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Christen-democratie 

Prof. dr. H. A. C. M. Notenboom 

Europese Volkspartij 
houdt vast aan federaal 
Europa 

Het doorwalsen van Europa heeft burgers 
beangstigd. Onvoldoende macht van het 
Europese Parlement heeft dat doorwalsen 
mogelijk gemaakt. Dat schrijft professor No
tenboom in zijn bespreking van het ont
werp-beginselprogramma van de Euro
pese Volkspartij (EVP). Hij behandelt het 
vierde hoofdstuk daaruit waarin staat hoe 
de EVP aankijkt tegen de institutionele in
richting van de EG. In het septembernum
mer stonden eerdere artikelen over het ont
werp, namelijk de periscoop en een 
inleidend artikel van drs. C. J. Klop. 

Het vierde en laatste hoofdstuk, 'Van Euro
pese Gemeenschap naar Europese Unie', 
volgt op drie eerdere, te weten: 
1. De nieuwe Europese samenleving; 
2. Fundamenten en referentiewaarden; 
3. Toepassingsgebieden. 
Graag onderschrijf ik de algemene beoor
deling van Klop in het septembernummer 
dat de structuur van het program veelbelo
vend is, nu voor het eerst een uitgewerkt 
beginselprogram het licht gaat zien. Ik 
meen mèt hem dat het juist op het punt van 
beginselen kritische CDA heel veel zal te
rugvinden van de behoefte aan een eigen 
basis voor politiek handelen. Bij gemis daar
van komt men tot simpele kwalificaties als: 
'middenpartij' of 'volkspartij', dan wel het 
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aangeven van kenmerken waarin deze po
litieke beweging van andere verschilt. In de 
electorale actieprogramma's van de EVP 
werd telkens volstaan met enkele aan

vangsartikelen over de uitgangspunten 
(christelijk mensbeeld en verantwoordelijk
heid van de mens tegenover God). Als dit 
beginselprogram zal zijn aanvaard kan men 
daarop een aantal jaren terugvallen en pro
gramma's baseren. En uiteraard steeds 
verdiepen en actualiseren. 

Het onderwerp van het vierde hoofdstuk 
is niet nieuw. In de actie-programma's, 
vanaf de eerste verkiezingen in 1979 en ook 
in tussentijdse documenten heeft de EVP 
(in min of meer uitgewerkte vorm) geen twij
fel laten bestaan over haar doelstellingen 
voor de inrichting van de Europese Ge
meenschap. Ik moet naast dit positieve oor
deel helaas ook het oordeel van de peris
coopschrijver in het september-nummer 
onderschrijven, die gewaagt van slordighe
den, overlappingen en onordelijkheden die 
thans nog aan dit uitgebreide document van 
286 artikelen kleven. 

Europese Unie 
Een algemene opmerking betreft het tijdstip 

Prof. dr. H.A.C.M. Notenboom (1926) is oud-lid van de 
Tweede Kamer en oud-lid van het Europese Parlement. 
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waarop dit ontwerp het licht ziet. Dit ligt tus
sen de ondertekening en de onzekere rati
ficatie van het Verdrag van Maastricht. Aan 
de ene kant beschouwt het stuk de inhoud 
van 'Maastricht' als reeds verworven (der
halve niet meer na te streven). Aan de an
dere kant wordt een aantal zaken uit het 
jongste verdrag als nog te bereiken aange
duid. Het program gebruikt de termen Ge
meenschap en Unie, de laatste met name 
als het gaat om de (verdere) toekomst. Mis
leidend daarbij is dat de in Maastricht on
dertekende documentenbundel heet: 'Ver
drag betreffende de Europese Unie'. Maar 
een Unie wordt wel op papier opgericht, 
doch juridisch worden: 
1. de Europese Economische Gemeen

schap (EEG), Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS) en Eura
tomverdragen gewijzigd teneinde één 
Europese Gemeenschap op te richten, 
waaraan de Economische en Monetaire 
Unie (EMU), alsmede enkele kleinere 
uitbreidingen worden toegevoegd; 

2. 'bepalingen betreffende een gemeen
schappelijk (in feite intergouvernemen
teel) buitenlands- en veiligheidsbeleid' 
overeengekomen; 

3. (weinig minder intergouvernementele) 
'bepalingen betreffende de samenwer
king op het gebied van justitie en het 
binnenlands beleid' geaccordeerd. Dit 
worden de drie pijlers van het Verdrag 
van Maastricht genoemd. 

Hoofdstuk 4 van het EVP-program zou 
dus duidelijk moeten onderscheiden waar 
het 'Unie' bezigt als uitdrukking van de 
staatsvorm van de toekomstige federatie en 
waar sprake is van bepalingen die in Maas
tricht werden overeengekomen. Dat lijkt he
laas niet het geval. 

Een laatste algemene opmerking betreft 
de term 'Europa'. Het algemeen gebruik van 
'Europa' wanneer Europese Gemeenschap 
of Europese Unie wordt bedoeld, was vroe-

ger - hoe zeer toen al onjuist - gebruikelijk. 
In de huidige Europese verhoudingen moet 
een preciezer onderscheid worden ge
maakt tussen zaken die geheel Europa be
treffen en de zaken van de Gemeen
schap/Unie. 

In dit artikel heb ik moeten selecteren en 
onderwerpen gekozen die of zodanig type
rend zijn dat zij in dit verband aandacht ver
dienen, of die naar mijn oordeel kritiek ver
dienen en waard zijn eventueel 
geamendeerd te worden. 

Federale structuur 
Onverminderd houdt het program vast aan 
de federale structuur. In hoofdstuk 3, dat 
gaat over de toepassingsgebieden van de 
in hoofdstuk 2 behandelde beginselen, 
staat het principieel: 'De democratische plu
riformiteit van onze samenleving leidt tot het 
federalisme als leidraad voor Europa. 
Slechts via dit principe kan men tot politieke 
eenheid in verscheidenheid komen. Fede
ralisme als element van scheiding der 
machten, controleert macht en verhindert 
Europees centralisme. Het leidt tot verde
ling van de politieke verantwoordelijkheid 
tussen lokale, regionale, nationale en com
munautaire instanties volgens het subsi
diariteitsprincipe en in de zin van decentra
lisatie' (311). Hoofdstuk 4 werkt dit uit: 
'Slechts de eenheid van Europa kan haar 
toekomst veiligstellen in vrijheid en veilig
heid, in vooruitgang en solidariteit. Trouw 
aan het Europees engagement van de 
christen-democraten van het eerste uur, wil 
de Europese Volkspartij een geleidelijke -
maar vastberaden - uitbouw van de Euro
pese Gemeenschap tot een echte, federale 
Politieke Unie, .... ' (401). 

Het ontwerp houdt vast aan het nadruk
kelijk vermelden van de uiteindelijke fede
rale doelstelling in het Verdrag over de Eu
ropese Unie (416). In Maastricht werd op 
aandringen van de Britten en ter vermijding 
van een compleet echec de formele 'f' uit 
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het verdrag verwijderd, hetgeen men aan
vaardde omdat het verdrag voldoende fe
derale elementen bevatte. De EVP aan
vaardt dit compromis dus niet en staat erop 
dat de 'f' wèl formeel in het verdrag wordt 
neergeschreven. 

Het program vindt een federaal Europa 
een realistische politieke doelstelling, 
omdat 'de geschiedenis niet stilstaat en de 
volkeren bereid zijn tot een versnelling van 
het eenmakingsproces op basis van een 
overdracht of een delen van nationale soe
verei niteit' (402.2). 

Deze stelling kan men betwisten. Ik acht 
het niet bewezen dat 'de volkeren' een ver
snelling van het integratieproces wensen, 
eerder het tegendeel. Alom in de Gemeen
schap komt twijfel en bezorgdheid op, nu 
het afgelegde proces zo dicht bij huis komt. 
De voortgang op basis van in werking gezet 
beleid is weliswaar onmiskenbaar aanwe
zig en lijkt ook al bij al aanvaard te worden, 
maar versnelling is iets anders. De Denen 
hebben in kleine meerderheid de versnel
ling (op basis van 'Maastricht') afgewezen 
en al is het Franse referendum uitgemond 
in een krap 'Ja', hetgeen daaraan vooraf
ging kan moeilijk betiteld worden met een 
bereidheid van de volkeren om te versnel
len. 

Hoe juist de stelling ook moge zijn van ar
tikel404: ' ... Om hun nationale taken tot een 
goed einde te brengen, zijn de lidstaten 
meer dan ooit aangewezen op Europese 
oplossingen', de onmiddellijk daarop vol
gende zin gaat mijns inziens te ver: 'Daarom 
verzet de EVP zich krachtig tegen iedere 
poging om aan de Europese Gemeenschap 
overgedragen bevoegdheden te hernatio
naliseren.' Terecht wordt verzet aangete
kend tegen algemene tendensen tot terug
draaien van het integratieproces, maar 
waarom zou iedere poging om bij nader in
zien overeenkomstig correcte procedures 
bevoegdheden toe te kennen aan de lid
staten die om wat voor reden dan ook bij de 
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Gemeenschap terecht gekomen zijn, op 
krachtig verzet moeten stuiten? Terecht 
stelt artikel 411 dat er in de Grondwet van 
de Unie procedures moeten zijn voor toe
wijzing van bevoegdheden aan de Unie die 
niet werden voorzien bij haar oprichting. De 
Unie moet zich immers kunnen 'aanpassen 
aan nieuwe economische, sociale en tech
nologische uitdagingen evenals aan de 
eisen van de ontwikkelingen in Europa en 
in de internationale politiek'. De hier terecht 
verlangde dynamiek, die in deze fase 
meestal zal gaan in de richting van 'com
munautarisering' kan onder omstandighe
den ook leiden tot de conclusie dat be
paalde bevoegdheden toch beter bij de 
lidstaten kunnen behoren. Artikel 409, dat 
gaat over exclusieve bevoegdheden en 
concurrerende (of gedeelde) bevoegdhe
den, geeft nadrukkelijk aan dat de be
voegdheidstoedeling niet onveranderlijk is 
en in beide richtingen wijziging moet kun
nen ondergaan. Artikel 404 is daarom mijns 
inziens in zijn absoluutheid ongewenst en 
zelfs tegenstrijdig met artikel 409. 

Ik acht het niet bewezen 
dat 'de volkeren' 
versnelling van het 
integratieproces wensen, 
eerder het tegendeel 

Geen ondergeschiktheid 
Zeer juist zijn de artikelen waarin globaal 
wordt aangegeven wat een federatie ei
genlijk is. 'De Europese Unie moet geba
seerd zijn op een federatieve verhouding en 
niet op één van ondergeschiktheid tussen 
haar en de lidstaten' (405). 'Nationale, re
gionale en plaatselijke instanties behouden 
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eigen zin en functie en hun bevoegdheden 
moeten worden geëerbiedigd' (407). 'An
derzijds wordt de Unie niet ondergeschikt 
aan de staten of de regio's op die beleids
domeinen waar optreden van de Unie aan
gewezen is in het algemeen belang' (408). 
Zoals de EVP steeds al stelde, moet de be
voegdheidsverdeling tussen Unie, lidstaten 
en regio's 'worden georganiseerd op basis 
van het subsidiariteitsprincipe, dat wil zeg
gen dat de interventies van de Unie slechts 
subsidiair zijn tegenover die van de lidsta
ten en hun regio's. Daarom moeten aan de 
Unie slechts die bevoegdheden worden 
toegekend die ze zelf het best zou benut
ten of die zij alleen kan benutten. Anders 
gesteld, de Unie zal bevoegd zijn voor die 
beleidsdomeinen waar ze efficiënter kan 
optreden dan de lidstaten afzonderlijk 
omdat de schaal of de effecten van de in
terventie de nationale grenzen overstijgt'. 
(406). 

Kritiek op 'Maastricht' 
Hoezeer geest en letter van het ontwerp
program de aanvaarding van 'Maastricht' in 
deze fase noodzakelijk acht, aarzelt het niet 
de 'onduidelijke structuur' daarvan aan de 
kaak te stellen, omdat het berust op ver
schillende institutionele modellen (414). De 
drie pijlers van 'Maastricht' zijn in dit artikel 
al eerder aangegeven (onder het hoofd 'Eu
ropese Unie'), waar al duidelijk werd dat 
slechts één van de drie pijlers een commu
nautaire is en de beide andere intergou
vernementeel zijn. 

De EVP signaleert het gevaar dat het in
tergouvernementele aan kracht wint en 'ze 
zal er met name over waken dat de herzie
ning van het Verdrag van Maastricht, die ze 
voor 1996 wenst, in de richting van com
munautarisering gaat en het eenheidska
rakter herstelt van het ontwerp-verdrag dat 
het Europese Parlement in 1984 heeft 
goedgekeurd' (415). In laatstgenoemd ont
werp vallen al deze pijlers onder de Unie, 
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waarbij de communautaire instellingen vol
waardig hun bevoegdheden uitoefenen, 

Een efficiënt Europa 
Onder de titel 'Voor een efficiënt Europa' 
wordt een aantal onderwerpen aan de orde 
gesteld dat zeker ten dele eerder onder de 
kop 'voor een democratisch Europa' zou 
moeten worden gerangschikt. Het docu
ment signaleert dat nog steeds belangrijke 
besluiten (vrij verkeer van personen; har
monisatie van indirecte belastingen) ge
blokkeerd blijven. Beter zou zijn: 'vorderen 
slechts langzaam'. Daarom moet verder 
worden gegaan in de richting van (gekwa
lificeerde) meerderheidsbesluitvorming in 
de Raad (van Ministers) op beleidsterreinen 
waar thans nog unanimiteit is vereist (421). 

In artikel 423 gaat het over het nakomen 
van de in Maastricht aangegane verplich
tingen en daarbij worden in één adem ge
noemd (423.5): de ontwikkeling van nieuwe 
communautaire acties op het vlak van ener
gie, burgerbescherming en toerisme, even
als de uitbreiding van de Gemeenschaps
bevoegdheden inzake consumentenbe
scherming, volksgezondheid, cultuur, on
derwijs, onderzoek en ontwikkeling, indus
trie en transeuropese netwerken (verkeer, 
telecommunicatie, energie). 

Cultuur en onderwijs 
Met name cultuur en onderwijs behoren 
mijns inziens niet in deze éne adem te wor
den genoemd. De tekst van 'Maastricht' 
houdt ter zake weliswaar voldoende reke
ning met het subsidiariteitsbeginsel, maar 
een politiek program dat op een aantal pun
ten verder wil gaan dan 'Maastricht' moet 
extra voorzichtig zijn met deze onderwer
pen die naar welhaast ieders oordeel be
horen tot de domeinen waar Europa's rijk
dom ligt in haar verscheidenheid en daarom 
in beginsel bij lidstaten en regio's thuisho
ren. Zonder enige regeling in het Verdrag 
echter lopen onderwijs en vooral cultuur 
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(boekenprijs, omroepen) gevaar tussen de 
molenstenen van de dominante economi
sche regelingen (met name het niets ont
ziend communautair mededingingsbeleid) 
terecht te komen met voorbijzien van de pri
oriteit die de culturele dimensie toekomt. 
Opneming van de domeinen cultuur en on
derwijs zouden derhalve omringd moeten 
worden met extra waarborgen van protec
tie van het nationale cultuurgoed. 

Raad van ministers moet openbaar ver
gaderen 
Zoals in het verleden steeds het geval was, 
wordt veel aandacht besteed aan de ver
sterking van het institutioneel kader, deze 
keer extra noodzakelijk in het licht van, dui
delijk voorziene, toekomstige uitbreidingen. 
In het kader van verbetering van de beslis
singsprocedures (of beter de medebeslis
singsprocedures, aldus artikel 425) ver
langt het ontwerp dat de zittingen van de 
Raad van Ministers openbaar zijn telkens 
als hij als wetgever optreedt. Zo geformu
leerd vind ik dit een voortreffelijk program
punt. Immers, het laat ruimte voor besloten 
vergaderingen van de Raad, die onmisbaar 
zijn. De Raad is behalve (mede)wetgever 
ook nog onderhandelingsforum, waarbij de 
belangen van de afzonderlijke lidstaten le
gitiem een rol mogen en moeten spelen. Dit 
alles zich in de openbaarheid laten afspe
len is te veel van het goede en zou de be
sluitvorming ernstig kunnen hinderen. 
Openbaarheid van de laatste fase(n) van 
wetgevingswerkzaamheden is echter 
noodzakelijk wegens: 
a. het politieke aspect: de burgers van de 

Gemeenschap (en daarbuiten) en zeker 
het Europese Parlement en de nationale 
parlementen moeten kunnen zien welke 
bewindspersoon hoe stemt en waarom; 

b. de interpretatiemogelijkheid van wetge
ving. Wanneer de Raadsfase van com
munautaire wetgeving (de Commissie
voorstellen zijn al openbaar, evenals de 
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schriftelijke en mondelinge handeling in 
het Europese Parlement) zich in beslo
tenheid afspeelt mist de rechter, indien 
hij geroepen wordt tot wetsinterpretatie, 
de daartoe noodzakelijke gegevens. 

Slordig en spijtig is het echter dat het ont
werp in een ander artikel andere bewoor
dingen gebruikt, waardoor niet duidelijk is 
wat de EVP nu precies verlangt. In artikel 
310, behorende bij hoofdstuk 3, Toepas
singsgebieden, onderdeel: behoud en ver
dere ontwikkeling van de democratie, luidt 
het: 'De Ministerraad moet democratisch 
gelegitimeerd zijn; hij moet openbaar ver
gaderen en de lidstaten moeten er verte
genwoordigd zijn door bevoegde ministers'. 
Deze verschillen in formulering vloeien 
mijns inziens mede voort uit het grote aan
tal artikelen (286) dat het ontwerp kent. Mo
gelijk zijn er daardoor nog andere afwij
kende formuleringen in het stuk geslopen. 
Dit euvel is echter gemakkelijk te verhelpen. 

Democratisch Europa 
Het aldus genoemde onderdeel onder
streept de steeds door de EVP verlangde 
volwaardige plaats van het Europese Par
lement. De EG moet een echte fundamen
tele democratische legitimiteit krijgen. Het 
Europese Parlement moet het laatste 
woord hebben zowel op constitutioneel als 
op wetgevend vlak. De avis conform-pro
cedure, dat wil zeggen dat de Raad slechts 
kan beslissen conform het advies van het 
Europese Parlement, moet worden uitge
breid tot het aangaan van nieuwe commu
nautaire acties en bij herziening van de EG
verdragen. Terecht stelt het program dat de 
Commissie haar initiatiefrecht moet blijven 
uitoefenen in alle stadia van de wetgevende 
procedure tussen Parlement en Raad 
(435). Dit is kernstuk van de institutionele 
driehoek Parlement - Raad - Commissie. 

Maar het program verlangt meer: 'Met ons 
gemeenschappelijk mensbeeld als uit-
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gangspunt voor de Europese politieke con
structie, zal de Grondwet voor de Unie het 
Verdrag van Maastricht moeten vervolledi
gen inzake het burgerschap. De Grondwet 
zal nauwgezet de rechten en plichten van 
de burger moeten bepalen en een betere 
juridische bescherming verzekeren van de 
fundamentele rechten'. De Gemeenschap 
vereist echter ook de actieve medewerking 
van de Europese burger. Europa kan en 
mag niet alleen een zaak van regeringen 
zijn. Het zijn wel degelijk de burgers zelf die 
Europa moeten bedenken en maken (431, 
432). 

Economisch en sociaal Europa 
Het onderdeel over een economisch en so
ciaal Europa vangt aan met: 'Europa heeft 
slechts zin als het tegelijk economisch sterk 
en sociaal rechtvaardig is. In deze zin be
staat er echter nu nog een onevenwicht. Het 
sociaal deficit - dat ook een democratisch 
deficit is - moet dus worden weggewerkt 
samen met de voltooiing van de interne 
markt en de aanvang van de economische 
en monetaire unie' (436). Daarop wordt ver
der ingegaan. 

Met betrekking tot de Economische en 
Monetaire Unie (EMU) bevat artikel 437 
mijns inziens een gevaarlijke passage, die 
teveel ruimte voor interpretatie overlaat. 
Waarschijnlijk is onvoldoende eenheid van 
standpunten bereikt. Sinds jaar en dag be
staan in de economische wetenschap de 
school van de monetaristen en die van de 
economisten. Bij het uitwerken van de EMU 
bestaan er dan ook twee stromingen, deels 
samenvallend met de lidstaten. De ene stro
ming meent een monetaire unie, dat wil zeg
gen definitief gefixeerde pariteiten, al of niet 
gepaard gaande met de invoering van één 
munt, te kunnen afdwingen via te voren 
vastgelegde datumschema's. De andere 
stroming wil de onomkeerbare unie meer 
laten afhangen van de feitelijk bereikte eco
nomische convergentie. Voor geld is er nu 
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eenmaal ook een markt en wanneer de 
markten in een munt geen vertrouwen heb
ben, disfunctioneert deze munt met ramp
zalige gevolgen. Alle bedoelingen van poli
tieke autoriteiten ten spijt. De gewraakte 
passage luidt: 'De huidige stand van de 
EMU berust op de economische conver
gentie van de Twaalf en de definitie van een 
eenvormig monetair beleid. Hun inflatierit
mes, overheidstekorten, fiscaal beleid, en
zovoort moeten voldoende convergeren 
opdat onze landen op natuurlijke wijze kun
nen één worden, te beginnen met de in
voering van één munt' (437). AI is de strikte 
formulering niet onjuist, het lijkt me gevaar
lijk te spreken van 'te beginnen met', omdat 
de invoering van één munt minstens even
zeer een resultaat moet zijn van moeizaam 
en volgehouden convergentie-beleid van 
twaalf lidstaten als een begin van een 
nieuwe monetaire toekomst. 

Financiën 
'Lacune' is een te neutraal woord om aan 
te duiden dat in het beginselprogram van 
de EVP, dat op een groot aantal institutio
nele en beleidsinhoudelijke zaken ingaat, 
geen enkel woord wordt gewijd aan de fi
nanciën van de Gemeenschap. Bij een Eu
ropese begroting in een orde van grootte 
van 150 miljard gulden en vooruitstrevende 
federale idealen is het ondenkbaar dat een 
beginselprogram zwijgt over de toekom
stige financiële structuur en de bevoegd
heidsverdeling tussen de Gemeenschaps
instellingen. Het in het program geprezen 
ontwerp-Unieverdrag van het Europese 
Parlement uit 1984 bevat een uitgebreid 
hoofdstuk over 'de financiën van de Unie'. 
De begrotingsbevoegdheden van dat par
lement, eng verbonden met de beoogde fi
nanciële autonomie van de Gemeenschap 
ten opzichte van de lidstaten, zijn nagenoeg 
de oudste bevoegdheden die het bezit en 
die het verkreeg in twee speciaal daartoe 
ingevoerde verdragswijzigingen in 1970 res-

Christen Democratische Verkenningen 10/92 

• 

• 

• 



de 
leb
mp
loli
lkte 
de 

Jer
een 
3rit
en
'ren 
.un-
in

ikte 
lar
Idat 
en
:am 
lIan 
3en 

3.an 
Jan 
tio-
3.at, 
) fi
Eu
)tte 

lde 
~en 

lm
gd
ps
~en 

~se 

eid 
lie'. 
lar
Jfi
lap 
leg 
en 

toe 
es-

)/92 

,. 

I 

f 
I 

pectievelijk 1975. Daarmee werd het begrip 
'eigen middelen' van de Gemeenschap in
gevoerd, dat nog steeds kracht van wet 
bezit, al wordt het in lidstaten vaak voorge
steld als zou de Gemeenschap worden ge
financierd uit contributies die de lidstaten 
voteren krachtens hun nationale begro
tingsprocedures. Het document, dat het 
Vilie EVP-congres in 1990 in Dublin vast
stelde, getiteld: Vooreen federale grondwet 
van de Europese Unie, bevat ook slechts 
één schamel artikel (38) over de financiën. 
Het EVP-actieprogram 1989-1994 bevat 
veel meer, ook principiële punten terzake. 
AI jaren stokt het debat over dit wezenlijke 
onderwerp. Er is zelfs sprake van een ze
kere terugtocht. De conceptie van de 'eigen 
middelen', is basis voor de financiële auto
nomie van de Gemeenschap. Daarbij horen 
echte (voor de Raad vaak lastige) be
voegdheden van het Europese Parlement. 
De 'eigen-middelen financiering' is ontwor
pen als voorloper van een eigen EG-belas
tinggebied, maar heeft zwaar geleden 
onder het toegeven aan het Britse I want 
my money back. De nadien voltrokken toe
tredingen hebben de oude conceptie klaar
blijkelijk ook geen nieuwe kracht gegeven. 
'Convergentie' is een sleutelwoord gewor
den; het heeft de betekenis gekregen van 
het stellen van (en toegeven aan) financiële 
eisen door 'zwakke' lidstaten als voor
waarde voor participatie aan besluitvorming 
tot verdere integratie. Deze omstandighe
den bemoeilijken een verder uitwerken van 
de in 1970 en 1975 gezette stappen. De re
geringen hebben om dit onderwerp al jaren 
heengelopen, de intergouvernementele 
conferentie in 1991 heeft het 'laten liggen'. 
Dit alles doet niets af aan de onontbeerlijk
heid van een conceptie over een bevoegd
heidsverdeling tussen Gemeenschap 
(Unie) en lidstaten over financiën, alsmede 
een heldere en werkbare bevoegdheids
verdeling tussen Raad en Parlement. De 
EVP wenst een federaal Europa en typisch 

Christen Democratische Verkenningen 10/92 

Christen-democratie 

voor federale staatsvormen is de regeling 
tussen landen en federatie èn tussen de in
stellingen van de budgettaire en fiscale be
voegdheden, met draagkrachtelementen, 
compensaties enzovoort. Het vraagt moed 
van de EVP ook hierover een visie te pre
senteren. Desnoods vasthouden en beves
tigen van eerder aanvaarde grondtrekken. 
Maar niet in alle talen zwijgen. 

Buitenlandse politiek 
Onder het hoofd 'Europa open voor het an
dere Europa' wordt ingegaan op de nieuwe 
situatie in Midden- en Oost Europa. De be
vrijde landen wordt uitzicht gegeven op de 
hulp van 'het andere Europa' met het oog 
op hun roeping Europa 'terug te vinden'. 
Ook: 'de geleidelijke realisatie van de poli
tieke en economische voorwaarden die de 
toetreding mogelijk maken van de staten die 
dat wensen'. Mijn belangrijkste punt van kri
tiek op dit onderdeel is dat niet de noodzaak 
is opgenomen van verdere openstelling van 
de EG-buitengrenzen voor goederen en 
diensten uit de desbetreffende landen. 

Het onderdeel 'voor een veilig Europa' 
neemt de situatie na het einde van de Oost
Westconfrontatie onder de loep. 'In die om
standigheden blijven de Westerse veilig
heidsstructuren zoals de NAVO en de WEU 
geroepen een belangrijke rol te spelen in 
het Europese stabiliteitssysteem. Er moe
ten geschikte oplossingen worden gevon
den om de staten van Midden- en Oost Eu
ropa op middellange termijn met de 
Westerse veiligheidsmaatregelen te ver
binden' (460). 'De WEU, integraal bestand
deel van het Europees eenmakingsproces, 
heeft tot doel, in overleg met de NAVO, een 
gemeenschappelijk defensiebeleid te defi
niëren dat zo snel mogelijk, maar ten laat
ste 1998 wanneer het WEU-Verdrag na 50 
jaar herzien moet worden, moet leiden tot 
een 'Gemeenschappelijk defensiebeleid' in 
het raam van de Europese Unie' (461). 

Het laatste onderdeel van het document 
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luidt: 'Voor een Europa, open voor de we
reld'. Het begint met de even teleurstellende 
als juiste constatering: 'Hoewel de toestand 
in de wereld met crises en conflicten recht
streeks op Europa inwerkt, speelt deze laat
ste nog steeds niet de rol in de internatio
nale politiek die van haar mag worden 
verwacht' (465). Handhaven van mensen
rechten staat in dit onderdeel centraal. 
'Ervan bewust dat vrede gegrond is op 
rechtvaardigheid en dat de nieuwe naam 
voor vrede ontwikkeling is, zal het commu
nautaire Europa haar acties ter bevordering 
en ondersteuning van de sociale en eco
nomische vooruitgang in de Derde Wereld 
verbeteren en intensiveren; de financiële en 
technologische engagementen van de lid
staten moeten worden verlengd en geho
noreerd' (469). Een cijfer of grootte-orde 
wordt niet aangegeven. Dat is heel vreemd! 
Het gaat weliswaar om een beginselpro
gram en niet om een actieprogram voor vijf 
concrete jaren, maar sinds de Verenigde 
Naties de internationale norm hebben vast
gesteld op 0,7% van het Bruto Nationaal 
Produkt, behoort een EVP-program, dat zo 
gefundeerd de noodzaak aangeeft van in
tensivering van ontwikkelingsacties, een 
communautair beleid te bepleiten, waarin 
tenminste de internationale norm door de 
eigen lidstaten wordt gehandhaafd. Is hier 
sprake van een weg terug, gezien het EVP
actieprogram 1989-1994, waarin onder 
meer staat: 'De lidstaten moeten zich ver
plichten binnen een vastgelegd tijdschema 
eindelijk 0,7% van hun BNP (DAC-norm) 
aan ontwikkelingshulp te besteden, waarbij 
minstens 0,15% naar de minst ontwikkelde 
landen moet gaan' (450). In het ontwerp
Program van Uitgangspunten van het CDA, 
dat momenteel in de partij bestudeerd 
wordt, staat: 'De regering zet er zich voor in 
dat de andere lidstaten van de Europese 
Unie overeenkomstig internationaal gel
dende normen minimaal 0,7% van hun 
Bruto Nationaal Produkt besteden aan het-
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zelfde doel' (48). Deze zin alleen al verplicht 
het CDA tot een amenderingspoging in 
Athene. 

Het allerlaatste artikel van het program 
luidt: 'Tenslotte zal het communautaire Eu
ropa zich inspannen om instellingen die in
ternationale en supranationale samenwer
king voorbereiden, coördineren, versterken 
en beheren, waar ze niet bestaan op te rich
ten of te versterken waar ze bestaan, tot er 
een universeel erkende rechtsorde is. Deze 
nieuwe wereldorde moet reële bevoegdhe
den hebben om op te treden tegen private 
en publieke wetsovertreders. Ze moet ech
ter steeds eerbied hebben voor de men
senrechten, die de universele referentie en 
regulerend principe van iedere politieke, 
economische, sociale en culturele actie zijn' 
(471). 

Slot 
Van de hier beschreven en gedane voor
stellen is een aantal toepasbaar ook zon
der verdragswijziging. Bijvoorbeeld het 
openbaar vergaderen van de Raad in de 
laatste wetgevingsfasen. Het heel bijzonder 
omgaan met onderwijs en cultuur hoeft ook 
niet te wachten. Bij het mededingingsbeleid 
bijvoorbeeld zou er nu al rekening mee kun
nen worden gehouden. Vernieuwing, liever 
gezegd, verdere ontwikkeling op gebied 
van de Gemeenschapsfinanciën daarente
gen gaat niet zonder verdragswijziging. De 
EVP-politici, zowel regeringsleiders, als 
leden van de Europese Commissie, natio
nale bewindslieden tevens lid van de Raad, 
leden van het Europese Parlement, be
stuursleden van de EVP en vele anderen, 
zij kunnen en moeten de opbouw van de 
Gemeenschap menselijker maken en de 
geest van het (nog te verbeteren) program 
uitstralen. Ambtenaren moeten de dienst 
niet alleen uitmaken, hoezeer de Gemeen
schap de vele bekwame ambtenaren nodig 
heeft, het moet vooral ook de zorg van de 
politici zijn om het communautaire avontuur 
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menselijk te houden c.q. te maken. Des
noods door zich eens zichtbaar te maken 
en uit te steken boven de massieve en ano
nieme procedures. Het eerste EVP-begin
selprogram zou aanleiding kunnen zijn voor 
EVP-politici nog eens te overdenken waar
mee zij - wat dieper gezien - bezig zijn. De 
partij die niet aarzelt de idealen van het eer
ste uur onverkort hoog te houden en daar
voor steun te vragen, moet zich óók de 
eerstgeroepene voelen om in die Gemeen
schap ruimte te houden, terug te eisen, voor 
nationale eigenheden, van culturele, maar 
ook van sociale en zelfs van economische 
aard. Vaak zonder het bewust te zijn heeft 
men besluitvormingstechnieken laten door
walsen, die burgers beangstigen en hen 
van dit 'Europa' doen afwenden. De burgers 
moeten integendeel vertrouwen kunnen 
schenken. Dat 'doorwalsen' is ook het ge
volg van het ontberen van voldoende macht 
van het Europese Parlement. 

Maar niet alleen! Voorzover de grote cul
turele verschillen tussen de lidstaten er de 
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oorzaak van zijn dat binnen het Parlement 
consensus - of meerderheidsvorming niet 
goed lukt, moge dat een signaal zijn om met 
de eigenheden in de landen extra omzich
tig om te gaan. En niet om divide et impera 
te spelen en bij gebrek aan parlementair te
genspel de dingen er door te drukken. De 
EVP moge de politieke groepering zijn die 
zich daar als eerste tegen verzet. Haar 
idealen zouden er geloofwaardiger door 
worden. Het program biedt daarvoor veel 
aanknopingspunten, maar mensen moeten 

het doen. 
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