middellangc 

termijn, dan kan hct heginncn met toc

trcd i ng<,onderhandcl i ngen- in -cngcrc-

(I JV ! 'lH 



zin Er wordt dus niet zeven of ncgcn 

jaar gcrraat -cvcntueel ondcrbrokcn 

door lange pouze<;- zoal., dc'itiJd'> met 

Span1c en Portugal De Eurorc'>c Raad 

nccmt aiken hct lor111clc hcsluit over 

de start van de partcnariaat'>wcrkzaam

hcdcn. H1n111ee i<; hct hct l'arlcment 

gclukt 0111 het woord 'ondcrhandclin

gcn' van zip1 111ag1sche, politickc lading 

te heroven. Terecht, want al., men hct 

pt~rtcnariat~t-,wcrk gocd volbrcngt volgt 

de 1-c<;t, volgcn'> de opzet van het l'arlc

melll. automati<;ch. 

Voor cen aantal Ianden is hct nog vee! 

te vroeg o111 nu al tc pratcn over detail., 

a]-, ovcrgJng..,rcriodc-, en de con-;titu

wmele pmitic hinncn de LU, ook als ze 

hct ccono111isch heel goed doen. Want 

daar wordt ccht over onderhandcld in 

die laahtc lase. Voor de 111ee<,te andere 

ondcrwerpen, namelijk die welke hin

ncn hct l'anenariaat aan de ordc zijn, 

geldt de rcgcl 'graag ol nict'. i)at gcldt 

uiteraard, zoa!., gezcgd, voor de rechts

<;tatell)ke criteria. llczocken aan he

paalde kandidaat l1dstaten Iaten voor 

'tolcrJnt' cultuurrclativisme weinig 

ru1111te. 1\laar ook over de economi'>che 

orde i<; discu<,<;ie vriJwel uitgesloten 

/\an de gea<,<;ocieerde Ianden wcll·dt een 

reck-, van ci...,cn gc<.,tcld, 0111 tc zorgcn 

dat de interne markt na een uithrciding 

goed hlijlt lunctioncren. Daaro111 moe

len de ,\lidden- e11 Omt-Europe<;c ian

den de aanwi)zingen van het Withoek 

over de aanpo-,...,ing tJJ.Il de interne 

111arkt opvolgcn en dienen zij hct doc! 

van ccn cconoJni...,chc, n1onctcurc en 

politieke Llnic tc ondn.,chrijven Dat is 

allcmaalnict ondcrhandelhaar. Wie zich 

wat anders voorstelt zou mijns inzicm 

eventueel ecn plaJt<; in de Fumpcsc 

Fconoml'>che Rui111te kunncn worden 

aangeboden, of een douanc-unie, zoa!<; 

in hct geval van Turkijc_ Waarom ook 

l IJV l <JS 

nietc Met IJ.,land en Noorwegen z1jn we 

toch de heste vriendcn gehlcven) 

Soms ontmoet men politici of diploma

ten uit de Midden- en Oost-Europese 

Ianden die doen a!.,of de toetreding van 

hun land ccn afdwingbaar recht is. 

Snm., ook 111aken ze de indruk alsof de 

Llnie met de pet i'> rondgcgaan, op 

zoek naar toctrcdingswillige kandida

ten. Zo is het natuurlijk nict. Het ziJn 

de Midden- en Oost-Europesc Ianden 

die tot de Ell willcn toetredcn en nict 

ander<,om. Ln evenals de huidige lidsta

ten destijd-; deden toen de inteme 

markt 111ocst worden voorhcrcid, zullcn 

ook nu de nieuwelingen gewoon aan 

her werk 111oeten 

2. 2.; I )e EuroJ)(lCOiljermlic 

Len duidelijk signaal dat aile Midden

en Uost-Furopese Ianden 1n hetuithrei

ding'>proces hetrokken zijn, vormt de 

Luroraconferentie, die or 15 maart 

111aart in Londcn van start ging. Op ge

liJke, intergouverne111entelc voet zullen 

de staal'>- en regering.,lcider<; en vakmi

ni'>ter'> van de Vijftien en van aile 

Europc-.e kandidaat-lidstaten die her 

Fll-lidmaatschap ( 1n eer<,tc instantie de 

Midden- en Oost-Europese Ianden, 

Cypru., en Turkijel na.,treven. ccnmaal 

per )aar '>J1rcken over huitenland-.e za

ken en veiligheichhelcid (Twccde 

l'ijlerl, JU<;titie en binnenlamhe zaken 

(Derde l'ijlcrl, maar ook over gezamen

lljkc deelna111c aan hcstaande pro

gran1n1a'~ (zoall.) die or ondcnvijsgc

hied). In de lijn van de politieke criteria 

van Kopenhagen ZIJn er voorwaarden 

gesteld aan deelna111e aan de confcrcn

tie Zo vcrhindcn declnemcr-. zich cr 

onder andere toe om territoriale gc

schillen langs vrccdzamc weg tc regc

len, met name via de jurisdictic van her 

lnternationaal Cerccht-.hof 
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In eer<,te imtantic lcdde er in het 

l'arlcment de opinie dat de [uropa

confcrcntic mecr moe'>l zijn dan ccn 

jaarlijbc 'familidoto', een permancntc 

confcrcntic waar n1cn scricu-.; gezamcn~ 

lijk hcleid zou kunnen maken, hijvoor

heeld voor wat betrdt drug<,transporten 

ol Balkan-vredcsinitiatievcn. In dat ge

val zouden grote vraagtekens hij dcel

namc van Slowakije ol Turkije moetcn 

worden gezct. Die Ianden zijn immer'> 

zeit ecrder dec! van de problcmcn dan 

van de oplossingcn. Kortum, moest de 

C:onferentie groot, maar vooral symbo

lisch, of klein, maar sterk inhoudelijk 

worden: 1\lct niet-rccht'>'>taten ga Je 

nict om de tafel zitten om tc praten 

over het op poten zettcn van cen geza

menlijk binnenlands veiligheidsheleid. 

Dat dezc Ianden toch uitgcnodigd wcr

den, onder voorwaarde van respect 

voor de integriteit en omchendbaar

hcid van de buitcngrenzen van de FU. 

pleit er aileen maar voor dat de 

Europaconferentie niet al te zcer gdn

stitutionaliseerd moct worden. Ook 

daarin schijnt het l'arlemcnt zijn zin te 

krijgen. In het Europees l'arlement 

were! nog een altcrnatievc optic in de 

vorm van ecn 'uitbrcidingsdialoog' aan

gedragcn. Dar zou ecn intensieve con

fcrcntic binnen de [uropaconferentic 

moeten zijn, waar de multilaterale a<,

pccten van het uitbreidingsproces kon

den worden besprokcn. Zover is het 

niet gckomen en dat komt wellicht de 

duidelijkheid ten gocde In icder geval 

is het ccn miwerstand te menen dat de 

luropaconfcrentic aan hetekenis inboet 

a!-, Turkije niet deelneemt. Het tegen

dcel is waar Het valt mijns inzicns zelb 

te betreuren dat Slowakije wei dccl

neemt. Daardoor kan de Conferentie 

nict hct lorum worden waar de [U-Ie

den de toctredingskandidaten op gelijk 

nivcau ontmocten. En dat zou toch een 

memelijk evenwicht schcppen regen

over de l'artenariaten waar de Unic di

rectief optreedt. 

2. 3 De kosten 

In h-:t luropees l'arlemcnt is dc<;tiJds 

gestreden over de vraag ol de uitbrei

ding van de Unie niet erg vee! zou gaan 

ko-,ten. De vraag was opgeworpen door 

de Begrotingscommissie, die hicrmee 

tcgenover de Commissie Buitenlandse 

Zaken kwam te <,taan. Fr dedcn, net a is 

in de discussie over de NAVO-uitbrci

ding, de wildstc schattingcn de ronde 

lnmiddels hcbben divcrse onderzocks

instellingen berekend dat de kosten 

stellig niet prohihitiel ZIJn. De totale 

begroting van de Ell kmtte in 19'!7 

slechts 1,15% van hct BNI' van de lid

staten. !)at wil zeggcn 2 1 'cent van ie

dcre belastinggulden Omdat dc Unic 

onder haar limiet bcgroot, kan zonder 

nadcre alspraak nog 1/4 cent opge

maakt worden. De Raad <,teunl dc me

ning van de Commi5Sie en de hoven

vermclde rcsearchinstitutcn. dat de 

uitbreiding daaruit inderdaad bctaald 

kan worden, mits bovendien de -van

wcgc de ccononli...,chc groci Lc vcr

wachten- recle stijging van het toebe

dcclde budget evencens voor de 

uitbreid111g opziJ gelegd wordt. Het 

l'arlement hedt naar aanleiding van de 

Top van Luxemburg de Raad gcvraagd 

om de preciezc kmten van de uithrei

ding duidelijk aan te gcven in devol

gendc hnanciclc perspectievcn die in 

19')') op de Raadsagenda staan en door 

de C:ommissie zullen worden voorge

steld. 

In icder geval <,taat vast dat de uitbrci

ding in etappe'> plaatsvindt Ieder land 

onderhandelt in ziJil eigen tempo en 

trcedt pas toe wanneer het daar zelf rijp 

voor is, onafhankeliJk van de stand van 

CllV I'JS 



zaken in andere bndidaat-lidqatt:n. 

Hct l'arlement l1ecft henadrukt dat 

voor geen enkel land hij voorhaat een 

toetredingsdatum kan worden ge

noemd. Dat geleidelijk aan uithreiden 

" een helangrijke factor in het finan

cieel hehecrshaar houden van de ope

ratic. 

Zonder nog diep in te gaan op de dis

cu"ie over de zogcnaamde netto-hij

dragc van Nederland aan de EU, moet 

worden gczegd dat achtcrcenvolgem 

staatssecretaris Patijn en mtnistcr Zalm 

een erg eenzijdig hccld hcbben ge

schet<;t van Nederland als de hetalcr 

van de uithreiding Ook de Sociaai

Lconomische Raad hccft onlangs nog 

dat verwijt gcuit "Over de redclijkhcid 

van een hepaalde nctto-lastenverdeling 

is bstig te oordclcn zonder de onder

liggende stromen van uitgaven en in

komsten afzonderlijk te analyseren" De 

hetrdknde hewindslieden hehhen te 

weinig oog voor de veelomvattende 

handels- en investering"-claties van 

Nederlandse ondernemingen met de 

Midden- en Omt-Europese Ianden, die 

steeds intensiever zullen worden. In de 

toekomst zullen het, hijvoorheeld, nau

welijb Spaanse of l'ortugese tramport

en zuivelhedriJven en cotl\llliducyhumllts 

zijn, dte prohteren van !'olen\ toetre

ding tot de interne markt, maar Neder

lanclse en Duitsc. Vooral onclerne

mende handelslanclen als Nederland 

prohtcren van de integratie van Ooq 

en West. I let Nederlandse hedrijfslc

vcn hchoort nu a! tot de top-clrie van 

buttenlandsc investeerders in Rusland. 

Polen e11 Rocmenic. Trouwens, wat zei 

premier Kok ook a! weer hiJ de herclen

king van het Marshallplan in mei vorig 

jaarc Hij comtatcerdc dat ,'didclcn- en 

Omt-Europa op grote schaal hulp no

dig hebhen en sprak van benodigck 

(J JV ~ 'JX 

londsen van honderd miljard dollar, die 

gebruikt moeten worden voor wegcn, 

vliegvclden, spoorliJnen en waterwe

gen. Mocht dat een kwart centje meer 

zip1c 

2.4 Verdieping van de EU 

llij zijn aantredcn hceft bet Brilse voor

zitter<,chap aangekondigd aan helcids

en imtitutionele hervormingen te gaan 

werken. Premier Blair en de zijncn zul

len nadenken over een hcrziening van 

het landbouwbelcid, waar zc het nut 

lotaal niet van inzien. Fn ook willen ze 

nadenkcn over hoe het moel met de 

<,temmenverdeling in een uitgehrcidc 

Raad. Parlcmenlaire vragen over een 

nieuwe lntergouvernementelc C:onle

rentie worden, ook door huidig raads

voorzitter Cook, <;tcevast ontwijkend 

heantwonrd. Commissie en l'arlcment 

zijn heide overtuigd dat doorvoering 

van ,lcchts heleids- en institutionelc 

hervormingen door de Raad niet vol

doende is om de FU klaar te maken 

voor cle uithreiding Fen nieuwe ICC 

mel verdragswijziging is nodig en wei 

zo spoedig mogelijk, bijvoorbeeld tu<,

sen 2000 en 2002. In ieder geval voor

dat de eerste loelreding plaatwindt (de 

ratilicatieprocedure necmt zo'n 3 jaar in 

beslag). 

Ook zonder 
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Volgens het document van 

Luxemburg (december 19')7) uitbreiding was het 
zullen de afsluiting van de 

onderhandelingen en de aan

,]uitende toelredingen mede 

afhangcn /'van het vcrn1ogcn 

van de Unie om nieuwe !e

den op te ncmen" Dit kan 

worden gelezen al-, een belij

denis omtrent de prioriteit 

noodzakelijk 

geweest om diverse 

delen van het 

EU-beleid te 

hervormen. 

die de Furopese Raad aan 

hervormingen hecht. Maar het kan nok 

duiden op een verhorgen wen<, om, 
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zondcr ICC:, tc hcruqcn in ccn EU met 

maximaal 20 !eden. Cczicn een dc,hc~ 

trdknd protocol 1n hct Verdrag van 

Amsterdam bn dat techni<,ch nog net. 

I ~ct aantal commi<,<,arisscn hliJft dan op 

20 '>laan, doordat de grote Ianden hun 

tweedc commi<,<,aris inlcvercn. Hct i' 

op zichzelf a! twijfclachtig hoc men 

met 20 lidstaten nog tot een hervor~ 

ming zou kunnen komen, die de LU 

docltrcffcnd en democrat1sch gcnocg 

maakt voor 26 !eden. /vkt vijftien was 

dat in Amsterdam a! moedijk genoeg. 

3. Conclusie: gehoor bij de 
Commissie 
Tu<,<,cn Amsterdam en l.uxcmhurg, tu<,

sen jul1 en december I 997 hcdt zich 

ec11 dchat afgespceld, waarvan de he

gin- en cindpositics nogal vcr<,childen. 

Dat uittc zich vooral in de reaLties van 

Ianden a]<, Letland, Litouwcn. Rocme

nic en Bulgarijc Waren die Ianden in 

juli naar aanlciding van de Commissie

voor<,tellcn nog zeer telcurgnteld. in 

dcccnlhcr wa~ dat on1gc...,lagcn 111 hoop 

en dankhaarhcid. In maart I 'J'JR is het 

toetredingsproce<, met aile t\lidden- en 

Oost-Europese Ianden van <,tart gegaan. 

maar met icder land in c1gcn tempo, 

zonder voor enig land ecn toetreding<.

datum vast te lcggcn. !)it IT'>ultaat 1s 

cen compromi-, lu<,<,en de positie van de 

Top van Amsterdam, waar nog <,prake 

wa'-. von ccn ...,tart n1et dric, de oanvan

kcliJke hcdocling van de Commi<,<;ie om 

met slechts vijl 1\liddcn- en Oost

Luropese Ianden serieus te heginnen en 

de wem van hct Europe<:<, Parlcment 

on1 ccn op n1aat gcn1aakt toctrcding~

proce<, aan tc vangcn voor aile kandi

daat-lidqatcn. Aile worden zij nu gc<,ti

muleerd om een intemievcr, door de 

C:ommi.,.,ie goed hegelcid, toctrcdings

belcid te voercn. Ln de achtcrhlqver-, 

worden hcmoedigd door de stelling dat 

evcntuclc <.uccesscn, die nu nog niel 

voorzien worden, hun plaat-, in de 

rongordc kunncn vvijz1gcn ( hct zogc

naamdc principe van de llcxlhiliteit) 

Aan delUde taak om inlu<;<,en zichzelf 

te hcrvormen, zodat zc hinnen enkelc 

jarcn die Ianden bn toclatcn die hun 

huiswerk hebhcn algemaakt. 

War die hcrvorming hctrdt, daartoc 

kan her Europces l'arlcmcnt de Raad ai

leen maar oproepen, maar over de toe

treding zelf hedt het Ll' her laatste 

woord. Vandaar dat C::omml<,<,ie en 

Raad er wijs aan doen om het l'arlc~ 

mcnt voortdurend hij her proce<, le he

trek ken. Her 1-J' heeft hiJ de hehande

ling van miJil laat<,te twce rapportcn I I I 

maart I 'J'!H I aan her llrit'>e voorzitter

<,chap een rccht op advie-, afgcdwongen 

dat qua procedure gchecl overeenkomt 

met her formeel he<,taande recht, echter 

zonder dar her die naam mag dragcn. 

Tot in de plcnaire vergadcring 1s daar

ovcr her gevccht gcvocrd, en n1c-t ~uc

ccs. Dit i-, niet aileen van hclang voor 

de controlcrechten van de Lurope<,e 

Volksvertegenwoordiging maar ook als 

voorbeeldlunctic 11aar de parlcmentcn 

in de kandidaat-lid<,talen Zoal-, ge

zegd, de Uithreid1ng i-, van grool he

lang, maar ook de manicr waamp die 

plaatwindt 

Anc 1\ I. ( )osii<Jidri IS /d 1'<111 hct Eurol>rcs 

P11rinnrnl r11 ri!l>f>orlrur POol· de l!itlml,lilli} 

1'<111 de Eurof>csc l/nir 

I Iii /mft dil 11rlikrl in Sdlllf111Pflkillt) 111cl hclrul,
lllrdcu>crkrr lcllc ll11kka <)rsc lmwn. 
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