
I De situatie 

H ct pr.oces v.an de [uropese 
intcgratie hcelt ecn kritick 

punt in ziJn ontwikkeling 

heJ-cJkt. Als men er niet in 

<,\aagt hinncn de komende twcc a vier 

Jaar cen oplo"'ing voor de oorzaken 

van dczc gevaarlijke ontwikkeling te 

vinden, dan zal de Unie -tcgen de in 

hct Verdrag van 1\laa<,tricht om.,chre

ven doelstelling in, die een <,teed'> hech

tcrc aancensluiting heoogde- onom

kccrhaar vcrandercn in een weinig 

hechte groepering van Ianden die zich 

vooral tot t:nkclc ecunomische aspec

ten heperkt en uit ver<,chillende '>Uh

groepcn is samengesteld. Len dergelijke 

Lime zou niet meer zijn dan een 'vere

delde' vriJhandel<.a<,sociatie en zou noch 

de essentii'lc interne problemen van de 

Europese <,amenlevingen kunnen oplos

scn, noch aan extcrne uitdagingen het 

hootd kunnen hieden. 

De bcbngrijkstc oorzaken zijn 

- Uitrekking' van de Luropese institu

tie'>. Deze werden vuor zcs lidstatcn in 

het Ieven geruepcn en moetcn ondcr

tussen voor twaa\1 en binncnkort waar

schiJnliJk voor zestien \idstaten dienst 

doen. 

- De bcbngen van de lidstaten \open 

door ver.,chillcn in het socio-econo

misch 'untwikkelingsniveau' steeds ver

dcr uitcen. Consensus over gemeen

schappelijkc belangen komt daardoor 

in de verdrukking 
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- Ver<.chil van opvatting over interne 

en vooral externe prioriteiten (bijvoor

heeld l\ lagreb/Oost- en Midden

Europa) in een Unie die zich van de 

Noordkaap tot Gibraltar uitstrckt. 

Len economische crisi'> ten gevolge 

van fundamentcle vcranderingcn hecft 

ma'>Sawerkloosheid tot gevolg die op 

kortc tcnnijn niet op te hetfen valt en 

bedreigt de a! overbelaste sociale stcl

se\., en de stabiliteit van de samenlcvin

gen. De economische crisis is ccn 

deebspect van de algemene culturele 

crisis waarin de Westerse maatschappi)

en verkeren. 

- De groci van ccn 'rcgressicf nationa

li<.me' in (hijna) aile lidstaten. Dit natio

na\i.,me komt voort uit dicpgaandc 

gevoelens van angst en onzekerheid hij 

mensen die zich met de twijlelachtige 

resultatcn van de culturele ontwikke

ling en met de hedreigingen van de mi

gratic gccontronteerd zien. Angst en 

onzekerheid brengen memen in verlci

ding om naar oplossingen of tenminste 

11aar be<.cherming te zoeken in 'het na

tionalc' en de nationalc <,taat. 

- Nationale regeringen en parlemcntcn 

zijn overhelast door de enorme in.,pan-

* Vertaling van 'Llherlei}Hili}C11 zur Euro

fldisclm1 Politik', een notitie/document 

van de C:DL\/CSU-fractie in de Duitse 

Bondsdag, door B. \) l'Aounier. 
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ning die genoemde problemen verei-

sen. 

Het open vraagstuk van de opname 

van (Omt-) en Midden-Europa in de 

Unie. 

1-

l)eze vraag ~~ in icdcr geval nog open 

wat betrdt e<,senticle punten als toetre

dingstijdstip en -modaliteiten en vormt 

voor de lidstaten van nu een uitdaging 

en een toetssteen, niet aileen wat he

trdt hun vermogen en hun hereidheid 

tot het lcveren van matcricle prestaties, 

maar ook aangaandc hun idecle en mo

rele zcllheeld. Hct antwoord van de 

Unie zal mocten aantonen of zij in 

staat en hereid is om de bclangri)kstc 

drager van de continentale orde tc wor

den - naast een weer gestahiliseerd en 

gcdemocratiscerd Ru.,land en in vcr

bondenheid met de Vcrcnigde Staten. 
0 
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II De belangen van 
Duitsland 
l)oor zijn gcograti~chc llgging, zip1 

omvang en zijn geschiedenis hedt 

Duitsland in het hiJzonder er helang hij 

te voorkornen dat Europa naar verschil

lcnde kanten uit elkaar drijlt AI-, dit 

zou geheuren, zou Duitsland op zijn 

oude middenpositie in 

Een destabiliserend 
worden 

vacuum, een soort 

tussen-Europa, mag 

geen tweede keer 

ontstaan. 

tcruggeworpcn. 

Deze positie hedt het in het 

verlcden voor Duitsland 

moeilqk gemaakt om aan zijn 

interne ordc duidelijk rich-

ting tc gcven en on1 in zijn 

huitenland-, heleid een duur

zaam evenwicht te vinden. 

De J)uitsc poglllgen om dezc kwetsba

IT po<,itle in het centrum van aile 

luropcsc contlictcn op te hcllcn door 

cen hcgcn1onic tc vc:,tigcn, zijn gc

strand. De militairc, politickc en morc

lc ramp van 1945 die uit de laatstc van 

deze pogingen voortkwam hecft 

Duitsland niet aileen doen inzien dat 

zijn krachten hiervoor niet tocrcikend 

zijn, maar hecft Duitsland er vooral van 

overtuigd dat veiligheid aileen in een 

Europees statensysteem kon worden 

hereikt waarin de hcer<,chappij van ccn 

staat over de andere noch rnogeliJk 

noch wen-,elijk lijkt Deze overtuiging 

werd de hockstcen van de Duitsc poli

tiek. Op deze manier kon het Westerse 

prohlccm 'hcveiliging tegcn Duir-,land' 

worden opgclost door cen n1euw sys

teem van 'beveiliging met J)uir-,land' tc 

vestigen. Dit nicuwe <,ysteem cornhi

neerde de controle over Duibland door 

zip1 partners met de controlc van de 

partners door Duitsland. len voorwaar

dc voor dit sy-,tcem wa<, dat West

Duitsland onmishaar werd al., huHer 

tcgcn de Sowjet-Unie en dat de NA

VO, met de Verenigde Staten als lci

dendc macht. de taak op zich nam om 

Duit.,Jand militair in het nieuwe sys

tecm te integreren. Op ecunomisch en 

in tocnemende mate ook op politiek 

te1Te1n werd het prohlcem opgelmt 

door de integratie van Duitsland in de 

EC/EU. Dit kwam ovcreen met de he

hodte aan gemeenschappelijkc institu

tle'> om de steeds nauwere vcrvlcchting 

van de (West-) Europese Ianden vorm 

te geven. llinnen dit systeem had het 

relatieve economische overwicht van 

Duitsland geen dominerend effect maar 

werkte in hct voordccl van aile lidsta

ten. Op dcze manier wcrd Duitsland 

of tcnminste het grool'>te deel ervan in 

de vorm van de Bondsrepuhliek - voor 

het eer'.t in de geschiedenis ecnduidig 

ecn dccl van het We-,tcn, zowcl wat 

zijn interne rnaatschappelijke ordening 

als ook wat de orientering van zijn hui

tenlands helcid hetrdt. Er bcstond voor 

Duitsland geen altcrnatid voor dit hui

tcngewoon stabicle en succesvollc na-



oorloog-;e -;y~.,teem. Ten gcvolge van de 

Omt-We'>t-controntatie en door zijn 

to talc nederlaag in 1945 waren de op

tics om ccn onafhankclijk buitenlands 

bckid ten opzichtc van het Omtcn tc 

vocren ot zclfs om naar een bondge

nootschap met hct Oosten te zockcn 

eenvoudig niet aan\vczig. 

Nu na hct cinde van hct Omt-Wc<;t

contlict i'> hct noodzakelijk ook voor 

hct (Hhten van het continent een sta

bick orde tc vinden. Daarbij heeh 

vooral Duil'>land be lang, omdat het we

gens zijn gcograh:-,chc Jigging gcvocli

ger is dan anderen voor imtabilitcit in 

het Oosten. De enigc oplo'>'ing om de 

terugkeer naar het oude, imtabielc 

vooroorlogse sy'>teem tc voorkomcn, 

waarin Duitsland zich opnicuw in het 

midden tussen Omt en West zou he

vinden, i'> de integratie van Duitslands 

Omt- en Middencuropese buren in het 

(West- )Europesc naoorlogse systeem 

en het crccren van een veclomvattend 

partnerschap tussen dit systccm en 

Rusland. len de'.tahiliserend vacu(im, 

ccn snort tus~cn-Europa, n1ag geen 

tweede kecr or1staan. Als de (West)eu

rope'>e integratie naar het Oo.,ten niet 

door zou gaan, zou men van Duitsland 

kunnen vragen, of zou het om rcden 

van zijn ergcn vciligherd kunncn probe

ren, de stabilisering van omtelijk 

Europa aiken en op de traditionek ma

nicr tot stand te brengen 1\laar dat zou 

zijn krachten ver tc hoven gaan en zou 

tcgelijk de saamhorigheid binnen de 

Ell uithollen, met name omdat nog 

nicmand vergeten i'> dat de vooroorlog

sc Duit'>e 'Ostf>olllirk' in hootdzaak daar

in bestond dat Duitsland met Rusland 

samen ging wcrken ten koste van de 

tu<;<,en hen in liggende Ianden. 

Duitsland hcdt dus een hmdamenteel 

belang btJ uithreiding van de Llnie naar 
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het Oostcn. 1\laar hct lweft ook een 

even groot helang bij de vcrdicping en 

versterking van de Llnie. Verdicping is 

zelfs een voorwaarde voor uithreiding. 

Zonder een dergclijke innerlqke ver

sterking zou de Llnie de zware taak uit 

te hrciden in Oostelijke richting nict 

aankunncn en zou zij weer uiteen kun

ncn vallen in ecn losse groep staten die 

stabiliteit niet zou kunncn waarborgen. 

Aiken als men cr in slaagt het nieuwc 

naoorlog'>e '>y'>lccm voor de bcheersing 

van contlicten, voor het alstcmmen van 

belangen, voor hct wederzijds stimule

ren van ontwikkeling en voor zelfhand

having verder te ontwikkclen en over te 

dragcn op Duitslands buren in ( Oost-) 

en Middcn-luropa, aileen dan hedt 

Duitsland een kam hct rustige midden 

van Europa tc worden. Dit Duitse be

lang bij stabiliteit valt wezenlijk samen 

met het Europcse helang. 

Ligging, omvang en de nauwe verbon

denheid met Frankrijk schcppen voor 

Duitsland een bijzondere vcrantwoor

deliJkheid voor de intcgratie van hct 

Omtelijk dee! van Europa en hieden de 

kans om ecn bclangrijke bijdrage te lc

veren aan een ontwikkcling die voor 

Duitsland en voor Europa pmiticl is. 

Met het overnemen van her voorzitter

schap van de Llnie op 1 juli 1994 is 

voor Duit-,land een grote inspanning op 

lange termijn begonnen om dit doe) tc 

bcreiken.' 

III Wat moeten wij 
doen? Voorstellen 
Het doel kan aileen dan worden bereikt 

als er ver<,chilknde rnaatregelen wor

den gecombineerd: aan de enc kant op 

het gebied van de instituties en aan de 

andere kant op verschillcnde beleids

terreinen. Het volgende voorstel omvat 
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vijf punten die elkaar vooronderstellen 

en een geheel vormen. 

I Verdergaande ontwikkeling van de 

EU-instituties en effectuering van het 

subsidiariteitsprincipe inclusief het te

ruggeven van hevoegdheden die de EU 

achterat gezien ten onrcchte naar zich 

heeft toegetrokken 

2. Verdcrgaande vcrsteviging van de 

kern. 

3. Verbetcring en intensivering van de 

Duits-Franse betrckkingen 

4. Versterking van de vaardigheid van de 

Unie om eftectiel te handelen inzake de 

de huitenland-;e en veiligheidspolitiek. 

5. Uitbreiding van de Unie naar hct 

Oostcn 

Het is vanzelfsprckend dat, vooral voor 

de acceptatie van de Unie door de bur

gers, ook de volgende punten van 

doorslaggevcnd belang zip1 hcstrijding 

van de georganiseerdc criminaliteit, een 

gemcenschappelijk migratiebeleid, he

strijding van de werklomheid, een ge

meemchappeliJk sociaal helcid, 

veiligstelling van luropa als vestigings

plaats voor bedrijvcn en bescherming 

van het milieu. Wij wcrken de eerstge

noemde vijf voorstellen hieronder na

dcr uit. 

I. Verdergaande ontwikkeling 
van de instituties 
l:lesluitvorming over de verdergaande 

ontwikkeling van de EU-instituties 

door de lntergouvcrnementelc Confe

rcntic in \99() zou de volgcnde princi

pes tot lcidraad moetcn nemen: 

- Doelstelling moct zijn de ,Jagvaardig

heid van de EU k verstcrken en haar 

<,tructuren democratischer en kderalcr 

te maken. 

- Hiervoor is het noodzakelijk het lun-

damentele vraagstuk van de constitutie 

- wie doet wale - te beantwoorden. Dit 

zou moeten gebeurcn in een grondwet

achtig document waarin de verdcling 

van de bevoegdheden tussen de 

[uropese Unie, de nationale lid<;taten 

en de regio's in duidelijke taal is be

schreven en de tundamentelc waarden 

waarop de Unie is gegrondvcst zijn ge

ddinieerd. 

Het document zou geent moeten 

zijn op het model van cen fcderatieve 

staat en op het principe van sub,idiari

teit. Dit gcldt nict aileen voor de verde

ling van de politicke bcvoegdheden 

maar ook voor de vraag ol puhlickrech

telijke institutie,, inclusicf die van de 

Unie, hepaalde taken op zich zouden 

moeten nemcn of deze over moeten Ia

ten aan maatschappelijkc groeperingen. 

Het subsidiariteitsprincipe is op ver

zoek van Duitsland opgenomen in het 

Verdrag van i\\aastricht en Duitsland 

beschikt over vee! ervaring met de toe

pa<,<,ing t:rvan. Daarom i' het in het hij

zondcr aan Duit,land om concrete 

voorstcllcn te doen, over hoe het -;uhsi

diaritcitsprincipe moct worden toege

pa'>l, niet aileen op toekomstige 

maatregelcn van de EU maar ook op 

reeds geldende voorschriften. 

Aile hestaande instituties de Raad, 

de Commissie, hct Voorzitterschap en 

het Europese l'arlcment - zijn aan hcr

vorming toe. Doe! van deze hervormin

gen i-; ecn betcr evenwicht tussen 

instituties binnen de EU tot stand te 

brengcn. Talrijke voorstellen van deze 

<,trekking liggen a! op talc! sommige 

ook ingcbracht door de Duitse parle

mcntairc CDU/CSU-fractie. Dat bcte

kent dat het lurope'>C l'arlcment zich 

stapsgewijs tot een echtc wetgevende 

instantie zou moeten ontwikkelcn - met 
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dezeHde rechtcn al<. de Raad, de Raad 

zou - naa'il andere taken vooral op in

tergouvcrnementeel niveau - de taken 

van een tweede dat wil zeggen van een 

Lid<;tatenkamcr op zich moeten nemen; 

en de luropese C:ommissie zou de trek

ken van een Europese regering aanne

men. 

Naa<;t een verbetering van de doelma

tigheid moet democratisering als lei

dend principe voor aile hervormingen 

worden erkend. Dit i<; natuurlijk in eer

<.te JmtantJe van toepassing op het 

Europese l'arlement, dat van begin af 

aan in ccn ~tccr van gocde sanlcnwcr

king bij de voorbereidingen van de 

lntergou- verncmentclc Contcrentie in 

I 'J96 zou moe ten worden 

tie<. tlcxibel genoeg zijn om de spannin

gen in cvenwicht te brcngen die inhe

rent zijn aan ecn gemeenschap die zich 

uitstrekt van de Noordkaap tot 

Gibraltar, en geditferentieerd genoeg 

om rekening te kunncn houdcn met 

vcrschillende gradcn van vcrmogen (en 

bcrcidheid) tot integratie van de lidsta

ten. 

Om dit te berciken zou de aanpak 

van 'variable geometric' of 'verschillcn

de snelheden' zo ver als mogelijk door 

het Verdrag van de Unic of door een 

nicu\v grondwetachtig docurr1cnt ge

sanctioneerd en g6nstitutionalisecrd 

mocten worden, ondanb de aanzienlij-

ke juridische en praktische 
betrokken. [en even hoge 

pnoritcit - gecn hogerc -

hebhen de inspanningcn 

om de nat10nale parlemen

ten hij de luropese poli

tick<: wilworming tc 

hctrekken. Toegepa<.t op 

de Raad hetekent demo

cratisering: hct verkrijgen 

Het Duitse belang problcmen die er mee gc

moeid zijn Cebcurt dit 

niet, dan zullen onvermij

delijk de bewegingen rich

ling cen F.uropa ,) Ia untc 

worden vcrsterkt, omdat 

Europa dan bli,tt steken in 

intergouvcrnementele sa-

bij stabiliteit valt 

wezenlijk samen met 

het Europese 

be lang. 

van een hcter evenwicht tussen het 

principe van de principicle geliJkwaar

digheid van aile lidstaten aan de ene 

kant en het principe van de evenredig

heid tu<;<,en bevolkingsgrootte en her 

stemgewicht in de Raad aan de andere 

kant 

- Fen verdergaande ontwikkeling van 

de Europe" instituties moet samen

hang en consistentie aan de ene kant en 

elasticiteit en flcxibiliteit aan de andere 

kant met elkaar verbinden. 

Aan de ene kant moeten de instituties 

stcrk genoeg zijn om her verrnogen tot 

gemeenschappelijk handelen van de 

Unie te verzckeren indien zich buiten-

gcwoon grote uitdagingcn voordoen. 

Aan de andere kant moeten de institu-
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tllen'A'crki ng. 

Hierbij hoort ook de vraag of het in ar

t ike I N van het Verdrag van 1\laastricht 

verrnelde unanimiteitsprincipe voor 

verdragswijzigingen niet vervangen zou 

moeten worden door een nog nader te 

bepalen quorum. Van doorslaggcvende 

betekenis is dat de Ianden die bereid en 

in staat zijn om in hun samenwerking 

en intcgratie verder te gaan dan ande

ren, nict geblokkeerd mogen worden 

door de veto-rechten van die andere 

lidstatcn. 

De verruiming van een flexibelc inte

gratiemcthode - zoals deze reeds is 

voorzien voor de totstandkoming van 

de tvlonctaire Unie in het Verdrag van 

Maastricht en zoals reeds in praktijk 

gebracht buiten dit Vcrdrag om in het 
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kader van het Akkoord van Schengen -

blijkt extra dringend te zijn omdat hct 

tham al, bij de ondcrhandelingen over 

de toetreding van de EFTA-Ianden, hui

tcngcwoon moeiliJk i'> gcblcken om cen 

verdergaande ontwikkeling van de 

Luropesc institutics in de hicrboven hc

schreven zin tot stand te hrengen met 

aile staten die tegenwoordig lid zip1. 

Deze moeilijkheden zullen nict gerin

gcr worden als de Unic wordt uitge

breid met nieuwe lcden. Het zou al cen 

grote winst zijn als stilstand, en daar

door fcitelijk achtcruitgang van de inte

gratic, onder aile omstandighcden zou 

kunnen worden voorkomen. 

2. De harde kern verstevigen 
Om dcze redenen is hct noodzakcliJk 

dat - naast ecn vcrgroting van de dti

cientie van de hesluitvormingsproccdu

res en naast democratiscring van de 

politicke wilsvorming van de Unic -de 

vaste kern van Ianden die tot vcrdcr-

gaandc integrati~ en szm1enwcrking he

reid zijn zich vcrstevigt. !:en dcrgelijke 

harde kern is a! uitgckristalli<,ccrd en 

omvat nu vijl a zcs Ianden. De kern 

mag zich niet alsluiten maar moet open 

staan voor elk lid dat bcrcid en in staat 

is aan de eisen van het kernlidmaat

schap tc voldoen. 

De harde kern heeft de taak om temid

dcn van de ccntrifugalc krachtcn, die in 

ecn '.teeds groter wordende Unie werk

zaam zijn, cen krachtig centrum tc 

plaatsen Hierdoor moet worden voor

komcn dat de Unie uit elkaar valt in 

twec groepen: een Zuid-West-groep 

met Frankrijk in een of andere leidende 

rol, die meer ovcrhelt naar protectio

ni-,me, en een Noord-Oost-groep met 

Duitsland in een ol andere lcidende rol, 

die zich sterker gebondcn heeft aan de 

vrije wcrcldhandel. 

Om een dergelijke verwijdering tussen 

deze grocpcringen te voorkomen is het 

noodzakelijk dat de kernlanden niet ai

leen vanzelfsprekend op aile bclcidstcr

reitlen meewcrken, maar dat zij 

bovendien samen herkenbaar sterker 

dan andcren communitair-gcorii'ntecrd 

handelen en gcmecnschappclqkc initia

ticven ontplooien om de Llnie vcrdcr te 

ontwikkelen. Belgie, Luxemburg en 

Nederland zouden daarom stcrker biJ 

de lrans-Duitsc samcnwcrking rnoeten 

worden hctrokken, vooral ook orndat 

Nederland zijn vroegere sccptische 

houding ten opzichte van de beslist no

digc aandrijf-functic van die twcc ian

den hedt herzicn. De kernlanden 

zouden in de eerste plaats op die he

lcidsterreinen moctcn samcnwcrkcn, 

die door hct Vcrdrag van t>.laastricht 

aan hct Vcrdrag van Rome zijn toegc

vocgd. 

Ook op monetair terrein tekent de om

trek van een harde kern van vijf Ianden 

zich a! duidclijk al. De Vijl voldocn (sa

men met Dcncmarkcn en lcrland) het 

111eest aan de convergentie-criteria van 

het Verdrag van Maastricht. Dit is bij

zondcr belangrijk orndat de Monetairc 

Llnie de harde kern van de Politieke 

Unic vormt (zij is dus niet, zoals zij 

vaak in Duitsland wordt opgcvat, ecn 

additioneel element van de intcgratic 

dat lm staat van de Politieke Llnic) 

Een Monetairc Unic binncn her voor

zicne tijdsschema zal naar aile waar

schijnlijkhcid in ccrste instantie aileen 

maar in kleine kring gerealiseerd kun

nen worden dit in overecnstemming 

met hct in het Vcrdrag van Maastricht 

gebodcn alternatief En ook de 

Monetaire Unie in klcine kring zal ai

leen dan tot stand komen als de hardc 

kern van Vijf stelselrnatig en vastbcra

dcn naar dit doc! toewcrkt. Hiervoor 
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zouden de Vijf hun 

monetair beleid 

fiscaal en budgettair beleid 

econornisch en sociaal beleid 

nog nauwer dan tot nu toe op elkaar 

rnoetcn af<;temmen of een begin moe

ten maken met coiirdinatie zodat hun 

impanningen op dezc terreincn daad

wcrkelijk in een gemccnschappelijk ge

coiirdincerd beleid resulteren, opdat zij 

- los van de forrnelc bcslissingcn die in 

I 'J'J7 of I 'J'JCJ worden genomcn tot 

die datum in ieder gcval de lcitelijke 

basis voor een Monetaire Unie met el

kaar zullen hehben gelcgd 

De kcrngroep moet het principieel 

voor aile FU-lidstaten geloofwaardig 

makcn -in de cerste plaats voor het op

richting<;]id Italic, maar ook voor 

SpanJe en natuurlijk voor Croot

llrittannic - dat de kern zonder enigc 

hcpcrking hereid is hen op tc nemen, 

zodra deze Ianden bepaalde thans nog 

aanwczige problcmen hebben opgelost 

en indien zc hcreid zijn om zich in de 

gcnocrndc richting in te zetten. De 

vorrning van een kerngrocp i<; gecn 

doe] op zich, rnaar een middel om lwee 

op zich tegenstrijdige doelstellingen 

verdicping en uitbreiding - rnet elkaar 

te vercnigen. 

3. lntensivering en verbetering 
van de Frans-Duitse betrekkin
gen 
De kwaliteit van de Frans-Duitse hc

trekki ngen moct sterk vcrbeteren orn te 

voorkornen dat het historisch proces 

van de Europese integratic verzandt 

voordat het zijn politieke doelstelling 

heeft bereikt. Daarom mogen er geen 

belangrijke acties op hct tcrrein van de 

buitenlandse politiek of de Europese 

politick ondernomen worden zondcr 

dater een Duits-Franse afstemming aan 

vooraf is gegaan Nu, na de beeindiging 

van het Omt-West-conflict, hedt de 

Duits-Fransc samenwerking niets aan 

betekcnis ingeboet maar is nog belang

rijker dan vroeger. 

Duitsland en Frankrijk vormcn de kern 

van de hardc kern. Zij waren vanaf het 

Em goede relatie tussn1 Frmmjk en Duitsland is ahsoluut noodzc1kelijk (Jato ANP] 
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begin van de Europese integratie de 

motoren van het integratieproce'>. Hun 

hijzondere relatie wordt op de prod 

gesteld omdat een van de cerdcr ver

melde oorzaken voor een uit-elkaar

grocicn -, namclijk tcgcnstrijdigc bc

langen en verschillen in waarncming -

ook aan de orde i; in hun verhouding. 

In Frankrijk bestaat de vree; dat de uit

breiding naar het Noorden (en nog 

meer de toetreding van Oostenrijk) en 

later naar het Oosten zal lciden tot cen 

lo;se formatie van ;taten, 

Een voorlorig antwoord is te vinden in 

de aanwijzing- die ook voor Duitsland 

belangrijk is - dat de wcm om ccn al tc 

grotc alhankelijkheid van Duitsland te 

voorkomen in nict onbelangrijkc mate 

mcde de reden was voor de oosterbu

rcn van Duitsland (even als daarvoor al 

de EFTA-Ianden) toe willen tredcn tot 

de ELI. Maar dit docl kan aileen wor

den bereikt binnen een gcmeemchap 

die mccr is dan een vrijhandels-associa

tic 

waarin de positie van 

Duitsland zodanig ver

sterkt zou worden dat er 

;prake i; van dominantie. 

Daarom is het voor Frank

rijk van vitaal belang dat 

de Unie eerst vcrdicrt 

wordt, voor uitbreiding 

plaatsvindt Nu Duitsland 

is herenigd en - in dit vcr

band nog belangrijkcr -

het Oosten er in hct bui-

Landen die bereid 
Van doorslaggevendc be

tekcnis is natuurlijk dat 

Duitsland door z1jn poli

tick het bcwijs Ievert, juist 

nC1 onverkort vast te hou

den aan de doclstelling 

van een krachtig en slag

vaardig integrcrend Euro

pa. (Duitsland is van 

mening, dat dit bcwijs al 

lang is geleverd, maar zo

als de kritiek or de Duitse 

handelwijze bij de uitbrei

ding van de Cemcenschap 

naar hct Noordcn en met 

Omtenrijk heeft aange

toond, wordt deze orvat-

en in staat zijn om 

in hun 

samenwerking en 

integratie verder te 

gaan dan anderen 

mogen niet 

geblokkeerd worden 
ten lands bclcid van 

Duit'>land weer bij hoort 

en Duitsland op dit terrein 

evenveel speelruimte heeft 

als de andere partners, 

komt het oude vraagstuk 

door de vetorechten 

van die andere 

lidstaten. 

weer naar hoven: hoc kan de kracht van 

Duitsland gdntcgrecrd worden binncn 

de Europese structuur' Dit vraagstuk 

hccft aan de basis van het proces van 

de [uropese integratie gcstaan en is 

toen in cerste instantic beperkt geble

ven tot West-Europa. Nu duikt hetzelf

de vraagstuk weer op in ecn nicuwe of 

ook in zijn werkclijkc bctckcnis. 

Het is in het bijzonder voor de Duits

Fransc relatic noodzakclijk dat dit pro

bleem du1delijk wordt omschrcvcn om 

misverstanden en wantrouwen tc voor

komcn. 

ting niet door allen 

gedeeld.) Het bewijs zou moeten wor

den gelcverd door voorstellen ter ver

dieping in te brcngen, die de verder

gaande ontwikkeling van de instituties 

en van de politiek van de Unie bevor

deren, nog voordat er een nieuwe uit

breiding plaatsvindt Maar ook bij dczc 

voorstcllcn moct rekening worden ge

houden met een toekomstige uitbrci

ding. 

Als Duitsland duidelijke en ondubbel

zinnigc voorstellen doet, dan is het aan 

Frankrijk om op even duidelijke en on

dubbclzinnigc wijzc besluitcn tc nc-
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men. Frankrijk moet de twijfels over 

zijn principiele bereidheid tot integra

tic wcerlcggcn. Dat i., tot nu toe niet 

gebeurd Hoewel Frankrijk niet toe

staat dat er gctwijlcld wordt aan zijn 

bereidhcid tc integrcren, hlijkt iedere 

kccr weer dat het toch aarzelt bij het 

ncmcn van concrete stappen. H ierhij 

speclt het idee van de onopgeefbare 

soevcreiniteit van de 'Etat Nation' nog 

<;teeds ecn rol, hoewcl dat begrip allang 

niet nwer aan de werkclijkheid rcfe

recrt. 

Vooral voor de relatie Duibland

hankrijk is de i'v1onetaire Unie van bij

zondere hetekcni'> en daarom zoudcn -

naa'>t de voorhercidingen in het kadcr 

van de harde kern - impanningen moe

ten worden verricht om de fundamen

tcle verschillen in opvatting tussen 

Duitsland en Frankrijk inzake economi

'>chc politick uit de weg te ruimen. 

Hiertoe behoren de inhoud van het 'in

du.,triebelcid' en de mededingingswet

geving. Het zou in dit verband 

bijzonder wenselijk ziJn als men hct 

eens zou kunnen worden over een 

Europees Kartclbureau Noodzakelijk is 

ook ecn discus.,ie over de doelstcllin-

gcn op lange tern1ijn, van cen gcnH:Tn

schappelijk agrarisch beleid en over het 

gcraamtc van het toekomstige financie

le systeem van de Unie. 

Hetzelfde geldt voor de frequente ver

schillcn in zienswijze van Frankrijk en 

Duit.,land met betrekking tot het cen

trale vraagstuk van de Europese dcfen

'>ie en haar verhouding tot de NAVO 

( zoals bijvoorbeeld onlangs is gebleken 

tijdcns het overleg over de concretise

ring van de be.,luiten van de NAVO

top van januari 1994 met betrekking tot 

de zogenaamde 'Comhincd Jo1nt Task 

Forces' I C)TF) 

Het ligt voor de hand om voor de be

spreking van beide probleemvelden 

eindelijk een keer gebruik te maken van 

de Duits-Franse Raden (de Raad voor 

Fconomische en Sociale Vraag'>tukken 

en de Raad voor Dcfen.,ievraagstukken) 

om dergelijkc lundamentele onderwer

pen ook op een grondigc en omvatten

de manier, onbevooroordeeld en 

ong6ndoctrineerd, te kunnen behande

lcn. 

Mecr dan ooit is voor Duitsland de re

latie met Frankrijk de beslissende 

graadmcter voor zijn innerlijke verbon

denheid met de politiek-culturele waar

dcngerneenschap van hct Westen. 

Dcze wcg '>taat haaks op hct vooral in 

intellectucle kringen herlevende stre

vcn naar cen Duitse 'eigen weg' 

('SondenPC!J} Een goede relatie tu'>scn 

beide Ianden is temeer van belang, om

dat de Verenigde Staten na becindiging 

van de Oost- Westconfrontatie hun tra

ditionele rol nict Ianger op dezelfde 

manier kunnen vervullcn. Het is nood

zakclijk ecn serieuzc en open dialoog te 

voeren over de houdingen die aan hct 

genoemdc streven ten grondslag liggen 

en over de wederzijdse 'sentiments' en 'res

sentln~mts' in de Frans-Duibe relatie. Dit 

is even noodzakelijk als de kwalitatieve 

verbetering van de politieke '>amenwcr

king tussen beide Ianden. 

4. De Unie slagvaardig maken 
in haar buitenlands en haar 
veiligheidsbeleid 
Het is van vitaal be lang de Unic in haar 

buitcnlands en veilighcid.,hcleid slag

vaardiger te maken. 

De Europese nationale staten zijn, ieder 

voor zichzelf, niet meer in staat hun ex

ternc veiligheid te waarborgen 

l:lovendien hebben veilighcidsproble

men, die a is allang overwonncn wcrden 
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be,chouwd, weer de kop opgestoken 

En nadat de Oo<;t~ West~confrontatie is 

beeindigd, is het thans niet Ianger ze~ 

ker dat de Verenigde Staten in elk '>oort 

conflict hulp zuilen verlenen. 

Het vermogen van een staat om zich~ 

zelf te kunnen verdedigen i'> een voor~ 

waarde voor en maakt het wezen uit 

van zijn <;ouvereiniteit. Dit geldt du'> 

ook voor de Ell als een gemeenschap 

van staten in die zin dat de lidstaten ei~ 

genlijk aileen nog zo, door de gemeen~ 

schap, hun 5ouvereiniteit kunnen 

bchouden. Omdat het beck! dat een 

volk van zichzelf en van andere volken 

heeft in belangrijke mate wordt bepaald 

door het bewustziJn van de eigen sou~ 

vereiniteit, blijkt hct gemeenschappe~ 

lijk ddensievermogen van deze 

luropcse statengemeenschap ook een 

onmisbare factor voor de '>tabili5ering 

van een eigen Ell~identiteit tc zijn, 

waarin eveneens ruimte is voor de door 

elke individuclc staat ingebrachtc eigcn 

identiteit. 

In de korte periode na beeindiging van 

de Oost~ West~confrontatie is gcbleken 

dat een gemcenschappelijk buitcn~ 

lands~ en veiligheichbeleid van de llnie 

nog zecr vee! belangrijker en dringcn~ 

der i'> dan in het Verdrag van J\1aa<;~ 

tricht tot uitdrukking komt. Zelfs de 

grotere lidstaten zijn niet in staat om 

zonder hulp van andcren aan de nieuwe 

cxterne uitdagingcn aileen het hoofd te 

hieden. Aile enquctes tonen aan dat de 

grote mecrdcrheid van de burgers om 

cen gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligbeidshelcid vraagt. De reactie van 

de llnic op de dramatische ontwikkc~ 

lingen in het oosten van Furopa was 

ontocreikend. en dit hectt ecn duidelijk 

negatieve invlocd op de acccptatie van 

het Europese integratieproce'> door de 

burgers gehad. Het vraagstuk van de 

veiligheidspolitieke 5tatu5 van toekom~ 

'.tige !eden' i<> van door•;laggcvend he~ 

lang voor het politieke karakter en voor 

de gchele politieke ordc van het conti~ 

nent. 

Aan het huitenlands en veiligheidsbe~ 

leid van de Ell moct een <,trategisch 

plan ten grondslag IIggen waarin de ge~ 

meenschappelijke hclangen en doelen 

duideliJk zijn gedefinieerd en de voor~ 

waarden, procedures en de politieke, 

economische en financiclc middclen 

zijn omschrcven. 

De politieke helcidsdoclcn met een ho~ 

ge prioritcit zijn: 

- Ecn gemeenschappclijk beleid ter 

stabili-;cring van .~1idden~ en Oost~ 

Europa 

De ontwikkeling van de betrekkin~ 

gen met Rusland met ak doc! ccn vee!~ 

omvattcnd partner-;chap, 

~ Een gemeemchappeliJk heleid ten 

aanzicn van het l\liddellandse-Zee~ge~ 

hied. Niet aileen de ocver<,tatcn maar· 

ook Duit-;land hebben een fundamen~ 

tee! helang bij stabilitcit in dit gebied; 

De ontwikkeling van een strategisch 

partnerschap met Turkije, 

Herbezinning op de transatlantische 

hctrekkingen De tramatlanti'.che be~ 

trekkingen zijn inzoverre van bijzonder 

bclang omdat aile onderwerpen die 

spelen in het gemeemchappelijke bui~ 

tenlandse en veiligheidsbeleid van de 

llnie aan dcze hetrekkingcn rakcn. 

Daarom mocten de Ell en de 

Vcrcnigde Staten samcn een gemeen~ 

5chappeli1k belcid formuleren. Hoven

dien moeten zij beginncn hun 

in-,panningen bij mondiale uitdagingen 

te coiirdineren. 

Het schcppcn van ecn gcmeenschappc~ 
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lijke Furopesc vcrdcdiging is veel drin

gendcr dan is voorzien in het Verdrag 

van l\1aastricht. Het tijdstip daarvoor is 

nu al aangehroken. De urgentie van dit 

vraagstuk wordt onderstreept door de 

moeilijkheden die ontstonden tussen de 

Europc'>e staten onder elkaar en met de 

Verenigde Staten over de oorlog in het 

voormalig loegoslavic. De inspannin

gen voor een gemeenschappelijke 

Europese vcrdediging mocten daarom 

worden gc'i'ntensiveerd. De Furopeanen 

nweten een vecl groter dee I van de ver

antwoordelijkheid voor hun eigen vci

ligheid up zich nemen. Dit gcldt aan de 

ene kant voor de vredebewarende en de 

vredealdwingendc maatregelen. Aan de 

andere kant gcldt het prin-

Staten en Canada hctzelfde gewicht 

tockomt en zij een slagvaardige een

heid vormen. In deze zin moct de 

lntergouvcrnementele Conkrentie van 

I'J'Jo de relaties tussen de Ell en de 

WEll reorganisercn volgen-; Artikel )4 

lid 0. 

Met hetrekking tot het actuele vraag

'>luk van de reorganisatie van de betrek

kingen tussen de WFll en de NAVO 

wat ben-eft taken die niet vallen onder 

artikel 5 van het NAVO-Verdrag 

( C:JTF) moet een oplo'>'i ng worden ge

vondcn die op basis van een hesluit van 

de NAVO-Raad in ieder afzonderlijk 

geval len daarmee natuurlijk met deel-

name van de Vcrenigde 
cipieel en nog meer voor 

de vraag wclkc veilig

hcidspoliticke status toe

De vorming van een Staten) hct aan de 

Europeanen toe.,taat zelf

'>tandig te bandelen met 

gebruikmaking van NA

VO-middelen en van de

len van de NAVO-staven. 

Zoals ook de laat'>te rede

voering van President 

Clinton in Parijs weer dui

delijk heeft gemaakt, be

groeten de Verenigde 

Staten de schepping van 

cen Europese verdedi

gingsidentiteit niet aileen, 

maar eisen haar zelfs. 

kerngroep is geen 
kOJw;tigc leden van de 

llnie zullen kri)gen In een 

gemcenschap van staten 

doel op zich, maar 

een middel om 
die zichzelt als een llnie 

hetitelt, moeten aile ledcn 
twee op zich 

dezelfde statu'> hebben wat tegenstrijdige 
hun vedigheid betrelt. Dit 

i'> een voorwaarde voor 
doelstellingen -

het lidmaatschap Maar als verdieping en 
men van de Verenigdc 

Staten verwacht dat zij 
uitbreiding - met 

elkaar te verenigen. niet aileen hereid ziJn hun 

verplichtingen voor hct te

gcnwoordige territorium van het 

Verl1ond na te komcn maar dcze ver-

plichtingen ook uit te brcidcn tot (mi

nimaal) die Ianden die lid worden van 

de llnie, dan moct Europa wat bctrdt 

de n1ct-nucleaire verdcdiging bet lecu

wcdeel van de last van zijn verdediging 

zelf dragen 

Vooruitkijkcnd betekent dit, dat de 

NAVO wordt hervormd tot een ver

bond waarin Europa en de Verenigde 

CIJV 1 <Jo 

Een acticf en eftectief gemeenschappe

lijke buitenlands en veiligheidsbelcid 

vereist een flexibcler en eftcctiever sy

'>teem voor sturing en coordinatie. 

Hiertoe zou een kleine zwaar bezette 

taakgmep moeten worden opgezet, die 

over directe tocgang tot de nationale 

beleids-makers beschikt en exclusief 

met prognose en planning wordt belast. 

Het voorstcl om een kern-Europa te 

formeren en de Duits-Franse samenwcr

king te intensiveren, betekent niet dat 
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de hoop is opgegeven dat Groot

Brittannie zijn rol 'in het hart van 

Europa' en daarmee in de kern op zich 

zal nemen. lntegendeel, deze voorstel

len komen voort uit de overtuiging dar 

vastberadcn inspanningen om Europa 

verdergaand tc ontwikkelen het bcste 

middcl zijn een positieve invloed uit te 

oefcncn op verheldering van de relatic 

tw,sen Groot-Brittannie en Europa en 

op zijn bereidhcid dee! tc ncmen aan 

vcrdergaandc stappen tot i ntegratic. 

5. Uitbreiding naar het Oosten 
Polen, de Tsjcchi.,che en de Slowaakse 

Rcpubliek, Hongarije (en Slovenic) 

zouden ongeveer in hct jaar 2000 lid 

van de EU moeten worden. Hun toe

trcding zou afhankelijk mocten zijn van 

de implementatie van de hier voorgc

steldc maatregclen en zou ook het doc! 

van dezc maatregelcn moetcn zijn. 

Zekerhcid over de mogelijkhcid lid

staat te worden en nog mecr de toetrc

ding zell zijn zecr vee! betcr gcschikt 

de politieke en cconomischc ontwikke

ling in deze Ianden te bcvorderen dan 

Er mogen geen 

welkc vorm van cxterne hulp 

ook. Los van de duidclijk po

iltick-psychologische voor-

belangrijke acties op delen zou cen toetrcding op 

het terrein van de 

buitenlandse of 

Europese politiek 

plaatsvinden zonder 

dater Frans-Duitse 

afstemming aan 

vooraf is gegaan. 

dat tijdstip 
1 

echter tot een zo 

zware economische bclasting 

van de nieuwe en de oudc 

lidstaten lciden, dat cen der

gelijke stap vergezcld dient 

te gaan van een breed pakkct 

maatregelen. Dit omvat niet 

aileen de harmonisatie van 

wetgeving in de Ianden van 

de aspirant-lcden, zeds reeds 

voorzien in de Europese 

Vcrdragen, maar ook vcran

deringen op verschillcnde belcidsterrei

nen van de Unie, in de eerstc plaats de 

landbouw. Daarnaast mocten er voor de 

economische aanpassingen zeer lange 

ovcrgang'>perioden worden uitgetrok

kcn (waarschijnlijk per land een andere 

periode), waardoor het model van de 

'variabele gcometrie' tocgepast zal moe

ten worden. Hct rcsultaat moct zijn dat 

de kostcn voor bcide partijen niet bo

ger mogen zijn dan bij latcre toetrc

ding Hicrbij client bcdacht te worden 

dat hoc later de toctreding plaatsvindt. 

hoc hogcr de kmtcn waarschijnlijk zul

len z1jn. 

De toctreding van deze Ianden moet 

'>tapsgewijs plaatsvinden en moct wor

den bcgeleid door een vcrdergaandc 

verdieping van de samenwerking. 

Hiervoor gelden de volgendc voorstcl

len: 

- conscquente implcmentatic van de in 

de Europesc verdragen overeengcko

men opening van markten, 

- gecoiirdineerde handelspolitiek, 

- bevordering van de vrije handel en 

samenwerking met de nieuwe dcmocra

ticcn in l\1iddcn- en Oost-Europa, 

- vcrdcrgaande participatic van dezc 

staten aan deel-hclcidsterrcincn van hct 

gemeenschappelijke buitenlandse en 

veiligbcidsbeleid, dat wil zeggen multi

laterale samenwerking, 

- implemcntatie van de veiligheidspo

liticke samenwcrking zoals overeengc

komen in de verklaring van Kirchberg 

over het 'geassocieerd partnerschap' 

met de WEU, 

bctrckken van de aspirant-lcden bij 

de samenwerking op de tcrreinen van 

binnenlandse zakcn en justitic: bij 

vreemdclingen-, migratie-, asicl , en vi

sa-bcleid en EUROPOL 

De integratic van de (Oost-) en 

l\1iddencuropese staten in de EU moet 

vergezcld gaan van cen strevcn naar 
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ecn vcclomvattcnd partnerschap tusscn 

de Unie en Rusland. Zo vee! als van 

bu1tcnat mogeliJk is, moet dit beleid 

aan Rusland de zekerheid geven dat het 

- naast de EU - erkend wordt als het 

andere politiekc centrum op het conti

nent. De overcenkomst over partner

schap en samenwerking met Rusland is 

een eerste belangrijke stap in dezc rich

ring. Hij moet worden gevolgd door 

veiligheidspolitiekc afsprakcn samen

hangend met de toetreding van de ian

den van Midden- en Omt-Europa tot 

de EU/WEU en de NAVO. 

De implcmentatie van hct voorgesteldc 

programma biedt de beste kanscn om 

de onzekcrheden van de burgers over 

het proces van de Europese intcgratie 

te overwinnen. Anders dan sommige 

intcllectuclen - en soms ook politici, -

die voorstcllingcn uitcn die nict aileen 

lichtvaardig zijn en van onkundc getui

gcn maar ook ver van de werkcliJkheid 

afstaan, zuivcr thcoretisch-juridisch en 

politick gcvaarlijk zijn, ziet de grote 

mcerdcrheid van de burgers de nood

zaak van de Europese integratie zeer 

duideliJk in. Maar zij verwacht tcrecht 

mcer democratic, opcnheid en transpa

rantic en in de eerstc plaah ecn succes

vollc politiek van Europa op de 

genoemde terreincn. De Duitse burgers 

wctcn cigcnlijk precics dat de Duitse 

belangen aileen in, met en door Europa 

kunncn worden gerealisecrd en dat de 

natic hicrbij niet aileen gccn gcvaar 

loopt, maar in haar grondslagen wordt 

hcveiligd omdat zo haar toekomst 

wordt bevciligd. 

No ten 
Stnd<, I J<Il1U<Ht 19()5 t:. FranktiJk voorztttcr van 

de Luropc'>c Raad 1 noot van de vcrtaler 1 

Htertllcc \\·ordt gcdocld op de vraag ol lllt'li\VC 

!eden met hun !tdnElahchap von de Ell ook 

toctrcdcn tot de NAV() en-'ol \XTLI en rccht 
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knjgcn op de daarhq hchorende vciltgheidsgJ

rantlc.;; 1 noot van de verraler) 

Htermce wordt gcdoeld or het jaar 2000 1 noot 

van de verraler). 
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