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Profiel van de Europe
se Politieke 
Samenwerking 

Het is niet moge/1jk blljvend en een econo
mische reus en een politieke dwerg te zijn. 
De Europese Politieke Samenwerking zal 
steeds meer stelling moeten nemen in de 
buitenlandse politiek. Zeer vee/ EPS-ver
klaringen zijn aanvaardbaar vanuit chris
ten-democratisch oogpunt. 

De Europese Politieke Samenwerking 
(EPS), het intergouvernementele overleg
verband van de twaalf EG-Ieden op het 
terrein van de buitenlandse politiek, 
bestaat bijna twintig jaar. Na aanvankelij
ke aarzelingen en twijfels is Nederland nu 
gelukkig met de mogelijkheden die de 
EPS biedt. 'De mogelijkheid om nationale 
opvattingen in het wijder verband van de 
EPS uit te dragen en er daardoor meer 
aandacht voor te krijgen, alsmede de in
tensieve uitwisseling van informatie inzake 
internationale politieke ontw1kkelingen, 
zijn elementen die tot een positieve eva
luatie van deze vorm van overleg bijdra
gen.'1 Deze passage in de Memorie van 
Toelichting bij de begroting van het minis
terie van Buitenlandse Zaken 1980/1981 
geeft beknopt weer wat voor Den Haag de 
belangrijkste winstpunten zijn van deEPS. 
Zij geeft niet aile gevoelens van Nederland 
weer. Later meer hierover. 

Hoe anders was de Nederlandse opstel
lmg in het begin van de jaren zestig, toen 
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minister Luns, samen met zijn Belgische 
collega, De Gaulle's plannen voor een Po
litleke Unie torpedeerde. Bondskanselier 
Adenauer was des duivels dat hij 'es erie
ben musste dass die Niederlande sich 
mehr a/s fOnt Minuten widersetzen wur
de ·. 2 Nederland vreesde een overheer
Sing door een Frans-Duits blok en aan
tasting van het Atlantisch Bondgenoot
schap. Toen echter op de Haagse Top
conferentie van 1969 de deur tot de EG 
voor Londen openging, verminderden de 
bezwaren en kon Nederland - terughou
dend - akkoord gaan met de start van de 
EPS. 

Wat heeft de EPS opgeleverd? Spreekt 
Europa met een stem en heeft die stem in
vloed? Is de EPS voor het Nederlandse 
beleid een verruiming of een beperking? 
Welke rol speelt het Europese Parlement? 
Drukt de christen-democratie een stem pel 
op de EPS? Deze vragen zullen in dit arti
kel aan de orde komen. 

Drs J J.M Penders (1939) IS l1d van het Europese Parle· 
ment en momenteell1d van de ProgramcommiSSie. 

1 Handelingen van de Tweede kamer. 1980181. 16400, V. 
no. 2,35. 

2. Luns, 1k hennner m1j. Vrijmoedige herinneringen van mr. 
J.M.AH. Luns, zoals verteld aan Michel van der Plas 
(Le1den 1974), 148 
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In de loop der jaren is een complexe over
legstructuur ontstaan. Op diverse ni
veaus, van ambtelijke werkgroepen tot de 
Europese Raad van staatshoofd en rege
ringsleiders wordt gesproken over inter
nationale vraagstukken. Via een vaste te
lexverbinding, het Coreu-net (correspon
dents europeens), vindt tussen de twaalf 
ministeries van Buitenlandse Zaken een 
continue uitwisseling van informatie 
plaats. In derde Ianden en in internationa
le fora zoals de Verenigde Naties, werken 
de Twaalf voortdurend samen. Sinds de 
Europese Akte bestaat er een EPS-secre
tariaat te Brussel dat het halfjaarlijks wisse
lend voorzitterschap ondersteunt. Het se
cretariaat is een administratieve en geen 
politieke instelling en zal gezien de krappe 
bestaffing (van zestien personen) de EPS 
voorlopig niet wezenlijk doen veranderen. 

De Europese Akte is nog om een ande
re reden van belang. De samenwerking 
op buitenlandspolitiek gebied ligt nu vast 
in verdragsbepalingen en is niet Ianger 
gebaseerd op werkafspraken. Oat maakt 
de EPS minder vrijblijvend. De Twaalf 
hebben zich onder meer verplicht te stre
ven naar een Europees buitenlands be
leid, overleg te plegen over elk vraagstuk 
van algemeen belang (helaas beoordeelt 
elk land voor zich wat een 'algemeen be
lang' is), met elkaars standpunten reke
ning te houden, het Europese Parlement 
nauwer bij de EPS te betrekken en de 
standpunten te cobrdineren over de poli
tieke en economische aspecten van de 
veiligheid. Opneming van deze bepalin
gen in de Europese Akte is een codificatie 
van de bestaande praktijk. 

Die praktijk wijst uit dat de hoofdsteden 
er lang niet altijd in slag en op een lijn te ko
men, laat staan gezamenlijk actie te on
dernemen. Oat zelfs de informatie-uitwis
seling niet altijd optimaal is bleek in april 
1986. In Den Haag stelden deEPS-minis
ters een verklaring over terrorisme op, ter
wijl de Britse, Franse en Spaanse be
windslieden wisten dat deze bij de open
baarmaking achterhaald zou zijn, omdat 
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Amenkaanse vliegtuigen op weg waren 
naar Libie voor een bombardement. Deze 
drie m1nisters konden bij een hechtere sa
menwerking deze voorkennis niet aan hun 
collega's hebben onthouden. Gezien ech
ter het feit dat buitenlands beleid de kern 
van de nationale soevereiniteit raakt en 
harmonisering slechts zeer langzaam en 
geleidelijk kan verlopen, mag het een 
prestat1e heten dat deEPS in zo'n betrek
kelijk korte tijd zoveel heeft bereikt. 

Coordinatiereflex 
Grootste winstpunt is wat wei de 'cobrdl
natiereflex' wordt genoemd. Oat betekent 
dat de lidstaten in de loop der tijd de ge
woonte hebben ontwikkeld elkaar auto
matisch op de hoogte te houden van be
langrijke ontwikkelingen en het beleid zo
veel mogelijk onderling af te stem men. Via 
het Coreu-net worden 7500 berichten per 
jaar verzonden. Met name voor kleinere 
Ianden is deze extra-stroom informatie van 
onschatbare waarde. De vele ontmoetin
gen van ambtenaren, directeuren politie
ke zaken en natuurlijk ministers (die el
kaar, ook in ander verband, praktisch we
kelijks zien) dragen allemaal bij tot de 
cobrdi natiereflex. 

In enkele internationale fora lukt het de 
EPS heel aardig om een gezamenlijk ge
luid naar voren te brengen. In de Verenig
de Naties kwamen de Permanente Verte
genwoordigers van de EG-Ianden in 1985 
liefst 258 maal sam en om een gezamenlij
ke standpuntbepaling te bespreken3 In 
een groat aantal gevallen slagen de 
Twaalf erin een gelijk stemgedrag te verto
nen over resoluties in de Algemene Verga
dering, sinds 1981 biJ 70% van de resolu
ties, zij het met inbegrip van routine
kwesties.4 

Betekent een betere onderlinge afstem
ming van standpunten tussen de EPS
deelnemers nu ook dat de Europese in-

3 K Stadler. D1e Zusammenarbe1t der Zw61f 1n der Gene
ralversammlung der Veremten Nat1onen 1n den achtz1ger 
Jahren'. 1n Europa-Arch!V Folge 7/1988. 190 

4 1b1dem. 183 
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vloed op de gang van zaken in de wereld 
groeiende is? Een analyse van het EPS
optreden op een aantal terreinen - de 
Conferentie voor Veiligheid en Samenwer
king in Europa (CVSE, de Slotakte van 
Hels1nk1), het Midden Oosten en Zuid Afri
ka - stemt tot stevige bescheidenheid. 
De onderlinge EPS-overeenstemming IS 
vaak te mager voor duidelijke uitspraken, 
laat staan krachtige acties. De positie van 
de Veren1gde Staten, de voornaamste 
bondgenoot van praktisch aile EPS-Ieden 
weegt meestal zwaarder dan de aan
drang om tot een eensgezinde Europese 
opstelling te komen. 

Naarmate het economisch gewicht van 
de EG toeneemt - en dat wordt bij vol
tooiing van de interne markt aileen maar 
pregnanter - doet zich overigens het fe
nomeen voor dat derde Ianden de EPS 
meer en meer gaan z1en als een blok en er 
hoge verwachtingen van koesteren. Cu
rieus IS dan weer dat de EPS-Ieden zich 
weliswaar bewust ziJn van dat verwach
t~ngspatroon en de druk die ervan u1tgaat, 
maar dat zulks de cohesie niet noodzake
liJkerwiJS bevordert. 

Derde Ianden koesteren 
hoge verwachtingen van 
deEPS. 

De Slotakte van Helsinki, de CVSE 
Lange tiJd 1s de EG-samenwerk~ng biJ de 
Conferentle voor Veil1ghe1d en Samenwer
king in Europa, zowel tijdens de aanloop 
naar de Slotakte van Helsinki (1975) als biJ 
latere vervolgconferenties, het parade
paard van de EPS geweest. Vanaf 1971 
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functioneerden er twee werkgroepen. Een 
groep in Brussel, bestaande uit ambtena
ren van de lidstaten, en van de Europese 
Commissie, behandelde economische 
kwesties. Een andere groep, Iauter be
staande uit nationale ambtenaren uit de 
hoofdsteden, de overige CVSE-onderwer
pen. Wij stuiten hier op een mooi voor
beeld van het probleem wat te doen als 
een internationaal vraagstuk zowel in de 
supranationale EG als in de intergouver
nementele EPS thuishoort. 

Strijdpunt was meestal de rol van de 
Europese Commissie. Parijs wilde deEPS 
graag zo intergouvernementeel mogelijk 
houden en maakte nogal eens problemen 
over de betrokkenheid van de Europese 
Commissie. Nederland verwachtte van de 
aanwezigheid steun voor de kleinere ian
den en voorkoming van uitholling van de 
supranationale EG-structuur. De Europe
se Akte stelt thans bondig dat de Commis
sie volledig betrokken wordt bij de EPS. 
D1e tijd is dus voorbij. Het voorzittende EG
land voelde zich bij uitstek verantwoorde
liJk voor de onderlinge samenwerking en 
voor het nemen van initiatieven5 De lta
liaanse premier Moro ondertekende in 
1975 de Slotakte van Helsinki zowel na
mens ltalie als namens de EG-Ianden. 
Vooral de Sowjet Unie had grate moeite 
met het gezamenlijke EG-optreden omdat 
z1j daardoor gedreven werd naar erken
ning van de EG. lnmiddels heeft Moskou 
een lange weg afgelegd in JUni 1988 
kwam het tot een wederziJdse erkenning 
van de EG en haar Oosteuropese tegen
hanger, de COMECON. 

De 1nvloed van de EPS op het verloop 
en het resultaat van de CVSE-conferenties 
is moeilijk te meten. Tijdens de Helsinki
conferentie lijkt deEPS het duidelijkst haar 
stempel op de gang van zaken te hebben 
kunnen drukken. Maar lag dat niet vooral 
aan de tamelijk geringe belangstell1ng van 
Amerikaanse zijde waar men nog bezig 
was met het verwerken van Vietnam en 
Watergate? En Moskou wilde van Helsinki 
per se een succes maken en stelde zich 
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derhalve redelijk op. Tijdens de vervolg
conferentie van Belgrado (1978) was de 
Amerikaanse regering van president Car
ter actief op het mensenrechtenterrein, 
maar de cobperatieve opstelling van de 
Russen te Helsinki was gewijz1gd in een af
wijzende opstelling. Gevolg: geen resulta
ten, ook niet ten aanzien van de EPS-voor
stellen. 

De Nederlandse inbreng in de diverse 
conferenties is, gemeten naar het politieke 
gewicht van ons land, redelijk groot ge
weest. Nederland had dan ook een biJzon
dere belangstelling voor het CVSE
proces. Oat is misschien verklaarbaar uit 
het feit dat deze overlegvorm voldeed 
'aan de Nederlandse behoefte tot georga
niseerde normscheppende arbeid' .5 

Midden Oosten 
De EPS heeft zich altijd intensief bezigge
houden met de problemen in het Midden 
Oosten. Allerminst verwonderlijk gezien 
de directe Europese belangen in de regio 
en de historische banden. 

Tijdens de Oktoberoorlog in 1973 lie
pen de opstellingen van de EPS-deelne
mers sterk uiteen: van een sterk anti
lsraelische houding te Parijs tot duidelijk 
pro-lsraelische sympathieen in Den Haag. 
Het verzoek van Frankrijk en Groot Brittan
nie in de Veiligheidsraad namens de an
dere EPS-Ianden te mogen optreden, 
werd door Nederland geblokkeerd. 

Op 6 november 1973 kwam deEPS met 
een duidelijke gezamenlijke verklar1ng. Er 
werd onder meer gesproken over de legi
tieme rechten van de Palestijnen. Deze 
meer pro-Arabische opstelling had na
tuurlijk alles te maken met de olieboycot 
door de Arabische wereld waarvan Ne
derland een zwaar slachtoffer was. Den 
Haag schoof met deze verklaring, die het 
goed kon gebruiken, een heel eind op. 
Hier kwam 'de invloed naar voren die de 
politieke samenwerking op het gebied 
van het buitenlands beleid tussen de 
lidstaten van de EG op de Nederlandse 
besluitvorming over de Midden Oosten-
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problematiek zou hebben'. 7 

Nederland kon met de verklar1ng van 6 
november aantonen dat van een aparte 
Nederlandse opstelling geen sprake was 
en er dus geen reden bestond specifieke 
boycotmaatregelen tegen Nederland te 
handhaven. Nederlandse soloacties wa
ren voor de toekomst niet meer waar
schijnlijk; de EPS-verklaringen zouden 
nchtsnoer voor het Nederlands Midden 
Oosten-beleid worden. De episode van 
de verklaring van 6 november is een aan
vulling op de positieve evaluatie van de 
EPS door Den Haag die aangehaald werd 
in het begin van dit artikel. 

De relat1e tussen de Verenigde Staten 
en de EG raakte ernstig verstoord door het 
eigenmachtige optreden van Europa, 
vooral ook omdat de Europeanen 1n Ame
rikaanse ogen nooit een wezenlijke bijdra
ge aan de oplossing van het conflict zou
den leveren. Ondanks pogingen van de 
Veren1gde Staten en Israel om zulks te ver
h~nderen, bracht de Europese Raad in jun1 
1980 te Venetie een nieuwe verklaring uit, 
die tot op de dag van vandaag ultgangs
punt van het EPS-beleid vormt.B De 
Venetie-verklaring viel om twee punten 
op het ple1doo1 voor Palestijns zelfbestuur 
en de oproep de PLO (Palestine Libera
tion Organization) te betrekken bij de on
derhandelingen. 

Oat laatste punt zat Den Haag eigenlijk 
niet lekker. Men vond dat contact met de 
PLO vermeden moest worden zolang de
ze het bestaansrecht van Israel ontkende. 

5 J S1zoo/R Th JLHrJerls. CSCE cJecrsron-makrng. the Ma 
drrcJ experrence. (Den Haag 1984) 169-172 

6 P W Meerts. Nederland en de man den van Hels1nk1 1n 
Het woord IS aan Nederland Thema s van bu1tenlands 
bele1d rn de Jar en 1966-1983 M van Leeuwen ea., (Der1 
Haag 1983) 67 

7 B. Soetendorp. Het NecJer/anase be/ercJ ten aanzren van 
he/ Arabrsch-lsrae/isch coni/ret 194 7-19 77 (Meppel 
1972) 111 

8 T11dens de rondre1s van de lsrael1sche m1n1ster Sham11 
zou ZIJn Nederlandse collega hem hebben verzekerd dat 
van een Europees 1nltlat1el geen sprake zou ZIJn I. Grell
samrner J Weller. EPC and the Palest1n1an-lsrael1 con
flict an Israeli perspectrve. 1n D Allen. A P11pers eds. 
European forergn polrcy-makrng and the Arab-lsraelr 
con/fret (Den Haag 1984) 143 
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Mede onder invloed van de EPS had het 
Nederlandse standpunt over de Palestij
nen al een hele evolutie ondergaan. Sprak 
men aanvankelijk over het 'vluchtelingen
vraagstuk' en beschouwde men het als 
een humanitair probleem, gaandeweg 
kreeg het politieke karakter erkenning en 
sprak de Nederlandse regering over 'legi
tieme rechten' voor de Palestijnen. Mede 
op aandringen van de motie-Brinkhorst 
van de Tweede Kamer (1979) ging de re
gering contacten met de PLO beneden 
ministerieel niveau niet Ianger uit de weg9 
Een motie-Gualtherie van Weezel uit 1983 
legde vast dat contacten op regeringsni
veau pas mogelijk zijn wanneer de PLO er 
daadwerkelijk blijk van geeft af te zien van 
de doelstelling de staat Israel te willen ver
nietigen. 

T e midden van deze nationale ontwikke
llngen ging voor de Nederlandse regering 
het EPS-werk rustig door. Als EPS
voorzltter reisde minister Van der Klaauw 
in 1981 voor een 'fact finding mission' 
naar het Midden Oosten waarbij hij een 
ontmoeting had met PLO-Ieider Arafat. 
Voor een Europees initiatief stonden de 
sterren niet gunstig met verkiezingen in Is
rael en Frankrijk en een kritisch toekijken
de Amerikaanse regering onder de nieu
we president Reagan. Den Haag trok er 
ook niet echt hard aan: 'In fact, the Dutch 
wanted to keep as low a profile as poss
ible. '1 o Oat was allerminst vreemd, want in 
dezelfde tijd kregen vier EPS-Ieden, waar
onder Nederland, van de Verenigde Sta
ten het verzoek om manschappen te leve
ren aan de 'Multinational Force and Ob
servers' (MFO). De MFO zou, in het kader 
van de in de Arabische wereld heftige 
commotie veroorzakende Camp-David
akkoorden, toezicht houden op de 
Egypt1sch-lsraelische troepenscheiding in 
de Sina1. Het kostte grote moeite om hier
over een EPS-verklaring op te stellen. Zij 
kon echter niet uitblijven omdat onder an
dere Nederland zo'n verklaring als voor
waarde had gesteld, deEPS over zo'n be-
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lang.rijke actie toch niet kon zwijgen en de 
Arabische wereld gekalmeerd moest wor
den. Uiteindelijk kwamen er twee verkla
ringen uit de bus, waarvan een aparte van 
de vier M FO-participanten.11 Hoe positief 
de Camp-David-akkoorden ook beoor
deeld verdienen te worden, het toegeven 
aan het Amerikaanse verzoek betekende 
een erkenning van het Amerikaanse over
wicht in het Midden Oosten. 

lsraellokte, zeker na de invasie in de Li
banon, steeds vaker Europese kritiek uit. 
Ook daardoor lijkt de ruimte voor Europe
se initiatieven steeds kleiner te worden en 
het is op dit moment niet duidelijk hoe de 
Europese invloed weer kan toenemen. 

De volgende conclusies lijken verant
woord: 
- De EPS droeg ertoe bij dat de stand

punten van de EG-Ieden over het Mid
den Oosten nader tot elkaar kwamen, 

- Nederland heeft zijn Midden Oosten-
beleid mede onder invloed van de 
EPS bijgesteld, 

- De EPS-Ianden missen de machtsmid
delen om doorslaggevende invloed uit 
te oefenen, 

- Het EPS-beleid is vooral reactief, 
waarbij het Amerikaanse beleid het 
voornaamste richtsnoer is. 

Het EPS-beleid is vooral 
reactief, waarbij het 
Amerikaanse beleid 
zichtbaar is. 

9 M. van Leeuwen. Nederland en de PalestiJnen. 1n Het 
woord IS aan Nederland, 31 

10. Grelisammer J Weiler. a. w 143 
11 A. P11pers. European part1c1pat1on 1n the S1na1 Peace

keeping Force MFO. m: D. Allen en A P11pers. eds .. 
a w. 219-221 
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Zuid Afrika 
Nederland heeft getracht een voortrek
kersrol te vervullen 1n de formulering van 
het EG- en EPS-beleid ten aanzien van 
Zuid Afrika. De historische banden met 
Zuid Afrika en binnenlandse druk brach
ten de regering in deze positie. Opeenvol
gende regenngen hebben op d1t punt ook 
bepaalde successen geboekt. De eerste 
EPS-verklaring over Zuid Afrika in de Ver
enigde Naties (september 1976) kwam tot 
stand onder minister Vander Stoel. Daarin 
werd een gedragscode voor ondernemin
gen uit EG-Ianden aangekondigd. Een 
Jaar later werd definitief tot deze code 
besloten. Europese ondernemingen in 
Zuid Afrika zouden in het eigen bednjf de 
apartheid moeten afschaffen, overleg 
moeten voeren met zwarte vakbonden en 
zich dienen in te zetten voor de verbete
ring van de sociale omstand1gheden van 
de zwarte werknemers. Tot 1985 was de 
gedragscode de en1ge concrete Europe
se maatregel tegen Zuid Afrika. De toe
passing van de code legde de zwakke 
plekken van deEPS bloot: er is geen cen
trale controlerende instantie, de u1tvoering 
is nationaal geregeld en sancties tegen 
ontduiking ontbreken 

Het kabinet-Van Agt wenste het EPS
overleg te benutten voor het treffen van 
eventuele, gezamenlijke maatregelen. 

De CDA Tweede Kamerfractie drong 
aan op sanctiemaatregelen in Europees 
verband. Toen dat niets opleverde werd in 
juni 1980 door fractie en Tweede Kamer 
biJ motie gevraagd om eenz1jdig tot een 
olie-embargo ten opzichte van Zuid Afrika 
over te gaan. Het kabinet weigerde verder 
te gaan dan het testen van de bereidheid 
van de Benelux-partners en de Scandina
vische Ianden om over te gaan tot een olle
boycot. Zonder resultaat. 

Ook m1nister Van den Broek voelde n1et 
voor eenzijd1ge boycotmaatregelen. H1j 
hechtte meer waarde aan initiatieven in 
EG/EPS of in de Verenigde Naties. Een 
rapport van een interdepartementale 
stuurgroep ondersteunde zijn beleid. Een 
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eenzijdig olie-embargo en dito invoerbe
perkingen waren striJdig met verplichtm
gen voortvloe1end uit het Benelux
verdrag, de EG-verdragen en het GATT. 
De juridische onderbouwing van d1t ad
vies werd ovengens bestreden door een 
groep volkenrechtdeskundigen_12 

De afkondiging, in 1985, van de nood
toestand in Zuid Afrika was voor de EPS
Ianden aanle1ding hun ambassadeurs te
rug te roe pen voor overleg. Helemaal 
vlekkeloos verliep deze operat1e n1et. De 
Franse ambassadeur was al in Parijs, De
nemarken sloot ziJn consulaat, terwijl de 
Bntse regenng benadrukte dat er niets 
aan de hand was en de EPS-oproep geen 
breuk in de Britse politiek van constructie
ve dialoog betekende_13 De 'EPS-troika'. 
de Luxemburgse voorzitter minister Poos. 
ziJn voorganger-voorzitter Andreotti en z1jn 
opvolger-voorz1tter Van den Broek rels
den in augustus 1985 vergeefs naar Zu1d 
Afnka. Daarop werd door de EPS beslo
ten tot een aantal maatregelen zoals het 
terugtrekken van militaire attache's, het 
stopzetten van nucleaire samenwerking 
en het tegengaan van de overdracht van 
gevoelige technologie. Op Nederlands 
1n1tiatief werd besloten tot aanscherpmg 
van de EG-gedragscode. 

Vooral ook door Nederlandse inspan
ningerl kwam tijdens de Europese Raad 
van Den Haag. jun1 1986, een pakket 
sancllemaatregelen uit de bus: de invoer 
u1t Zuid Afrika van 1jzer, staal en gouden 
munten zou worden stopgezet. In het na
Jaar v1el een besluit tot een stop op n1euwe 
mvestenngen 1n Zuid Afrika. Min1ster Van 
den Broek had het invoerverbod gaarne 
verbreed met groente, fruit, wijn en steen-

12 Hande/;ngen van de Tweede Kamer 1982;1983 
17895. no 2 P J Kuyper. lnternat:onaal rccht 1n plaats 
van pol1t ek Het de bat over eenz•Jd:ge sanct1es 
tegen 1r1 lnternat;onale Spectator Jrg 37 
1 2 1 1983) 778-784 

13 M Holland. Three approaches for understanding Euro
pean Pol1t1cal Cooperation a case-stuoy of EC-South Af
r:can Pol1cy 1n Journal of Common Market Stud•es. vi 
XXV. nr 4 (June 1987) 301 
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kool. Landen als de Bondsrepubliek, 
Groot Brittannie en Portugal voelden daar 
niet voor. 

AI geru1me tijd probeert Nederland de 
EPS-partners ertoe te bewegen zich een 
beeld te vormen hoe een Zuidafrikaanse 
samenleving post-apartheid eruit zou kun
nen zien. Een EPS-werkgroep buigt zich 
thans over een lijst van beginselen die in 
een zodanige samenleving zouden moe
ten gelden. Enig resultaat viel nog niet te 
boeken. 

WiJ hebben het EPS-beleid ten aanZien 
van de CVSE en het Midden Oosten 
gesteld naast het Amerikaanse beleid ter 
zake en gez1en dat het gewicht van Was
hington grater was. Deze lijn doortrek
kend zou men moeten concluderen dat in 
de toekomst het EPS-bele1d ten opz1chte 
van Zuid Afrika veel scherper moet wor
den, omdat het Amerikaanse Congres de 
VS-regering behoorl1jk opJaagt. 

Het Europese Parlement 
Het is voor het Europese Parlement zeer 
last1g en1ge 'grip' op deEPS te kriJQen Er 
is een goede mformatiestroom naar het 
Parlement toe en er is veel overleg, maar 
het mtergouvernementele karakter van de 
EPS maakt het uitoefenen van parlemen
talre controle zeer moeilijk. 

In theorie controleert elk nationaal parle
ment van de twaalf EPS-Ianden de EPS
activ1te1ten van de eigen minister van Bui
tenlandse Zaken. Voor de kleinere EPS
Ieden is de relkWIJdte van die controle be
trekkeiiJk. 

De vrijbliJVendheid van de band tussen 
EPS en het Europese Parlement wil helaas 
de kwalite1t van de uitspraken van dat par
lement nogal eens negatief be1nvloeden. 
Oat is te meer Jammer omdat het Europe
se Parlement zich biJ deEPS moet bmnen
vechten door de kwaliteit van ziJn rappor
ten en resol uties. 

Ten aanz1en van het M1dden Oosten llg
gen de standpunten van het Parlement vriJ 
dicht tegen d1e van de EPS aan. DeVer
klaring van Venetie vindt daar een meer-
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derl::leid. De positie van het Parlement in 
het lsraelisch-Arab1sche conflict 1s even
wichtiger dan die van de Tweede Kamer. 

Ten aanzien van Zuid Afrika stelt het 
Europese Parlement zich doorgaans radi
caler op dan de EPS-ministers. Stellig is 
hier sprake van een doorwerking van de 
uitspraken van het zogenaamde Lome
parlement, de paritair samengestelde en 
door Afrikanen gedomineerde vergade
ring van Europarlementariers en parle
mentsleden uit de bij de Conventie van Lo
me aangesloten ontw1kkelingslanden. 

Er IS een beleidsterrein waar het Euro
pese Parlement het voortouw op de EPS 
neemt, namelijk dat van de veiligheid. 
Vanaf 1979 dringt het rechtstreeks geko
zen Parlement er bij deEPS op aan zich !n
tensiever in te zetten voor het ontwikkelen 
van een Europese identiteit op het terrein 
van de veiligheid. 

De Europese Akte stelt dat een hechte
re veiligheidssamenwerking op essentiele 
w1jze kan bijdragen tot de ontwikkeling 
van een Europese identiteit op buiten
landspolitiek geb1ed. Daartoe zullen de 
EPS-Ieden hun standpunten over de poll
tleke en economische aspecten van de 
veiligheid meer cobrdineren. In de prakt1jk 
beperkt deze cobrdinatie zich tot het 
CVSE-proces. Voor het Europese parle
ment is dit onvoldoende. Het Parlement 
heeft er begrip voor dat de opstelling van 
Ianden als het neutrale lerland, Denemar
ken en Griekenland de ontwikkeling een 
EPS-veiligheidsbeleid bemoeilijken. Maar 
het vindt ook dat deEPS meer energie zou 
kunnen steken in het gestalte geven aan 
een Europese zuil binnen de NAVO. Nu 
v1nden de meeste d1scussies binnen het 
kader van de Westeuropese Unie (WEU, 
de 'oude Zes' plus Groot Brittannie) plaats 
of 1n het nog small ere kader van het Frans
Ouitse vriendschapsverdrag Oat laatste is 
vooral voor de kleinere Ianden niet 
gunstig. 

EPS en christen-democratie 
Is 1n het bele1d van de EPS-ministers 1ets 
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herkenbaars terug te vinden aan christen
democratische inspiratie of invloed? Voor 
de beantwoording van deze vraag is het 
goed te weten dat de christen
democratische ministers van Buitenland
se Zaken - dat zijn thans Van den Broek, 
Tindemans en Andreotti - niet, als zoda
nig bij elkaar komen. Met enige regelmaat 
vinden wei 'CO-tappen' plaats in het raam 
van de Europese Volkspartij (EVP). De 
laatste maal waren daar aanwezig de CD
regeringsleiders Kohl, Lubbers, Martens 
en Santer, premier van Luxemburg. terwijl 
de ltaliaanse premier De Mita een vervan
ger had gestuurd. Op die topbijeen
komsten worden de onderwerpen van de 
eerstkomende Europese Raad doorgeno
men. Oat zijn EG-agendapunten en geen 
EPS-zaken. 

Zeer vele, zo niet aile EPS-verklaringen 
zijn zeer aanvaardbaar vanuit christen
democratisch oogpunt. Het zou echter te 
ver gaan om te stellen dat zulks te dan ken 
zou zijn aan een specifiek christen-demo
cratisch gernspireerde inspanning van en
kele ministers. Het lijkt me moeilijk om het 
gecobrdineerde buitenlandse beleid van 
twaalf Ianden te ontleden in ideologische 
com ponenten. 

Oat ligt uiteraard anders in het Europe
se Parlement waar geopereerd wordt via 
politieke fracties. De EVP-fractie drukt een 
heel behoorlijk stem pel op de compromis
resoluties waarnaar het Parlement streeft 
bij belangrijke internationale kwesties. De 
eenheid van de EVP-fractie is daarbij een 
belangrijk hulpmiddel. Een lastig geval is 
de kwestie Zuid Afrika. Hoewel aile fractie
leden principieel de apartheid afwijzen, 
bestaan er verschillen van mening over de 
te bewandelen weg, met name over de 
wenselijkheid van sancties. Het CDA be
vindt zich daarbij met de Belgische CVP, 
de lerse Fine Gael en delen van de Demo
crazia Cristiana in een minderheidsposi
tie. Het tach zeer prudente sanctiebeleid 
van de EPS-ministers wordt door de frac
tie als zodanig maar heel aarzelend on
dersteund. 
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Conclusies 
- Het is niet mogelijk om blijvend zowel 

een economische reus als een politie
ke dwerg te zijn. Naarmate de interne 
markt een succes wordt zal de druk op 
deEPS toenemen om politiek stelling 
te nemen. Er valt een parallel te leggen 
met Japan, dat door zijn economische 
kracht gedwongen wordt zich actiever 
te bemoeien met de politieke gang 
van zaken in Zuid en Oost Azie. 
Op den duur is een buitenlands beleid 
niet mogelijk zonder een veiligheids
component. De EPS zal dus in de toe
komst ernst moeten maken met de vei
ligheidsbepalingen van de Europese 
Akte. Deze ontwikkeling kan zich vol
trekken binnen het raam van de allian
tie met de Verenigde Staten. Oak hier 
is een parallel te zien met Japan. 
Nederland zal zich in zijn buitenlands 
beleid steeds meer hebben in te stel
len op het EPS-beleid. Oat kan een 
verlies aan profilering inhouden. Het 
Zuid Afrika- en het CVSE-beleid van 
de EPS Iaten evenwel zien dat een 
land als Nederland een reele invloed 
kan uitoefenen en in dat geval oak, 
door de Europese adhesie, meer be
reikt dan bij een strikt nationaal beleid. 
Versterking van deEPS betekent bijna 
automatisch een verzwakking van de 
positie van de Tweede Kamer. De par
lementaire controle van de EPS zou 
moeten komen te berusten bij het 
Europese Parlement. Zolang de EPS 
intergouvernementeel van karakter 
blijft kan dat Parlement echter nauwe
lijks een voet tussen de deur krijgen. 
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