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Prof. mr. P.J. Teunissen 

Het Unie-Verdrag van 
Maastricht: laveren 
tussen de klippen door 

Het is goed te bedenken dat de huidige pro
blemen van de EG niet alleen uit Brussel 
komen. Het is de cumulatie van Brussels 
beleid en bestuurlijk onvermogen binnen de 
afzonderlijke lidstaten die het verzet voe
den tegen het Unieverdrag van Maastricht. 
Maar algehele stilstand is niet mogelijk. 

Deze maand september moet het Neder
landse Parlement zich uitspreken over het 
Europese Unieverdrag en vindt in Frankrijk 
een referendum daarover plaats, bij afne
mende publieke steun. Een meerderheid 
van de Deense kiezers heeft het verdrag af
gewezen, de leren hebben het aanvaard. 
De Spaanse regering heeft met een recente 
grondwetswijziging de weg vrijgemaakt 
voor ratificatie. 1 Het is zinvol een tussen
tijdse balans op te maken. Die betreft het 
ontwerp-verdrag en de politieke vooruit
zichten. 

Het Unieverdrag moet de Europese in
stellingen versterken, gelet op de interne en 
externe uitdagingen voor de Gemeen
schap: de voltooiing van de binnenmarkt, 
de Duitse hereniging en de democratische 
omwenteling in de Oostelijke landen, de ex
terne betrekkingen, in het bijzonder die met 
de Verenigde Staten en Japan. Het voor
bereidend overleg heeft een jaar geduurd. 
Er waren vee! meningsverschillen en pro-
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blemen, waarbij vooral die tussen de gro
tere lidstaten zwaar wogen. 

De Engelse regering zag en ziet de EG 
primair als een gemeenschappelijke markt, 
waar vrije mededinging moet heersen; zij 
wil een beperkte gemeenschappelijke bui
tenlandse politiek; een ondergeschikte rol 
voor de Westeuropese Unie (WEU) en 
handhaving van de Noordatlantische Ver
dragsorganisatie (NAVO); beperkte inter
gouvernementele samenwerking op het ge
bied van Binnenlandse Zaken en Justitie. 
Binnen de EG moeten de nationale staten 
blijven bestaan. 

De Westduitse kanselier Kohl wil een fe
deraal Europa, met een sterk parlement, 
een economische en politieke unie, een 
eigen identiteit op het gebied van de veilig
heid: een Verenigde Staten van Europa. 
Deze opvatting wordt vergaand gedeeld 
door Commissievoorzitter Delors. Maar de 
Duitse regering was niet eensgezind. Mi
nister Genscher dacht meer nationaal en op 

Prof. mr. P.J. Teunlssen (1936) IS voorzitter van het sec
tor-overlegorgaan BUitenlands beleid van het Weten
schappelijk Instituut voor het CDA. Hij is hoogleraar socio
logie van de internationale betrekkingen aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen. In het kader daarvan geeft 
hij ook colleges Europese samenwerking en integratie. 

1. Deze betreft met name de mogelijkheid voor burgers van 
EG-landen deel te nemen aan plaatselijke verkiezingen. 
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De Europese Gemeenschap, omvattende: 
de voormalige Europese Economische Gemeenschap, 
Euratom4 , 

de EGKS. 

Aan de Gemeenschap apart toegevoegd: de Economische en Monetaire Unie, welke 

in twee delen uiteenvalt: 
het economische beleid, 
het monetaire beleid . 

De Europese Politieke Unie, welke omvat: 
De externe politiek: de samenwerking op het gebied van het buitenlands 
beleid en de veiligheid, met in een aparte positie de WEU. 
Interne politiek: de samenwerking inzake Justitie en Binnenlandse Zaken, 
nader te regelen in afzonderlijke akkoorden. 
Het algemeen overkoepelend verband van de Unie. 
De regelingen, nog verder uit te werken, voor het burgerschap van de Unie. 

korte termijn; hij gaf steun aan de Franse 
en Engelse regering. 

Frankrijk neemt een tussenpositie in. Het 
wil een confederatie met elementen van fe
deralisme waar het een hechte band tus
sen de lidstaten ten goede komt, zoals de 
Europese Centrale Bank. Deze moet een 
eind maken aan de overheersende positie 
van de Deutsche Bundesbank. Met een 
Fransman aan het hoofd mag de Europese 
Commissie een belangrijke rol spelen. Het 
Europese Parlement ziet men in Parijs on
gaarne sterker worden dan het Franse par
lement. De WEU moet, naast het Frans
Duitse legerkorps, het instrument zijn om 
Europa meer eigen identiteit in de wereld te 
geven en de rol van de VS en de NAVO te 
beperken. 

Dan zijn er de verschillen in economie. De 
Zuidelijke landen en Frankrijk zijn meer pro
tectionistisch en willen een grote rol van de 
overheid in de economie. De Noordelijke 
EG-landen zijn meer voor de vrije markt. 
Voornaamste uitzonderingen: het Duitse 
protectionisme inzake de landbouw en het 
Duits-Franse samenspel in EG-verband in-

Christen Democratische Verkenningen 9/92 

zake de industriepolitiek. Ook zijn er grote 
verschillen in sociale verhoudingen en po
litieke cultuur. 

Daarom is het Unieverdrag geen pasklare 
blauwdruk voor de jaren negentig gewor
den. Het verdrag geeft aan dat er nog on
derhandeld moet worden; onder meer over 
de inhoud van de Economische Unie, de rol 
van de WEU, de samenwerking op het ge
bied van Justitie en Binnenlandse Zaken. 

Aanpak Nederlandse regering 
Nederland aanvaardde in juli 1991 het voor
zitterschap van de EG met ambitieuze 
plannen voor een sterke Gemeenschap, 
met open externe betrekkingen. Gereali
seerd werden het Europese verkeersver
drag en de Europese Economische Zone 
met de landen van EFTA,2 de associatie
verdragen met de Oosteuropese landen,3 

2. Officieel afgerond in april 1992. maar eind 1991 was in 
de hoofdzaak overeenstemming bereikt. 

3. Deze bevatten helaas nog veel importbeperkingen. met 
name inzake textiel en landbouwprodukten. 

4. Euratom en de EGKS behouden nog steeds enige zelf
standigheid, want zij blijven bestaan op basis van 
aparte verdragen, daterend uit 1951 en 1957. 
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het Energie Handvest. Niet bereikt werd 
een doorbraak in de Uruguay-Ronde, on
danks het bezoek van president Bush aan 
Den Haag, december 1991. 

Het concept Dankert-Van den Broek voor 
het Unieverdrag leed eind september 1991 
schipbreuk. Het was een waagstuk, be
doeld voor een grote sprong voorwaarts. 
Daarna volgde een eindspurt van twee 
maanden. Tot op het laatst zijn compro
missen gesloten, hetgeen aan de juridische 
kwaliteit van de tekst verder afbreuk heeft 
gedaan. Voor de geïnteresseerde burger is 
het verdrag onleesbaar. 

Hieronder volgt een samenvatting van de 
resultaten, met commentaar per onderdeel. 

Algemene opzet van de Unie 
1. Gemeenschap versus Unie 
Het verdrag is een compromis tussen de or
thodoxe opvatting dat de Europese Ge
meenschap als zodanig een federale poli
tieke en economische eenheid moet 
worden, en de lossere idee van een Euro
pese Unie die naast de EG nieuwe pijlers 
van samenwerking krijgt, dit alles overkoe
peld door de Europese Raad. Deze idee 
komt vooral van Frankrijk en Engeland. 
De Europese Gemeenschap heet nu de 
basis van de Unie, en haar taken en be
voegdheden zijn uitgebreid. Maar het 
zwaartepunt blijft voorlopig bij de pijler
structuur met aan het hoofd de Europese 
Raad. Ook binnen de pijlers zijn er afzon
derlijke samenwerkingsverbanden (zie 
voorgaand overzicht). 

Voor al deze kaders gelden afzonderlijke 
procedures, al beklemtoont het verdrag de 
noodzaak van eenheid en consistentie van 
de besluitvorming. Wèl kunnen beleidster
reinen van het intergouvernementele ni
veau worden overgeheveld naar de Ge
meenschap, maar zal dit ook gebeuren? 

2. Organen van de Unie 
Volwaardige organen van de Unie als ge-
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heel zijn slechts de Europese Raad en het 
Europese Parlement. Het Europese Parle
ment krijgt dus een veel bredere taak. Het 
treedt in debat met de Europese Raad over 
de Unie als geheel. De huidige grote frac
ties in het Europese Parlement zijn voor ver
sterking van Unie en EG. De verkiezingen 
van 1994 worden een belangrijke testcase 
of dit zo blijft. 

De Raad van Ministers en de Commissie 
zijn er voor de uitvoering van het beleid en 
het verzekeren van de consistentie. Zij tre
den niet op terzake van het geheel van de 
Unie als zodanig, wel ten aanzien van af
zonderlijke terreinen van beleid. 

3. Begrenzing macht van de Commissie 
Volgens de Europese verdragen van 1957 
was de Europese Commissie de motor van 
de EG. Wanneer de Raad van Ministers bij 
meerderheid zou gaan stemmen zou de 
Commissie dwarsliggende lidstaten kun
nen omspelen. De Commissie zou op den 
duur de regering van de EG kunnen wor
den, de Raad van Ministers een Senaat. 
Mede daarom herstelde de Franse presi
dent De GaulIe in 1966 het veto van de lid
staten in de Raad van Ministers. Nadien is 
dat veto weer ingeperkt, maar de rol van de 
Commissie werd nu begrensd door de Eu
ropese Raad, die sinds 1974 optreedt. 

Het Unieverdrag laat de Europese Raad 
de beslissende rol. Wèl wordt de Commis
sie betrokken bij alle sectoren van beleid. 
Zij kan voorstellen doen en krijgt ook uit
voerende taken, maar zij heeft op de nieuwe 
terreinen een minder belangrijke rol dan in 
de EG. 

Overigens, ook in de EG is de rol van de 
Commissie beperkt door de Europese 
Raad. Belangrijke plannen moeten eerst 
door de Europese Raad worden goedge
keurd. Ook wordt de Commissie bij de uit
voering van haar taak nog steeds begeleid 
door 'waakhondcommissies' van nationale 
ambtenaren. 
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De wedijver tussen Commissie en Euro
pese Raad heeft in de hand gewerkt dat de 
Commissie haar activiteiten is gaan uitbrei
den door regelgeving op allerlei terreinen. 
Zij deed dit overigens vaak op aandrang van 
het Europese Parlement (milieuzaken, so
ciaal beleid). De Europese Raad gaat hier 
nu tegen in, onder het motto van subsidia
riteit en decentralisatie. 

De huidige toestand beperkt wèl het zo
genaamde democratisch tekort. De rege
ringsleiders verenigd in de Europese Raad 
zijn verantwoording verschuldigd aan hun 
nationale parlement en het is altijd bekend 
hoe zij in de Raad hebben gestemd. Tege
lijk keert het probleem terug, dat de eis van 
eenstemmigheid besluitvorming bemoei
lijkt. 

In het kielzog van deze ontwikkelingen 
blijft de invloed van het Comité van perma
nente vertegenwoordigers van de lid-staten 
bij de EG (COREPER) groot, zij het stil. 

4. Burgerschap van de Unie 
De EG is van oorsprong een economische 
instelling. Zo gold het vrije verkeer van per
sonen alleen werkende personen, zelfstan
dig of in loondienst. Sinds de jaren zeven
tig heeft vooral de Europese Commissie er 
naar gestreefd de inwoners van de EG-lan
den tot burgers in politieke zin van de EG 
te maken. De rechtstreekse verkiezing van 
het Europese Parlement was een eerste 
stap. Het Unieverdrag brengt verdere stap
pen: het recht van petitie; het recht zich tot 
de nieuwe Europese ombudsman te wen
den; het recht om in het land van vestiging 
deel te nemen aan plaatselijke verkiezingen 
en aan verkiezingen voor het Europese Par
lement, zowel actief als passief. In de 
Franse Senaat heeft het passief kiesrecht 
voor de gemeenteraden weerstand opge
roepen. De Franse Senaat wijst af dat bui
tenlanders (via verkiezingen) burgemees
ter zouden kunnen worden. Zo gevoelig ligt 
dat nog in 1992! 
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Supervisie op de uitvoering van deze 
rechten, en voorstellen voor de uitbouw 
ervan zullen komen van Commissie, 
waarna de Raad van Ministers besluit; on
verlet het recht van de Europese Raad om 
zelf tot nieuwe maatregelen te besluiten. 

Versterking Europese Gemeenschap 
De Europese Gemeenschap wordt aan
zienlijk versterkt. 
1 )Door versterking van de bestaande 

taken: De externe handelspolitiek wordt 
uitgebreid met het geheel van de niet-ta
rifaire maatregelen. De economische en 
sociale cohesie wordt verbeterd door de 
instelling van een cohesiefonds, dat 
samen met de structuurfondsen zal wer
ken. De EG krijgt meer bevoegdheden in
zake het milieubeleid. En elf van de twaalf 
landen gaan via de EG-instellingen ver
der met de uitvoering van het Sociaal 
Handvest van de EG. 

2)Door toevoeging van nieuwe taken en be
voegdheden: Op het gebied van onder
wijs, beroepsopleidingen en jeugdbeleid; 
cultuur; volksgezondheid; bescherming 
van de consument; het tot stand brengen 
van trans-Europese netwerken voor ver
keer en communicatie; het industriebe
leid en de ontwikkelingssamenwerking; 
energie, civiele bescherming en toe
risme. Voorts de taken en bevoegdheden 
inzake het economisch en monetair be
leid. 

3)Door versterking van de besluitvorming: 
Het aantal gevallen waarin de minister
raad met (gekwalificeerde) meerderheid 
van stemmen beslist is sterk uitgebreid. 
Het Europese Hof van Justitie kan voor
taan een boete opleggen aan staten die 
nalatig zijn ten aanzien van de uitvoering 
van arresten van het Hof. Het Europese 
Parlement heeft veel nieuwe rechten ge
kregen. 
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Europees Parlement 
Als eerste komt hier aan de orde het nieuwe 
vetorecht van het Parlement inzake wetge
ving voor de binnenmarkt en aanverwante 
terreinen. Dit is neergelegd in de zoge
naamde Artikel 18gb procedure. 

De bestaande regeling is als volgt: als het 
Parlement ook in tweede lezing voorstellen 
voor wetgeving afwijst kan de Raad van Mi
nisters deze toch doorvoeren, indien hij 
daar unaniem toe besluit. 5 

De regelingen zijn weinig 
fraai, maar geven het 
Europese Parlement wel 
eens kans zijn greep te 
versterken 

Dit wordt nu anders. Is er na de tweede le
zing nog geen overeenstemming, dan volgt 
een bemiddelingsprocedure tussen de 
Raad van Ministers en het Parlement, met 
assistentie van de Europese Commissie. 
Als deze mislukt kan de Raad van Ministers 
de wetgeving toch met unanimiteit doorzet
ten, tenzij het Parlement alsnog een veto 
uitspreekt. 

De angel zit hier: de Raad van Ministers 
mag proberen zijn oorspronkelijke plannen 
door te zetten, maar ook alsnog eenzijdig 
wijzigingen aanbrengen die voor een deel 
rekening houden met het Parlement, om zo 
het Parlement van een veto af te houden. 
Dit kan tot lobbyen achter gesloten deuren 
tussen Raad en Parlement leiden, waarbij 
partij-politieke, nationale of economische 
bindingen een rol kunnen spelen. 

Deze regeling is verre van fraai, maar 
geeft het parlement wèl de kans zijn greep 
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op het beleid te versterken. Een overzicht 
van de nieuwe rechten van het Parlement 
is opgenomen in bijgaand kader. 

De versterking van de rol van het Parle
ment heft echter niet het zogenaamde de
mocratische tekort van de EG op. Dat te
kort komt voort uit het feit dat de 
beraadslagingen in de Raad van Ministers 
geheim zijn, zodat bij meerderheidsbeslis
singen niet bekend is hoe een lidstaat ge
stemd heeft. Voorts worden zaken aan de 
nationale bevoegdheid onttrokken zonder 
dat een overeenkomstige parlementaire 
bevoegdheid naar het Europese Parlement 
gaat. 

Wil men het democratisch tekort echt op
heffen dan moet het Europese Parlement 
bevoegdheden krijgen als van een natio
naal parlement. Maar daarvoor is een fe
deraal Europa nodig l Dat wordt vaak over 
het hoofd gezien. 

De Rekenkamer 
De Rekenkamer wordt een zelfstandig or
gaan van de EG en kan nu onafhankelijk 
rapporten publiceren. Een grote stap voor
uit. De Kamer heeft al diverse taboes door
broken. Zij bracht de fraude met de land
bouwgelden het aan het licht. Zij heeft 
gewezen op de gebrekkige effecten van het 
regionale beleid en de structuurfondsen , 
een kritiek die al eerder door het bedrijfsle
ven was geuit.6 Er blijft teveel geld aan de 
politieke strijkstok hangen. 

Economisch beleid 
Het economisch beleid krijgt een confede
rale basis. Het wordt een zaak van ge
meenschappelijk belang van de lidstaten, 
en gecoördineerd in de Raad van Ministers; 
niet onder leiding van de Europese Com-

5. Zogenaamde samenwerkmgsprocedure, ingevoerd bij 
de Europese akte van Luxemburg. 1986. 

6. Rede mr. Nelissen. president AMRO-Bank. te Brussel, 
10 Mei 1989. William Kingston, 'The Failure of Regional 
Aid', European Affairs, 1/1990, pp 81-87. 
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Het Europese Parlement wordt Parlement van de Unie en mag zich over alle 
terreinen van beleid uitspreken. 
Het Parlement krijgt het recht van mede-beslissing over de wetgeving inzake 
de binnenmarkt en aanverwante terreinen. 
De zogenaamde samenwerkingsprocedure, waarbij het Parlement effectief de 
wetgeving kan beïnvloeden mits het de steun heeft van de Commissie, wordt 
ruimer toegepast (mededingingsbeleid, milieu, verkeer, onderwijs, ontwikke

lingsbeleid). 
Instemming (avis conforme7 ) van het Parlement is voortaan nodig voor 
wijziging van een aantal regelingen inzake de Europese Centrale Bank en 
supervisie op banken door de ECB, voor internationale verdragen met 
budgettaire gevolgen, en verdragen betreffende zaken die volgens de Artikel 
18gb procedure zijn geregeld. (Mede om te voorkomen dat via verdragen wordt 
uitgehold wat volgens de Artikel 18gb procedure was besloten). 
De toepassing van de consultatieprocedure wordt uitgebreid (controle op 
nationale subsidies, visabeleid, verdragen). 
De controle op het budget wordt verscherpt. Het Parlement kan van de 
Commissie gedetailleerde maatregelen voor de budgetdiscipline eisen. 
Het Parlement krijgt een indirect recht van initiatief. Het mag de Commissie 
vragen om een initiatief voor wetgeving aan de Raad van Ministers voor te 

leggen. 
Het recht van enquête. Vereist is een verzoek van tenminste een kwart van 
de leden van het Parlement. 
Het recht om petities van de burgers te ontvangen. 
Het recht een ombudsman te benoemen. 
Goedkeuring respectievelijk afkeuring van de benoeming van de Europese 

Commissie. 
Een sterkere stem in het buitenlandse en veiligheidsbeleid door een 
verbetering van de procedures, waaronder regelmatige consultaties en een 
jaarlijks algemeen parlementair debat over dit beleid. 
Algemene supervisie over de Europese Centrale Bank. De Bank brengt 
jaarlijks rapport uit en kan door het Parlement gehoord worden. 
Algemene supervisie over het economisch beleid. 

missie I De lid-staten houden dit dus in eigen 
hand. Dit betreft ook beslissingen over de 
multilaterale toezichtprocedure. De richtlij
nen voor het beleid moeten nog nader door 
de Europese Raad en de Raad van Minis
ters worden ingevuld. Het gaat vooralsnog 
vooral om de openbare financiën, de staats
schuld, en het financieringstekort. De lid
staten mogen geen excessief overheidste
kort hebben: de overheidsschuld (centrale 

overheid plus lagere overheden!) mag niet 
meer dan 60% van het BNP bedragen, het 
financieringstekort niet meer dan 3% BNP. 
Weinig lidstaten voldoen vooralsnog aan 
die normen. 
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De Raad van Ministers kan sancties 
nemen tegen lidstaten met een excessief 
tekort, maar alleen met gekwalificeerde 

7. Letterlijk: gelijkluidend oordeel. 
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meerderheid, en dus alleen tegen een min
derheid van lidstaten. Het verdrag schiet te
kort als de meerderheid zich niet aan de nor
men houdt. En dat is helaas het geval. 

Monetaire Unie 
Deze bevindt zich sinds juli 1990 in de eer
ste fase. In 1994 moet zij de tweede fase 
ingaan. Dan moeten de nationale banken 
onafhankelijk worden gemaakt en begint 
het Europese Monetaire Instituut zijn coör
dinerende werk. In 1996 moet het besluit 
over overgang naar de derde fase in 1997 
vallen. Op Franse aandrang is bepaald dat 
uiterlijk 1999 de overgang naar de derde 
fase plaats vindt.8 Dan komt er een politiek 
onafhankelijke federale Europese Centrale 
Bank die terecht als eerste taak heeft de 
prijsstabiliteit te bewaken, en wordt de na
tionale munt van de landen die aan de derde 
fase deelnemen omgezet in een nieuwe 
ECU. 

Er is echter weinig kans dat dan een 
meerderheid van de lidstaten voldoet aan 
de gestelde criteria: 

Het percentage inflatie mag niet meer 
dan 1 ,5% hoger zijn dan dat van de drie 
EG-landen met de laagste inflatie. 
Het land moet twee jaar stabiel in het EMS 
hebben gefunctioneerd. 
De rente mag niet meer dan 2 procent
punt afwijken van die in de drie landen 
met de laagste inflatie. 
Het land mag geen excessief overheids
tekort hebben. 

De Europese Commissie en het Europese 
Monetaire Instituut zullen per land rappor
teren aan de Raad van Ministers. Het is aan 
de regeringsleiders de definitieve beslis
singen te nemen. Het politieke oordeel zal 
dus zwaarder kunnen wegen dan het tech
nische. De vier criteria worden niet 'me
chanisch' toegepast. Rekening wordt ge
houden met het geheel van de 
economische en monetaire ontwikkelingen. 
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Bij strikte beoordeling zijn naar verwachting 
slechts drie landen gereed voor de derde 
fase, bij ruime beoordeling acht, bij een in
flatie die door de monetaire deskundigen 
veel te hoog wordt geacht. 9 Voor Nederland 
is vastgesteld dat de middelen van het Al
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds mogen 
worden meegewogen tegenover de staats
schuld, hoewel dit geld niet aan de overheid 
toekomt. Toch is Nederland nog niet klaar 
voor de derde fase van de EMU; de rente
lasten van de overheid en de sociale uitga
ven blijven te hoog. 1o 

Een externe complicatie is dat door de 
renteverschillen tussen de VS en de Bonds
republiek de D-Mark wordt opgestuwd en 
het EMS onder druk staat. 

Inmiddels wordt spoed gemaakt met de 
uitbreiding van de EG. Samen met landen 
als Zweden, Oostenrijk, Finland, Zwitser
land, eventueel Noorwegen, zou in 1999 
een betere overgang naar de derde fase 
mogelijk zijn. De problemen die hier ont
staan worden echter onderschat. Bij ver
soepeling van de criteria worden landen 
met ongelijke inflatie samengevoegd en 
komt de Europese Centrale Bank al meteen 
in conflict met de Economische Unie. Het is 
beter door te gaan met het Europese Mo
netaire Stelsel tot echte convergentie is be
reikt, om te grote schokken bij de definitieve 
overgang te vermijden. 

Het Comité van Bankpresidenten van de 
EG-landen heeft gewaarschuwd dat de mo
netaire indicatoren nu al op rood staan .11 

Het Jaarverslag 1991-1992 van de Bank 

8. Strikt letterlijk bezien staat het niet zo in het verdrag. 
Volgens Art. 1 09J,3 en 4. mag tot eind 1996 of zelfs 
1997, gekozen worden voor een ingangsdatum na 
1999 1 Een andere ontsnappingsmogelijkheid zou zijn 
dat de EG-landen de datum 1999 alsnog schrappen. 

9. Financial Times, 1 Juli 1992. De drie zijn Frankrijk, 
Luxemburg en Denemarken, de vijf andere Duitsland, 
Nederland, België, Ierland en Engeland. 

10. Conclusie beraad EG-Ministers van Financiën, 13 Juli 
1992. Europa van Morgen, 22.7.1992, p. 395. 

11. Jaarverslag van het Comité van de Presidenten van 
de Centrale Banken van de Lidstaten van de 
Europese Economische Gemeenschap, April 1992. 
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voor Internationale Betalingen te Basel is 
nog kritischer. Een groep van 30 interna
tionale economen heeft er op gewezen dat 
in diverse EG-landen, waaronder Neder
land, wel het jaarlijkse budgettekort af
neemt, maar zulks ten koste van een stij
gende staatsschuld. 12 

Bankpresident Duisenberg, genoemd als 
eerste president van de ECB, stelde medio 
mei te Maastricht dat men bij de conver
gentiecriteria regels had moeten opnemen 
betreffende het niveau van belastingen en 
collectieve uitgaven. 13 Ook na inwerking
treding van de Economische Unie blijven de 
overheidsfinanciën in hoofdzaak in handen 
van de lidstaten en die zouden een uiteen
lopend beleid kunnen voeren, met onder
ling conflict als gevolg. De begroting van de 
EG blijft naar verhouding beperkt en te wei
nig geschikt voor conjunctuurbeleid. 

Buitenlands beleid en veiligheid 
Dit zal niet alleen meer bestaan uit coördi
natie van beleid, maar ook uit gemeen
schappelijk beleid en gemeenschappelijke 
actie, met de mogelijkheid van besluitvor
ming bij meerderheid. Maar de lidstaten 
mogen hun vrijheid hernemen als dit van
wege een verandering in de omstandighe
den dringend nodig iS. 14 Belangrijk wordt de 
gecoördineerde vertegenwoordiging van 
de EG en de Unie. Daar waar de EG verte
genwoordigingen heeft zullen deze samen
werken met de diplomatieke vertegen
woordigingen van de Unie. 

Voor gemeenschappelijke militaire actie 
is de WEU aangewezen, die nu met de 
NAVO in een wedijver om de eerste plaats 
verkeert. Daarbij blijven de problemen op 
lange termijn helaas onderbelicht. 

Kan Europa zelfstandig militair optreden, 
ook bij regionale conflicten in de Derde 
Wereld? De verdeeldheid in verband met 
de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië 
geeft nog weinig reden tot optimisme. En 
zou de EG een olieboycot doorstaan? 
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- Hoe zelfstandig kan Europa optreden als 
de VS en Rusland een beperkte strategi
sche defensie (Global Protection Against 
Limited Strikes) invoeren? 

- Kan in de wereld meer wapenbeheersing 
worden gerealiseerd als Europa voor zich 
een uitzondering wil op het gebied van de 
strategische wapens? 

Justitie en binnenlandse zaken 
Dit betreft politie, douane, bestrijding van 
criminaliteit, drugs, immigratie, visa. Er 
komt een stelsel voor uitwisseling van data 
en een Europo/. Deze samenwerking is in
formeel ontwikkeld, buiten het Europese 
Parlement om, en met beperkte invloed van 
de nationale parlementen. Het Unieverdrag 
bevat hier grote democratische leemten. 
Bovendien is een beroep op een Europese 
rechter bewust uitgesloten, ondanks Ne
derlands bezwaar. De EG-landen zitten met 
de genoemde problemen in hun maag; voor 
Duitsland is het een nationale controverse 
geworden. De bestaande wetgeving is vaak 
gebrekkig en onvoldoende geharmoni
seerd tussen de lidstaten. Een rechter zou 
klagers al snel gelijk gaan geven. Hier moet 
nog veel wetgevende arbeid worden ver
richt. Hopelijk wil het Europese Parlement 
hier invloed uitoefenen, bij de komende 
jaarlijkse rapportages. 

Agenda voor de jaren negentig 
Wat er met het Unieverdrag in het geding is 
wordt eerst goed duidelijk als we een aan
tal kernpunten van de interne en de externe 
agenda van de EG voor de jaren negentig 
bezien. 

Op papier moet Europa er rond het jaar 
2000 geheel vernieuwd uitzien, maar de 
agenda van de EG is overbelast. Er is een 

12. Peter B. Kenen: 'EMU after Maastricht', IMF 
Survey, June 8, 1992, 178-180. 

13. Rede voor de XXXI Ie Annual Eurofinas Conference te 
Maastricht, 19 Mei 1992, 

14. Art. J3,6 Europese Unieverdrag. 
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Interne agenda: 

1992: Besluiten over het Delors-I! pakket, een trapsgewijze jaarlijkse verhoging 
van het EG-budget van 67 miljard ECU nu naar 88 miljard ECU in 1997. Dat lijkt 
een verhoging met 21 miljard ECU, het is 60 miljard ECU in vijf jaar. 
Hervorming van de Gemeenschappelijke Landbouwpolitiek, met tot 1997 een 
kostenstijging van in totaal een 14% vanwege nieuwe vormen van steun. 
Opbouw van een netwerk van trans-Europese verbindingen, dat vele miljarden 
ECU gaat kosten. 

1993: Verder gaan met het niet gerealiseerde deel van het Europa 1992 pro
gramma. Doorvoering verdrag van Schengen. 
Het invoeren van regelingen voor de deelname aan lokale en Europese 
verkiezingen in het land van vestiging. 
1994: De Economische Unie gaat van start. 

Tweede fase van de Monetaire Unie; het zelfstandig maken van de nationale 
banken. 

1996: Intergouvernementele conferentie over de toekomst van het buitenlands 
en veiligheidsbeleid, met als kernvraag of de WEU apart blijft van de Europese 
Unie, dan wel deel ervan wordt; eventueel herziening van het verdrag van 

Maastricht. 

Beslissen over de derde fase van de Monetaire Unie. 
1999: Officieel de uiterlijke datum voor overgang naar de Monetaire Unie. 

Externe agenda: 

Uitvoering van de milieuakkoorden van Rio de Janeiro. Gevraagd van de rijke 
landen: minimaal 0,7% BNP voor ontwikkelings- en milieuhulp. De meeste 
EG-landen voldoen niet aan die norm. Voorts eventuele invoering van de 
ecotax en andere regulerende maatregelen. 

Hulp bij handhaving van de vrede in Oost Europa en elders in de wereld, 
humanitaire hulp, opvang van vluchtelingen. 

Economische hulp aan de Oostelijke landen. Aan de GOS is door de Westelijke 
landen al 23 miljard dollar toegezegd. Volgens het IMF moeten het 44 miljard 
dollar per jaar worden. 

Voortzetting van het overleg over de Uruguay-ronde (GATT). 
1993: Opening van onderhandelingen met Zweden, Finland, Noorwegen (indien 
het dit wenst), Oostenrijk en Zwitserland over toetreding, welke in 1995 moet 
worden gerealiseerd. 

Voorbereiding van de toetreding van Oosteuropese landen, die rond het jaar 
2000 haar beslag moet krijgen. De Unie heeft dan zo'n 20 lidstaten. Eigenlijk zou 
voorshands de vorming van een Oosteuropese economische zone, analoog 
aan de EEZ met de EFTA-landen, wenselijk zijn. 

Speciaal probleem: de Duitse eenwording. Kosten bruto 180 miljard DM per jaar 
Toch gaat het economisch herstel moeilijk. Investeerders worden afgeschrikt door 
eigendomsprocedures. De subsidiekraan staat wijd open, maar onvoldoende 
effectief. 
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grote strijd om geld gaande: voor de Oos
telijke landen, voor de ontwikkelingslanden, 
de sociale voorzieningen, het landbouwbe
leid, het industriebeleid. Er worden loonei
sen gesteld die neerkomen op ontkoppeling 
ten opzichte van de sociale voorzieningen. 
Juist in landen als Duitsland en Nederland 
is de inflatie toegenomen. Bedrijven kunnen 
zich alleen handhaven door hogere pro
duktiviteit en het ontslaan van personeel. 
Een averechts effect daarvan is dat in de 
EG de verschillen tussen de sterke en de 
zwakkere regio's toenemen en dat de eco
nomische afstand tot de Oostelijke landen 
weer groter wordt; want die kunnen niet in 
gelijk tempo met ons komen. 

Zoals de zaken er thans voorstaan zal de 
Economische en Monetaire Unie niet tegen 
deze vraagstukken bestand zijn en dit voor
uitzicht beperkt het enthousiasme voor de 
huidige plannen. 

Stilstand of vooruitgang? 
1. Convergentie en divergentie. 
In de internationale verhoudingen zijn door 
de loop der tijden twee tegengestelde ten
densen zichtbaar. Een naar éénwording 
van de wereld, naar grotere verbanden, en 
één naar divergentie, de behoefte aan 
eigen identiteit, aan bescherming van het 
eigen belang. 

In Europa is het niet anders. Samenwer
king heeft niet alleen voordelen, maar ook 
de prijs van wederzijdse aanpassing, zeker 
bij economische stagnatie. Hoe meer sa
menwerking nodig is, des te scherper kun
nen verschillen worden gevoeld. Vandaar 
ook dat de integratie vaak niet volgens plan 
verloopt. Het 'Europa 1992' programma 
wordt niet tijdig afgerond. Er is weerstand 
tegen de afschaffing van grenscontroles 
vanwege toenemende problemen van 
drugs, mafia, illegaal transport van gevaar
lijke afvalstoffen. Het traditioneel Europa
getrouwe Nederland is afgezakt in het pe
loton. Maar algehele stilstand is in de EG 
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niet mogelijk, omdat de integratie vanuit een 
aantal sectoren steeds verder wordt ge
stuwd: de moderne industrie en banken, de 
telecommunicatie, het verkeer. 

Zeker valt de Gemeenschap niet uiteen. 
Te groot zijn bijvoorbeeld de belangen van 
de lid-staten bij de externe handelspolitiek 
en het EMS. Deze hebben veel stabiliteit 
voor de Europese economieën gebracht. 
Wie de EG verlaat stapt ook uit de Brus
selse bureaucratie, die een sleutelrol heeft 
in de vaststelling van de standaarden voor 
produkten voor de grootste markt van de 
wereld! Voorts weten de lidstaten, inclusief 
Frankrijk en Engeland, dat hun politieke in
vloed buiten de EG om te gering is gewor
den. 

Het traditioneel 
Europa-getrouwe 
Nederland is afgezakt 
in het peloton 

2. Antwoord op de nee-stemmen. 
Het verdrag van Maastricht betekent een 
wijziging en aanvulling van de EG-verdra
gen. Wijziging vereist volgens artikel 236 
EG-verdrag unanimiteit. Als de Deense re
gering verklaart te aanvaarden dat de elf an
dere lidstaten met het verdrag van Maast
richt verder gaan, komt zij met het 
referendum in strijd, want dan aanvaardt zij 
indirect de werking van het Unieverdrag. 

Uit de EG stappen heeft voor Denemar
ken geen zin, zeker niet als andere Scan
dinavische landen willen toetreden. Wèl 
kan de invoering van het Unieverdrag des
noods worden opgeschort tot na nieuwe 
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verkiezingen waarbij de Unie opnieuw tot 
inzet is gemaakt. Maar als het verzet bij de 
Deense kiezers met name de Politieke Unie 
betreft kunnen de problemen van lange 
duur zijn. 

Ook is er het risico dat de Grieken het ver
drag alsnog afwijzen, bij verdere spannin
gen in de Gemeenschap over voormalig 
Joegoslavië. Een werkelijk nieuwe situatie 
zou intreden als ook het Franse referendum 
negatief uitvalt. Heronderhandelen over de 
controversiële elementen van het verdrag 
wordt dan één van de opties. Een andere 
mogelijkheid is dat de ratificatieprocedures 
worden stopgezet, en de Europese Raad 
voorshands stapsgewijze elementen van 
het Unieverdrag in zijn beleid opneemt, bij
voorbeeld betreffende de coördinatie van 
het economisch beleid en de verbetering 
van het EMS. Eventueel moet tijdelijk ge
kozen worden voor een Europa van ver
schillende snelheden. Maar dan is Franse 
deelname onmisbaar. De huidige Franse 
en Duitse regering zullen in ieder geval ver
der willen gaan, bij voorkeur volgens het 
verdrag van Maastricht, of anders door in
tergouvernementele samenwerking, waar
in zij het voortouw nemen. 

3. Federalisme en subsidiariteit. 
Er is nu een herbezinning op het federa
lisme gekomen in de vorm van een roep om 
subsidiariteit en 'terug naar de burgers'. Ei
genlijk is dit een onjuiste tegenstelling, want 
federalisme veronderstelt subsidiariteit. 
Aldus ook de resolutie van de Europese 
Volkspartij te Dublin over een federale 
grondwet van de Europese Unie. Hierin 
staat onder meer: 'De bevoegdheidsverde
ling tussen de Unie en de Lidstaten moet 
geregeld worden op basis van het subsi
diariteitsbeginsel. Aan de Unie ( .. ) mogen 
geen bevoegdheden worden toegekend die 
evengoed, zo niet beter, op nationaal of re
gionaal niveau uitgeoefend kunnen wor
den' .15 De Engelse regering heeft het be-
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grip subsidiariteit onjuist gebruikt, namelijk 
als een afwijzing van het Europese federa
lisme en beknotting van de rol van de Eu
ropese Commissie. 

Dit is zeker op langere termijn niet de 
juiste aanpak. De Europese Unie komt dan 
niet tot eenheid en de Europese rechtsorde 
blijft te heterogeen. Dat geeft onoverzich
telijkheid en juridische geschillen. De con
trole op naleving van het Europese recht 
blijft moeilijker. Het is goed te bedenken dat 
de huidige problemen van de EG niet alleen 
uit Brussel komen, en dat de plannen van 
de Commissie vaak beter zijn dan wat de 
lid-staten er van heel laten. Het is de cu
mulatie van Brussels beleid en bestuurlijk 
onvermogen binnen de afzonderlijke lid
staten, het tekort aan economische groei, 
en de wens eigen nationale of regionale 
identiteit te behouden, die het verzet tegen 
het Unieverdrag voedt. 

Gelukkig wordt ingezien dat de EG om 
meer besluitvorming bij meerderheid 
vraagt, zeker bij een groter aantal lidstaten. 
Met unanimiteit is een Unie van twintig of 
meer staten, met zoveel afzonderlijke pro
cedures, en een Europees Parlement van 
700 of 800 leden, onbestuurbaar. 

Ook de Engelse regering heeft in Maas
tricht aan uitbreiding van de meerderheids
beslissingen meegewerkt. Wèl is het 'f
woord' uit het verdrag geschrapt, maar het 
'm-woord' is belangrijker geworden. 

Christen-democratische visie 
Niettegenstaande de onzekere situatie is 
het belangrijk dat het Nederlandse parle
ment het Unieverdrag aanvaardt. Tegelijk 
zal tijdig een begin moeten worden gemaakt 
met een goede voorbereiding van de inter
gouvernementele conferentie tot herzie
ning van het Unieverdrag. Het Europees 
Parlement en andere kritische instanties 

15. Resolutie aangenomen door het Vilie EVP-Congres 
te Dublin, 15-16 November 1990, par. 15. 
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hebben daartoe in hun reacties op het ver
drag reeds een aanzet gegeven. 16 

In dit verband is opnieuw de Christen-de
mocratische resolutie van Dublin aan de 
orde. Deze spreekt zich uit voor een fede
raal Europa dat in principe open staat voor 
iedere Europese democratie, met sterke 
politieke instellingen, een munteenheid en 
een gemeenschappelijk buitenlands, de
fensie- en veiligheidsbeleid, dat op wereld
niveau een partner zal zijn die de uitdagin
gen van de eenentwintigste eeuw kan 
beantwoorden. 1? De resolutie was bedoeld 
als een steun in de rug bij de voorbereiding 
van het Unieverdrag, en een signaal dat het 
herenigde Duitsland in een federaal Europa 
thuis hoort. 

Zij kan alleen op de lange termijn gere
aliseerd worden. 18 Voorlopig is het laveren 
tussen vele klippen door, bij forse tegen
wind. Maar de christen-democraten in Eu
ropa moeten zich met elkaar verbonden blij
ven weten voor eenheid, zeker als we letten 
op de politieke verscheurdheid op ons con
tinent drie jaar na de val van de Berlijnse 
Muur. Door de tegenslagen sindsdien is een 
nieuw politiek klimaat aan het ontstaan 
waarin ook binnen de EG de nationalisti
sche krachten een sterkere rol spelen. We 
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staan in feite voor een nieuwe uitdaging, 
waarin een nieuw appel moet worden ge
daan op de publieke opinie. 

Vermeldenswaard is daarom dat de chris
ten-democratische visie onlangs van on
verwachtse zijde indirect steun heeft ge
kregen. In een rapport overde toekomst van 
de wereldeconomie en het milieuvraagstuk 
concludeert het Centraal Plan Bureau zeer 
stellig dat zowel de wereldeconomie als de 
aanpak van het wereldmilieuvraagstuk de 
impuls nodig hebben van een dynamisch en 
verenigd Europa dat actief bijdraagt aan het 
herstel van de Oostelijke landen. 19 

16. Jammer is wel dat het Europese Parlement voorbe
houd heeft gemaakt ten aanzien van de handhaving 
van de prijsstabilite!t door de toekomstige ECB. 

1? Par. 5 van genoemde resolutie. 
18. Enig voorbehoud ware te maken voor de nogal 

retorische passages over het eigen defensiebeleid. 
19. Centraal Plan Bureau: Scanning the Future - A lang

term scenario study of the warld ecanamy 1990-2015. 
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