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Oostenrijk en de 
Europese 
Gemeenschap 

De recente geschiedenis van de Euro
pese Gemeenschappen is gekenmerkt 
door omvangrijke uitbreidingen. Per 1 ja
nuari 1973 werd de oorspronkelijke Ge
meenschap van de Zes (Frankrijk, West 
Duitsland, ltalie, Nederland, Belg ie en 
Luxemburg) vergroot door de toetreding 
van Engeland, lerland en Denemarken. 
Op 1 januari 1981 verwierf Griekenland 
het EG-Iidmaatschap en per 1 januari 
1986 was dat het geval met Spanje en Por
tugal. Terwijl deze uitbreiding nog niet was 
voltooid, besloot de EG tot intensivering 
van de integratie, met het besluit een in
terne markt te creeren. Met de vorming 
van deze markt heeft de Gemeenschap 
de komende tijd de hand en vol. De uitbrei
ding heeft plaats gemaakt voor verdieping 
van de eenwording. Hiermee komt de EG 
tegenover potentiele lidstaten in een eigen
aardige positie. Enerzijds is het begrijpe
lijk dat binnen de Gemeenschap overwe
gend de gedachte leeft dat zij voorlopig 
groot genoeg is. Anderzijds echter is het 
niet zo verwonderlijk dat bij diverse Ianden 
een opmerkelijke belangstelling bestaat 
voor een EG-Iidmaatschap. Om lid van de 
Europese Gemeenschap te kunnen wor
den moet aan twee basisvoorwaarden 
worden voldaan. Het desbetreffende land 
moet Europees en democratisch zijn. 
Uiteraard voldoet OostenriJk aan dezt;; ver-
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eisten. Er is echter een belangrijke histori
sche handicap voor dit land om EG-Iid te 
worden. Weliswaar werd op 14 mei 1945 
de Republiek Oostenrijk hersteld; de geal
lieerden bleven hetland, dat was verdeeld 
in vier zones, echter bezetten, hetgeen 
duurde tot juli 1955. Oostenrijk verwierf 
onafhankelijkheid, waarvoor het echter als 
prijs betaalde af te moeten zien van iedere 
betrekking met de Westeuropese staten 
en van ieder bondgenootschap met de 
Verenigde Staten van Amerika. In de ver
houding tussen Oost en West moest 
Oostenrijk conform deze eis van Sowjet
Rusland neutraal blijven. Deze situatie 
maakte het onmogelijk om aan te sluiten 
bij de EG, die met het Verdrag van Rome 
op 25 maart 1957 tot stand kwam. 

Herbezinning 
Uiteraard heeft Oostenrijk in de afgelopen 
jaren economische ervaringen, die voor 
een goed deel vergelijkbaar zijn met die 
van andere Westeuropese Ianden. In 
nauwe samenhang hiermee orienteert 
Oostenrijk zich in zijn beleid met enige na
druk op de Gemeenschap. In 1987 werd 
de bodem rijp voor een herbezinning wat 
betreft de verhoudingen tot de Gemeen
schap. Op 21 januari 1987 trad een 
nieuwe regering aan onder Ieiding van 
Franz Vranitzky en met Alois Mock als mi-
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nister van Buitenlandse Zaken; deze had 
de lastige opdracht Oostenrijks reputatie 
in het buitenland te herstellen. Met vrij 
grate duidelijkheid verklaarde de regering
Vranitzky: Een van de grootste belemme
ringen voor de economische ontwikkeling 
van Oostenrijk vormt de EG-binnenmarkt. 
De Oostenrijkse bondsregering zal zich 
door consequente inspanningen in de zin 
van integratie en internationalisering er
van verzekeren dat Oostenrijkse onderne
mingen aan de dynamiek van de grote 
Europese markt en de technologiepro
gramma's van de EG kunnen deelnemen. 

Oostenrijk toonde zijn belangstelling 
voor de EG heel duidelijk. Begin 1988 ver
klaarde Vranitzky dat Oostenrijk zijn ver
houding tot de EG op offensieve wijze 
nieuw wil regelen. Deze beleidsintentie 
ontmoet intussen veel bijval in het be
drijfsleven, dat vreest in een ongunstige 
positie te komen als de interne markt bin
nen de EG gestalte krijgt en Oostenrijk 
geen lid is. In Oostenrijk wordt in toene
mende mate naar voren gebracht dat neu
traliteit verenigbaar is met een EG-Iidmaat
schap. 

Neutraliteit, zo betoogde Mock tijdens 
een conferentie in het Tiroolse Alpbach, is 
geen star begrip. Neutraliteit kan voor af
zonderlijke staten niet betekenen dat deze 
zich in wederzijds isolement van elkaar 
verwijderen. IJs en weder dienende ziet 
het er naar uit dat - voorzichtig politiek 
manoeuvrerende - in het begin van de 
jaren negentig, als glasnost en perestrojka 
voortgaan, Oostenrijk de aanvraag voor 
een EG-Iidmaatschap officieel zal indie
nen. 
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In zekere zin komt een Oostenrijkse lid
maatschapsaanvraag de EG niet erg ge
legen, want de Gemeenschap heeft in de 
naaste toekomst de handen vol om de in
terne markt te verwerkelijken. Uiteraard 
brengt een nieuw lid additionele proble
men met zich mee. Terwijl de Oostenrijkse 
industrie zich waarschijnlijk vrij gemakke
lijk bij EG-verhoudingen kan aanpassen 
- deze werkt nu reeds overwegend con
form Brusselse normen en voorschriften -
zal de agrarische sector problemen met 
zich mee brengen. Achter beschermde 
grenzen zijn tot dusver de Oostenrijkse 
landbouwprodukten relatief goedkoop. 
Voorts zal een EG-Iidmaatschap voor 
dienstverlenende sectoren - zoals ban
ken en verzekeringsbedrijven - zeker lei
den tot een gevoelige verscherping van 
de concurrentie. Niettemin lijkt een even
tuele aansluiting van Oostenrijk bij de Ge
meenschap relatief gemakkelijk realiseer
baar. De economische en monetaire 
structuur van hetland is goeddeels verge
lijkbaar met die van de Bondsrepubliek en 
Nederland. Voorts is er geen taalpro
bleem. Tevens lijkt het moeilijk in te zien 
dat de Gemeenschap geheel ongevoelig 
zal zijn als het tot onderhandelen komt 
voor de strategische positie van Oosten
rijk; niet aileen tussen Oost en West, maar 
ook tussen Noord en Zuid. 
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