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drs. H.A.C.M. Noteboom 

Kroniek van de 
Europese I ntegratie 

Het proces van Europese integratie lijkt te 
stagneren. Het werk ligt tach niet stil, en 
evenmin de literatuur. De auteur be
spreekt in het kader van de 'Kroniek': 
- De onvoltooide Europese integratie, 

rapport aan de regering door de We
tenschappeiJjke Raad voor het Rege
ringsbeleid (WRR) 2811986, Staatsuit
gevenj. 182 pagina's. 

- Europese integratie in beweging, ver
slag van een conferentie gehouden op 
16 mei 1986. WRR V55/1986. Staats
uitgevenj. 60 pagina 's. 

- Brief van de Minister-President aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van 1 december 
1986, houdende standpuntbepaling 
van de regering inzake het WRR-rap
port 'De onvoltooide Europese inte
gratie'. T.K. Vergaderjaar 1986-1987, 
nr. 19805, nrs 1 en 2. 11 pagina 's. 

- Europese integratie, problemen en 
perspectieven, W.G.C.M. Haack (red) 
Aula Paperback, Aula het weten
schappelljke boek. 304 pagina 's. 

- De macht van het Europese Parle
ment, de uitoefening van de europarle
mentaire bevoegdheden volgens arti
kel203 van het EEG-verdrag: 
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een analyse naar de effectiviteit van de 
parlementaire acties bij de behande
ling van de begrotingen van 1975 tot 

en met 1984. F. Goossens, studie
groep voor Europese politiek, uitgeve
rij Acco, Leuven/Amersfoort. 161 pagi
na's. 

- Speciaal nummer over de Europese 
veiligheids- en defensiesamenwer
king, Nieuw Europa, tijdschrift van de 
Europese Beweging in Nederland, 
jaargang 12, 4/86, december 1986. 79 
pagina's. 

Oat de voortgang van de Europese inte
gratie met een gerust hart kan worden 
overgelaten aan de dertig jaar geleden in 
werking gezette krachten is een veron
derstelling die heeft afgedaan. De type
ring van de situatie van de Europese Ge
meenschap ten tijde van de 30-jarige her
denking van de verdragen van Rome, in 
maart jongstleden, is anders. 'Er is load 
gekomen in de vleugels van de integratie' 
is een van de vele uitdrukkingen om de 
malaise in beeld te brengen. Drs. H.J. Ydo 
vroeg zich in het 1/87 nummer van Chris
ten Democratische Verkenningen af of 
ons parlement er niet beter aan gedaan 
had om het verdrag van Luxemburg van 
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december 1985, de Acte Unique, te ver
werpen omdat het - als destructieve wet
geving - meer kwaad dan goed tot ge
volg zou hebben. Het is een voorbeeld 
van hoe krachtige voorstanders van voort
gezette integratie de laatste institutionele 
ontwikkelingen beoordelen. Dat het Ne
derlandse parlement de ratificatie mijns 
inziens terecht heeft verricht neemt de be
tekenis van de kritiek van Ydo niet weg. 
Een lerse particulier slaagde er in de in
werkingtreding van datgene wat als enig 
haalbare vooruitgang wordt geacht met 
een half jaar uitgesteld te krijgen door het 
lerse hooggerechtshof om een uitspraak 
te vragen. Waarna een referendum de 
hobbel deed nemen. 

Meer dan een hobbel is de nu tweede 
meerjarige financiele crisis in de Gemeen
schap. Het niet toestaan van nieuwe mid
delen v66rdat er garantie is dat het 
- tergend langzaam rationeler wor
dend - gemeenschappelijk landbouwbe
leid ze blijft opslokken, zal door de mees
ten worden ondersteund. Oat men echter 
geen wegen vindt om te loochenen dat het 
1n de Acte Unique plechtig overeengeko
mene nu al verlaten en dus nooit echt 
gemeend zou zijn, heeft verlammende 
doorwerking. Ambtenaren werken im
mers niet aileen op instructie, meer wel
licht op wat ze hun hoogste bazen in de 
verte (niet) zien doen. 

Maurice Faure, die als jong staatsecre
taris de verdragen op 25 maart 1957 mee 
ondertekende, vergeleek in een interview 
in de Figaro van 26 maart 1987 de situatie 
van toen met die van nu. Hij constateerde 
dat iedere komst van een nieuwe lidstaat 
als een overwinning voor Europa is be
schouwd, maar van dichtbij gezien oor
zaak van verzwakking blijkt te zijn. Geen 
kunst om guirlandes van uitlatingen aan
een te rijgen waaruit blijkt hoe zorgwek
kend het integratieproces er momenteel 
voor staat en hoe er 'wonderen zouden 
moeten gebeuren' om de voile verwerke
lijking van de destijdse idealen ooit nog te 
kunnen aanschouwen. Evenmin is het las-
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tig om argumenten aan te voeren waarom 
integratie inmiddels nog veel meer nood
zaak is dan ten tijde dat dit vol idealisme 
werd uitgesproken. 

Op het tegelijkertijd aantreden van !ei
ders als in de jaren vijftig, bijvoorbeeld ook 
aile geboortig uit grensregio's, en daar
door meer kans op minder nationaal-cen
tristisch denkend, mag niet gerekend wor
den. Op het samen overvallen worden 
door een catastrofe, waardoor zich uit lijfs
of vrijheidsbehoud plotseling een sterkere 
eenheid zou manifesteren, mag niet wor
den gehoopt. De Europeanen zullen het 
zelf moeten doen, democratisch, of het zal 
niet gebeuren. Met aile gevolgen van 
dien. 

De 'malaise' uit te leggen, als zou er iets 
'stil zijn komen te liggen' in de zin van 
personen die geen werk meer zouden 
verrichten, zou een verkeerd beeld van de 
werkelijkheid geven. Er wordt namelijk kei
hard gewerkt. Bij de Commissie aan het 
bestuurlijke werk van alledag en aan de 
conceptuele taak om ontwikkelingen weer 
in goede banen te leiden, zaken op het 
spoor te zetten, tegendraadse inspannin
gen te verrichten, Europa in de wereld te 
vertegenwoordigen, nationalismen te 
overwinnen, nieuwe lidstaten te 'integre
ren'. Bij het parlement, dat inmiddels 516 
leden tell en waar eerder het gevaar te 
signaleren is van teveel soorten werk aan
pakken dan van bij de pakken neerzitten. 
Bij de Raad, waar misschien de laatste 
toetreding met twee delegaties het meest 
verzwarende effect heeft op de besluitvor
ming en de koers. Waar 'voorzitterschap
pen' tegenwoordig ingeluid worden als 
veldheerstaven, die naar de veldslag ver
trekken en al of niet worden gedesillusio
neerd, als zwaar aangeslagen heiden wor
den ingehaald na afloop van de uitputten
de 'zesmaandenslag'. Bij het hof van justi
tie, waarvan de zich opstapelende juris
prudentie, van door velen niet vermoede 
betekenis is voor het gemeenschapsrecht 
en tegen te veel erosie van 6vereengeko
men teksten. Bij de Europese Rekenka-

381 



mer, die zich inzet voor de externe contro
le op de besteding van het geld van de 
Europese belastingbetaler en hamert op 
recht- en doelmatig beheer, die door al te 
veel slechte compromissen 'zo lastig aan
doen'. Bij de Europese lnvesteringsbank, 
(die in Nederland wei steeds geld uit de 
kapitaalmarkt opnam, maar nu na een 
groot aantal jaren daar ook weer uitleent) 
die op hoge toeren werkt en financiele 
records blijft breken. Niet van winst, die ze 
niet nastreeft, maar van 'omgezette' gel
den, waardoor het aandeel van de lenin
gen bij de Europese financien toeneemt. 

Stilligt het werk dus niet en evenmin de 
literatuur. Ook niet de Nederlandse. In 
1986 verschenen - behalve tijdschriftarti
kelen - enkele boeiende werken, die in 
dit artikel - summiere en subjectief be
paalde - aandacht krijgen. 

WAR-rapport 
De onvoltooide Europese integratie, rap
port aan de regering door de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbe
leid (WRR). 

Dit wetenschappelijke rapport is buiten
gewoon interessant en zit vol beleidscon
clusies. Het gaat niet - als zoveel rappor
ten - uit van idealisme om de op veel 
plaatsen vastgelopen trein van de Europe
se integratie weer op het communautaire 
spoor te zetten. Het is pragmatisch, het 
erkent de economische en politieke reali
teiten, waarvan de belangrijkste zijn de 
verschillen in visie tussen de twaalf op 
waar de integratie tenslotte in zal moeten 
uitmonden. Het geeft op plaatsen waar de 
beste oplossingen niet of nog niet kunnen 
tweede- of derderangs oplossingen die 
vooralsnog de 'next best' zijn om het pro
ces gaande te kunnen houden. Oat dit 
laatste noodzakelijk is toont het rapport 
indringend aan en de wijze waarop heeft 
ook de naam aan het rapport gegeven: De 
'onvolkomen' integratie in de EG heeft 
ertoe geleid dat het vermogen om een 
nationaal economisch beleid te voeren is 
'uitgehold' terwijl de EG dit 'weggelekte' 
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beleidsvermogen niet heeft kunnen over
nemen. Ervan uitgaande dat de behoefte 
aan overheidsinterventie in de komende 
jaren niet wezenlijk zal verminderen en dat 
de verdere voltooiing van de interne markt 
het vermogen van de lidstaten om een 
eigen beleid te voeren nog meer zal aan
tasten, zal vergroting van de beleidscapa
citeit van de Gemeenschap de komende 
jaren grote aandacht blijven vragen. 

In het rapport zijn twee as pecten van de 
integratie aan de orde: negatieve integra
tie (het wegnemen van belemmeringen 
om tot een markt te komen) en posit/eve 
integratie (het voeren van een gemeen
schappelijk, of door de Gemeenschap ge
co6rdineerd, beleid). Negatieve integratie 
zal, daar waar nationale overheden beleid 
voeren, steeds op de voet gevolgd moe
ten worden door een meer of minder ver
gaande vorm van positieve integratie. 
Wanneer negatieve en positieve integra
tie, zoals thans het geval is, onvoldoende 
op elkaar zijn afgestemd, ontstaan integra
tietekorten. Deze verstoren de werking 
van de gemeenschappelijke markt en be
perken de effectiviteit van het gevoerde 
overheidsbeleid zowel op gemeen
schaps- alsop nationaal niveau. 

Tekorten doen zich ook voor in het na
tionale beleid buiten datgene wat al in 
Europees verband tot stand is gebracht. 
De sterke toename van overheidstaken in 
de afgelopen dertig jaar, en de hiermee 
gepaard gaande stijging van het aantal 
overheidsinterventies, hebben de co6rdi
natieproblematiek actueel gemaakt, zowel 
ten aanzien van de interventies die de 
lidstaten op de markt plegen, als bij het 
macro-economische en monetaire beleid 
dat aanvullend aan de totstandbrenging 
van de gemeenschappelijke markt wordt 
gevoerd. Naarmate meer overheden op 
de onvoltooide gemeenschappelijke 
markt intervenieren, neemt de kans toe 
dat de uitkomsten van marktprocessen en 
de effecten van nationaal overheidsbeleid 
elkaar gaan verstoren, met als resultaat 
eveneens verliezen aan effectiviteit zowel 
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op gemeenschaps- als op nationaal ni
veau. De Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) heeft gezocht 
naar oplossingen die bij de aard van de 
deelterreinen passen en die politiek haal
baar en realiseerbaar zijn en bevond de 
zaken te complex om zinvol te kunnen 
zoeken naar enkelvoudige alomvattende 
oplossingen. 

Herorientatie 
Wat de 1nhoud betrett verkoos de WRR de 
problematiek van de onvoltooide integra
lie te behandelen aan de hand van twee 
thema's: de mark! van industrieprodukten 
(en van dlensten) en de mark! van /and
bouwprodukten. Beklemtoond word! het 
belang van de totstandkoming van een 
grote homogene thuismarkt van industrie
produkten en diensten in West-Europa in 
het algemeen en voor Nederland in het 
biJzonder. De landbouwproblematiek 
word! behandeld aan de hand van drie 
problemen: de overschotten en samen
hangende tinanciering, de marginale ge
bleden en de milieuproblematiek. De 
- ook in Nederlands belang - noodzake
lijke herorientatie van het beleid zal oak 
naar de WRR-opvatting niet eenvoudig 
zijn. 

I nstitutionele adviezen ontbreken niet, 
maar wijken niet at van wat de laatste tijd 
ten aanzien van de institutione~e hervor
mlngen word! aanbevolen. Oak op natio
naal gebied beveelt de WRR betere proce
dures aan. De verdere voltooiing van de 
1nterne mark! zal op tal van beleidsgebie
den diep 1nsnijdende gevolgen hebben 
voor het tot dusver in de nationale steer 
binnen de Gemeenschap gevoerde be
leid. De Nederlandse overheid 1n al haar 
geledingen lijkt z1ch tot dusver onvoldoen
de van de consequenties van het bestaan 
van de Gemeenschap als 'vierde be
stuurslaag' bewust. 'Wanneer de maatre
gelen die daar (bij vakdepartementen, hn) 
worden beoogd, na gezamenlijk moei
zaam intra- en interdepartementaal onder
handelen en na consultatie van de betrok-
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ken belangenorganisaties en overleg met 
de betrokken Vaste Commissies uit de 
Tweede Kamer, de eindstreep lijkt te ha
len, is iedere communautaire complicatie 
een onwelkome, van buiten komende sto
ring. Zo wordt daarop dan oak vaak ge
reageerd, totdat de uiteindelijke onont
koombare uitspraak van het hot van JUStitie 
het eigen gelijk in ongelijk doet verkeren.' 
Aanbevolen wordt elke beleidssector die 
door het voortschrijdende integratiepro
ces zal worden geraakt, te bezien op de 
gevolgen hiervan voor het beleid. Een 
dergelijke verkenning kan worden opge
zet onder auspicien van de Cobrdinatie
Commissie voor Europese Aangelegen
heden, het ambtelijk voorportaal voor de 
(Minister-)Raad voor Europese Aangele
genheden, met zo nodig inschakeling van 
externe deskundigen. Op het politieke ni
veau kan de instelling van een Vaste Com
missie voor EG-zaken van de Tweede Ka
mer (inmiddels tot stand gekomen, hn) de 
samenhang van het beleid binnen de Ge
meenschap ten goede komen indien zij 
weet te bevorderen dat de andere Vaste 
Kamercommissies, die in het bijzonder het 
beleid van de vakdepartementen contro
leren, zich meer rekenschap geven van de 
communautaire context. 

Voorzover het gaat om het Nederlandse 
beleid tegenover de Gemeenschap, zal 
de controle op het handelen van de Ne
derlandse bewindslieden in de gemeen
schapsinstellingen beperkt dienen te blij
ven tot een toetsing aan de globale sa
menhangen. Een strikte binding aan natio
nale parlementsbesluiten leidt tot immobi
liteit en blokkades, zoals het Deense 
voorbeeld heeft uitgewezen. Oak de Ne
derlandse parlementaire democratie zal 
haar gebondenheid aan de communau
taire context moeten onderkennen en aan
vaarden. 

Op 16 mei 1986 hield de WRR in samen
werking met de lnterdisciplinaire Studie
groep Europese lntegratie (ISEI) een con
terentie over het rapport, waarvan hij ver
slag uitbracht. Op 1 december 1986 publi-
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ceerde de regering haar standpunt over 
het rapport, dat in verregaande mate posi
tief was. Het kabinet meent 'dat het rap
port niet aileen thans van betekenis is, 
maar ook in de komende jaren een be
langrijke element voor de Nederlandse 
beleidsvorming zal blijven. Wei zou ook 
Europees de dereguleringsidee meer 
aandacht behoeven. De regering deelde 
mede voornemens te zijn de WRR om een 
vervolgstudie te verzoeken over de cobr
dinatie van het macro-economische be
leid en de monetaire samenhang alsmede 
over de financieringsproblematiek van de 
Gemeenschap. 

De betekenis van' De Onvoltooide Integra
tie' komt vooral tot zijn recht in samenhang 
met het witboek van de Europese Com
missie voor de Europese Raad, getiteld 
'De Voltooiing van de Interne Markt'. Het 
WRR-rapport verwijst er dan ook regelma
tig naar. In dat witboek ontvouwt de Com
missie haar tijdsplan voor het geheel van 
maatregelen en raadsbeslissingen, die no
dig zijn om voor 1992 'een grote ongedeel
de markt tot stand te brengen waardoor 
een gunstiger klimaat wordt geschapen 
voor de stimulering van de ondernemings
geest, de mededinging en het handelsver
keer'. De omvang van dit grootscheepse 
plan wordt in het kort het best gekarakteri
seerd door het feit dat er ongeveer 300 
raadsverordeningen nodig zullen zijn om 
het gestelde doel te bereiken. 

Europese economische integratie 
Europees economische integratie, proble
m en en perspectieven, bijdragen van ver
schillende auteurs verzameld door 
W.G.C.M. Haack, die het inleidend stuk 
schreef over 'Ontstaan en ontwikkeling 
van de Europese economische integratie'. 
De bundel is ontstaan uit een in 1985 
gehouden serie gastcolleges aan de facul
teit der economische wetenschappen van 
de universiteit van Amsterdam. Een goed 
en boeiend boek omdat er veel in staat wat 
menigeen niet meer weet, maar ook veel 
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dat inzicht geeft in de stand van zaken op 
een aantal voor de ontwikkeling van ons 
werelddeel relevante terreinen. Een groot 
voardeel is dat het boek de opgeblazen 
toonzetting mist, die zo vaak kleeft aan uit 
Zuidelijke talen vertaalde teksten over de 
Europese integratie. De auteurs behande
len hun materie hetzij vanuit wetenschap
pelijk standpunt, hetzij vanuit de praktijk 
van hun eigen werk, hetzij van beide. 

Haack zelf geeft inzicht in het ontstaan 
van het integratiestreven, de - ook institu
tionele - opzet van de gemeenschappen, 
maar gaat snel over tot 'de integratietheo
rie'. Het onderscheid tussen positieve en 
negatieve integratie, handelsschepping 
en handelsverlegging komen aan de 
orde, waarvan de auteur het eerste als 
welvaartsscheppend en het tweede als 
welvaartsverlagend kenschetst. 

Wellenstein, een veteraan van de Euro
pese Commissie, schrijft over 'Stagnatie of 
vooruitgang bij de Europese economi
sche integratie'. Realistisch schrijft hij van
uit zijn enorme en up to date gehouden 
ervaring over wat dan toch door aile te
leurstelling heen tot stand kwam. Politieke 
en economische tegenstellingen leiden tot 
'politieke onwil', een veel gebruikte uit
drukking ter verklaring van de stagnatie. 
Daarachter gaan schuil de meningsver
schillen over de gewenste politieke en 
economische koers van Europa (sterkere 
band met of grotere onafhankelijkheid ten 
opzichte van de Verenigde Staten; open, 
liberaal economisch beleid of streven naar 
autarkie; non-discriminatoire politiek ten 
opzichte van aile ontwikkelingslanden of 
speciale banden met 'selecte' groep). 
Achter 'politieke onwil' gaan ook schuil de 
bestaande economische belangentegen
stellingen tussen de lidstaten, die met 
name in een periode van economische 
stagnatie minder consessies toestaan dan 
nodig is voor verdere integratie. De 'tekort 
schietende besluitvormingsprocedures' 
staan niet los van het feit dat de besluitvor
mingsstructuur van de EG gecompliceerd 
is, maar ook nooit eerder in de geschiede-
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nis is toegepast. De institutionele structuur 
staat halverwege tussen die van een fede
rale staat en een intergouvernementele 
organisatie. De positie van het Europese 
Parlement zou aanzienlijk versterkt dienen 
te worden in de richting van wetgeving. 
Wellenstein schrijft, als insider in over
heidsorganisaties, indringend over de 
obstakels die voortvloeien uit de nationale 
bureaucratieen; door 'verkokering' heeft 
elk overheidsonderdeel uitsluitend oog 
voor de eigen taakopdracht en de daar
voor ontwikkelde procedures. Een hori
zontale verbinding tussen de verschillen
de overheidsinstanties kan nauwelijks tot 
stand worden gebracht. De communicatie 
wordt bemoeilijkt en de effectiviteit van het 
totale overheidsbeleid lijdt schade. Oat is 
dan nog nationaal. Versterkt geldt dit 
Europees. De besluitvorming in de Euro
pese Raad van ministers wordt voorbereid 
door een groot aantal vakambtenaren, die 
de materie waarover het besluit moet wor
den genomen zeer goed kennen. Deze 
worden bijeengebracht in deskundigen
groepen, waarin zij namens hun nationale 
overheid zitting hebben. Zij zijn aile afkom
stig van een bepaald nationaal departe
ment of onderdeel van een departement. 
Het blijkt de laatste jaren in toenemende 
mate moeilijk te zijn in dit voorbereidende 
stadium van de besluitvorming voortgang 
te maken. Vaak gaat het om zeer techni
sche onderwerpen. Als men het daarover 
niet eens kan worden wordt al gauw ge
sproken over 'politieke problem en'. In we
zen vloeien ze voort uit verschillen in op
vatting van hooggespecialiseerde ambte
naren, die ieder onwrikbaar verbonden 
ziJn met de bestaande nationale systemen. 
De ambtelijke vasthoudendheid wordt 
versterkt door de zekerheid dat men in de 
Raad niet kan worden overstemd. 'De gro
tendeels technische problemen op het la
gere ambtelijke niveau zijn daarmee in 
belangrijke mate verantwoordelijk voor de 
stagnatieverschijnselen in de Europese 
Gemeenschap.' Wellenstein maakt hier
mee duidelijk hoezeer de nationale bu-
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reaucratieen - die wij nodig hebben ge
maakt door met name na de totstandko
ming van de verdragen van Parijs en 
Rome zo veel meer van onze nationale 
staten te zijn gaan verlangen en daardoor 
het aantal te cobrdineren, harmoniseren of 
uniformeren gebieden te verveelvoudi
gen - een wezenlijke hinderpaal is ge
worden bij het nastreven van voortgaande 
integratie. 

Nationale bureaucratieen 
zijn hinderpalen bij 
voortgaande integratie. 

Begrotingsproblemen 
Dankert, lid van het Europees Parlement, 
nam de begrotingsproblemen in de EG 
voor zijn rekening. Zijn bijdrage geeft in
zicht in de inhoudelijke en procedurele 
zaken die het Europese budget kenmer
ken en waarover heel vaak met name door 
onjuiste vereenvoudiging verkeerde beel
den zijn opgeroepen. Hij onderscheidt 
drie functies van de EG-begroting: 
a de financiering van het communautaire 

beleid: weerspiegeling van de mate 
waarin de lidstaten hun beleid op Euro
pees niveau hebben geintegreerd. 
(voorbeeld: landbouwbeleid); 

b aanvullende financiering van nationale 
projecten, 'zodat het geld gedeeltelijk 
weer terugstroomt naar de nationale 
overheden.' Dit is de herverdelende 
functie van de EG-begroting; 

c 'tenslotte is een derde functie van de 
beg roting denkbaar, namelijk de hante-
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ring van de begroting als instrument 
van macro-economische politiek. Dit wil 
zeggen dat de ontvangsten en uitga
ven in principe gebruikt zouden kunnen 
worden om een grotere macro-econo
mische stabiliteit in de Gemeenschap te 
bereiken.' 

Evenals het Europees Parlement zelf laat 
hij nate stellen dat deze derde functie, die 
in wezen de introductie van een door le
ningen te financieren begrotingstekort in
houdt, in de huidige integratiefase onmo
gelijk en onwenselijk is. Wei Iicht bedoelt hij 
dit tach door de formulering: 'is ... denk
baar'. Op beknopte wijze geeft hij inzicht in 
de belangrijkste gebeurtenissen op be
grotingsgebied en van de positie van het 
Europees Parlement dat juist op dat ge
bied wezenlijke bevoegdheden bezit. 
Deze laatste worden echter meer en meer 
aangetast doordat de Raad van ministers 
op zodanige manier tracht uit de financiele 
problemen te komen dat daardoor zijn 
begrotingspartner wordt uitgeschakeld. 
Het spanningsveld tussen het streven 
naar gezonde financien en het in acht 
nemen van de zeker niet overdreven ge
zette stappen naar een Europese demo
cratie krijgt de lezer goed te zien. 

Dankert gaat oak in op de controle op 
de ontvangsten en uitgaven, een veelal 
gemeden gebied. Een gebied trouwens, 
waar het Europees Parlement bevoegd
heden bezit waarvan de uitoefening nag 
verder ontwikkeld moet worden. Nationa
le politici voorzover die zich - in de mode
trend? - meer voor controle zouden gaan 
interesseren, zouden ondanks de onvol
komenheden (met name door gedeelde 
nationale en communautaire verantwoor
delijkheden) zich kunnen inspireren door 
de controleopvatting van het Europees 
Parlement en diens samenwerking met de 
interne controle van de executieve Com
missie en met de Europese Rekenkamer. 

Nord - oak lid van het parlement -
schrijft over 'lnstitutionele hervormingen 
en de rol van het Europees Parlement'. Hij 
introduceert het begrip 'communautaire 
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methode'. 'Woorden als "federaal", "con
federaal", "prefederaal" en "supranatio
naal" gaven aanleiding tot verhitte discus
sies en tot wetenschappelijke verhandelin
gen die bibliotheken hebben gevuld. Nu 
de kruitdamp over dat slagveld wat is op
getrokken en met voorbijgaan van ontoe
reikende staat- of volkenrechtelijke defini
ties, mag men concluderen dat het de 
"communautaire methode" was die het 
integratieproces op gang bracht en hield.' 
Hij schetst de krachten die op die besluit
vormingsmethode in de loop der jaren 
invloed hebben uitgeoefend, waaronder 
de reeds door Wellenstein aangeduide 
'perfectionering van de nationale verzor
gingsstaat', die 'steeds meer terreinen tot 
voorwerp van directe overheidsbemoeie
nis en -verantwoordelijkheid (maakte), zo
dat steeds meer Europese harmonisatie
regelingen nodig werden, die oak echter 
steeds meer op nationaal-bureaucratische 
weerstanden gingen stuiten.' Doordat 
werd verzuimd het besluitvormingsproces 
en daarmee het integrerende vermogen 
van de EG aan de nieuwe omstandighe
den (zoals toetredingen van nieuwe lidsta
ten) aan te passen, verminderde de inte
grerende kracht. 

Nord schetst de wijze waarop het parle
ment al die jaren zijn consequente rol 
speelde in de lijn van de oorspronkelijke 
bedoelingen van de lidstaten, met inacht
neming van de nieuwe omstandigheden. 
Met name voor nationale politici kan het 
goed zijn nag eens aan de hand van deze 
bijdrage te lezen hoe het Parlement kwam 
tot de noodzaak van 'een ontwerp-ver
drag voor een Europese Unie', dat leidde 
tot de intergouvernementele conferentie 
van 1985 en een uiterst magere, zelfs 
negatieve implicaties bevattende, Acte 
Unique. Hij beschrijft deze verdragswijzi
ging met de plussen en de minnen en de 
introductie van twee lezingen in de Raad 
voor wetgevingsakten. Dit laatste door 
een wat versterkte invoed van het parle
ment. lk mage hierbij opmerken dat de 
begrotingsbevoegdheid van het Parle-
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ment ook is begonnen met het nopen van 
de Raad tot een tweede lezing van de 
begroting, welke instelling niettemin aan
vankelijk ook over het gehele budget het 
laatste woord behield. Nord legt uit waar
om het Parlement tenslotte de lidstaten 
niet heeft ontraden de Acte Unique te 
ratificeren. 

Pelkmans kreeg 'de voltooiing van de 
interne markt: economische voordelen en 
beleidsimplicaties' toebedeeld. Hij heeft 
ook voor de WRR de voorstudie 'de inter
ne EG markt voor industriele produkten' 
geschreven. 'Hoezeer men zich ook mag 
storen aan resterende omissies in de ver
onderstelde juridische en economische 
vrijheid van industrieel handelsverkeer 
binnen de Gemeenschap, de soms ge
hoorde uitspraak dat de EG na bijna dertig 
jaar eigenlijk nog niet veel heeft bereikt 
wijst eerder op een volstrekt gebrek aan 
kennis van het acquis (het geheel van wat 
door de EG als bereikt moet worden be
schouwd, hn) dan op een afgewogen oor
deel. Het acquis met betrekking tot de 
interne markt voor industriele produkt
markten is politiek, administratief en eco
nomisch indrukwekkend en reikt veel ver
der dan elke groep Ianden, die economi
sche integratie of samenwerking beweert 
nate streven, na de Tweede Wereldoorlog 
heeft weten te realiseren. De gewenning 
aan het bereikte doet velen de ogen slui
ten voor de gunstige economische effec
ten die momenteel reeds genoten wor
den.' Hij schetst de groei en structuur van 
de interne markt aan de hand van ontwik
kelingen op het gebied van de verschillen
de sectoren van de industriele produktie. 
Hij stelt vast dat 'ondanks de problemen 
die de meting van () economische effec
ten met zich meebrengen, ( ) belangrijke 
economische voordelen in het geding zijn 
die niet gemakkelijk en zeker niet in dezelf
de mate met alternatieve beleidsopties 
(dat wil zeggen zonder EG) te bereiken 
zouden zijn.' Hij laat niet na de omissies en 
de resulterende marktfragmentatie aan te 
tonen en ontwikkelt de economische argu-
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menten voor voltooiing. Centraal is zijn 
stelling: 'Hoewel de intra-EG-handel nage
noeg vrij is in traditionele produkten, wordt 
daar de aanpassing geremd door een 
combinatie van aanzienlijke externe pro
tectie en nationale steunverlening, terwijl 
de grate groep ''volwassen medium-tech
produkten" veelal toegangsproblemen 
heeft door onvoldoende harmonisatie van 
technische voorschriften, normen en keu
ringen en de "high-tech"-produkten zo
wel toegangsproblemen hebben van 
deze aard, als ook concurrentievervalsing 
ontmoeten door discriminatoir overheids
aankoopbeleid, steunverlening, nationale 
octrooien en de rol van bepaalde over
heidsondernemingen, zonder dat een ac
tief Europees preconcurrentieel steunbe
leid voldoende cobrdinatie of althans com
munautair tegenwicht biedt. ... Zander 
voldoende ruimte voor high-tech-produk
ten met onbetwiste toegang tot de gehele 
Euromarkt, is aanpassing in deze richting 
te langzaam en te gering, waardoor teveel 
produktiefactoren gebonden blijven in 
stagnerende industrieen. De argumenten 
voor een voltooiing van de interne markt 
wegen dus extra zwaar in het geval van de 
high-tech produkten.' De stellingen wor
den verdedigd met inachtneming van de 
zeer grate verschillen tussen de twaalf met 
betrekking tot belangen, aanpassingsver
mogen en economische structuur. 

Hoeken van de markt 
M. Weisglas behandelt 'de centrale 
vraagstelling . . hoe de Gemeenschap 
kan bijdragen tot een zo sterk mogelijk 
bedrijfsleven, ten einde de beoogde ge
stadige economische groei en verbetering 
van de levensstandaard in die Gemeen
schap optimaal te bevorderen.' lnteres
sant is zijn beschrijving van het aanvanke
lijk scepticisms bij het Nederlands bedrijfs
leven, met name de haven van Rotterdam 
en het geringere scepticisme bij de FNV. 
Aan de orde komen de schaalvergroting, 
de marketing-flexibiliteit, de 'hoeken van 
de markt' (bestaansgrond van talloze klei-
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nere en middelgrote bedrijven), de sa
menwerkingsverbanden en concentratie, 
de kosten van het Non-Europa, Europa's 
concurrentievermogen. Positief wordt be
sproken het witboek over de interne markt 
van de Europese Commissie van juni 
1985. 'lndien de tekenen niet bedriegen, 
is er reden om het woord Euro-optimisme 
weer in de mond te nemen.' 

Van der Star, schrijvend over de ver
schillende vervoersvormen stelt centraal 
de uitspraak van het Europese hof van 
justitie inzake de klacht van het Europees 
parlement wegens nalatigheid van de 
Raad de beginselen van een gemeen
schappelijk vervoersbeleid vast te stellen. 
Het hof besliste in mei 1985 dat de Raad 
het verdrag heeft geschonden wegens 
nalatigheid. De lidstaten konden het ech
ter niet eens worden over de maatregelen 
die genomen dienen te worden om te 
voldoen aan het arrest van het hof. De 
auteur geeft geen perspectief aan hoe dit 
verder zal kunnen verlopen. 

De toekomstige Europese energievoor
ziening is het onderwerp waar Maters zich 
over buigt. Voorzichtig concludeert hij dat 
de bestaande belangenconflicten die 
thans tussen lidstaten bestaan ten aanzien 
van de doelmatige energievoorziening en 
het daarop gerichte energiebeleid wat zul
len kunnen verminderen doordat de ver
schillen in importafhankelijkheid ger1nger 
zullen worden. 

Jammer dat de beperkte ruimte die 
waarschijnlijk van de Noort geboden was 
om zijn aandeel bij te dragen over 'de 
realiteit van de landbouwprotectie' het on
mogelijk maakte echte perspectieven te 
schetsen, nadat zo een interessant inzicht 
is gegeven in 'waarom het zo gekomen is'. 

Molle belicht het 'Regionaal beleid in de 
Europese Gemeenschap'. Het span
ningsveld tussen de doelmatigheids- en 
de rechtvaardigheidsgronden komt I even
dig tot uiting. Europees is het niet anders 
dan nationaal, zij het dater Europees nog 
een Iasser samen-gevoel bestaat. 'Bij het 
zien van de toenemende samenhang van 
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regionale en nationale problemen in de 
Europese Gemeenschap kan de vraag 
opkomen of er nog wei een regionaal be
leid in strikte zin nodig is op gemeen
schapsniveau dan wei of dit niet beter 
geheel aan de lidstaten zou kunnen wor
den overgelaten. Het antwoord op deze 
laatste vraag zou ja kunnen zijn als er 
mechanismen waren die het evenwicht 
tussen lidstaten bevorderen. Omdat dit in 
de prakt1jk n1et het geval is, zijn de beperk
te instrumenten, die mogelijk direct niet de 
meest adequate zijn, altijd nog beter dan 
niets.' Eerlijk en nuttig, wanneer men staat 
voor beslissingen over hoe en hoeveel 
nieuwe financien voor de Gemeenschapl 

Een zeer interessant hoofdstuk is ook 
dat van H.J. Brouwer: 'Werkloosheid, 
werkloosheidsbestrijding en arbeidsduur
verkorting in Europees perspectief.' Jam
mer dat de belangrijke beschouwingen in 
het teken staan van 'Onze positie in Euro
pa' in plaats van bijvoorbeeld 'de behoefte 
van de Gemeenschap aan harmonisatie 
op sociaal gebied.' Uit de samenvatting 
ontleen ik: 'Arbeidsduurverkorting (ADV) 
en structureel beleid gericht op werkgele
genheidsherstel dienen complementair te 
zijn. ADV kan geen volledig alternatief zijn 
voor een onbevredigende werkgelegen
heidstrend, met name niet voor een af
braak van werkgelegenheid. In aile be
schouwde EG-Ianden is er in de laatste 
jaren een behoorlijke voortgang in de 
mate van ADV; zij het dat er duidelijke 
verschillen bestaan in de gehanteerde 
vormen. Het sociaal-economisch beleid in 
Nederland is erop gericht dat de sociale 
partners hun eigen verantwoordelijkheid 
voor het proces van ADV ten voile kunnen 
nakomen. In sommige andere Ianden trekt 
vooral de overheid deze aan zich ... ' Deze 
eigen verantwoordelijkheid heeft er zorg 
voor gedragen 'dat aan de voorwaarden 
voor een verantwoorde invoering van 
ADV beter is voldaan dan. in andere ian
den .... De omstandigheden in de komen
de Jaren vereisen dat aan de voorwaarden 
van kostenneutraliteit en bedrijfstijdhand-
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having een aantal andere wordt toege
voegd: 
- meer flex1biliteit in het arbeidstijdenpa

troon; 
- meer selectiviteit en differentiatie in de 

vormen van arbeidsduurverkorting; 
- meer aandacht voor scholingsinitiatie

ven door de partners zelf, teneinde 
dreigende knelpunten op de arbeids
markt op te lassen. 

'Het Europese monetaire stelsel (EMS), 
1979-1984' wordt behandeld door P. de 
Grauwe. Hij gaat na of enkele doeleinden 
van het EMS zijn bereikt. De zuiver cijfer
matige benadering zou de enorme politie
ke dimensie van intensieve samenwerking 
op gebied van regeling van wisselkoersen 
doen vergeten en dit risico loopt dit hoofd
stuk mijns inziens dan ook. Hij onderzoekt 
de invloed van het EMS op de wissel
koersstabiliteit. 'Deze cijfers lijken ( ) uit te 
wijzen dat de Ianden die voorafgaande 
aan het EMS een onafhankelijk wissel
koersbeleid voerden erop vooruitgingen 
(in termen van wisselkoersstabiliteit) door 
tot het stelsel toe te treden, terwijl de ian
den die v66r 1979 al onderlinge stabiele 
wisselkoersen onderhielden, in de EMS
periode een grotere wisselkoersvariabili
teit moesten accepteren.' Dit zegt mijns 
inziens niets over wat er zonder EMS met 
betrekking tot de stabiliteit zou zijn ge
schied. Ook wordt de invloed onderzocht 
van het EMS op de ontwikkeling van de 
handel: 'De monetaire integratie in het 
kader van het EMS lijkt slechts weinig 
1nvloed op de groei van de handel te 
hebben.' Men moet zich afvragen of con
clusies als deze gerechtvaardigd zijn na 
onderzoek waarbij uitsluitend cijfers met 
de gemiddelde groei van de gehele han
del en met de gemiddelde groei van het 
handelsaandeel in het bruto nationaal pro
dukt naast elkaar worden gesteld. Tenslot
te wordt de invloed van het EMS op de 
groei van de produktie en de investerin
gen, alsmede op de convergentie nage
gaan. 

Jager bespreekt 'de ECU, de dollar en 
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internationale monetaire stabiliteit' en met 
name vanuit de rol die de ECU buiten de 
EG kan spelen als beleggings- en reserve
val uta. Een van zijn conclusies is dat een 
toename van stabiliteit van de onderlinge 
wisselkoersen van de valuta's die deelne
men aan het wisselkoersarrangement van 
het EMS, de positie van de ECU als beleg
gingsactivum in sterke mate ten gunste 
van de Duitse mark ondermijnt. Dit zou 
wijzen op een onverenigbaarheid van de 
beide hoofddoelstellingen van het EMS, te 
weten stabielere onderlinge wisselkoer
sen en de ontwikkeling van de ECU als 
volwaardig reserve activum. 

De keuzen uit de hoofdstukken waren 
subjectief, de beoordelingen uiteraard. 
Het boek is voor iedere in de hedendaag
se politieke ontwikkeling ge'lnteresseerde 
zeer de moeite waard zowel wegens de 
historische achtergronden als wegens de 
duidelijke schetsen over de stand van za
ken midden in de jaren tachtig. 

Europees Parlement 
De macht van het Europese parlement. 
De uitoefening van de Europarlementaire 
budgettaire bevoegdheden volgens arti
kel203 van het EEG-verdrag: een analyse 
naar de effectiviteit van de parlementaire 
acties bij de behandeling van de begrotin
gen van 1975 tot en met 1984, door Filip 
Goossens. 

Een interessante analyse, gebaseerd 
op beschrijving van de wezenlijke span
ningspunten tussen Europees Parlement 
en Raad van ministers die de totstandko
ming van genoemde begrotingen hebben 
gekenmerkt. De analyse is van politicolo
gische aard, de beschrijving geeft goed 
inzicht in een materie die zo ingewikkeld is 
dat zelfs bij deskundigen in EEG zaken 
niet zelden hardnekkige misverstanden 
aanwezig zijn. 

Goossens concludeert onder meer: 
'Het Europees Parlement was doeltref
fend in het bevorderen van () beleidssec
toren, als de regionale en sociale politiek, 
die een herverdeling van financiele midde-

389 



len tussen rijke en arme regia's, respectie
velijk groepen voorstonden en in het pro
moveren van nieuw gemeenschappelijk 
beleid. De meest efficiente werkinstru
menten hierbij waren de relevante minder
heid in de schoot van de Raad en de 
ambigu1teiten van artikel 203 waardoor 
het concreet mogelijk was de parlementai
re marge in tweede lezing te vergroten.' 
Het gebruik van het parlement van zijn 
bevoegdheid tot het verwerpen van de 
begroting is slechts gedeeltelijk succesvol 
geweest volgens Goossens, terwijl het het 
minst effectief was in zijn bijdrage tot het 
rationaliseren van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. De lezer krijgt een goed 
inzicht in de werking van de te ingewikkel
de verdragsbepalingen, waarop het parle
ment zijn bevoegdheden gebaseerd ziet 
en die het door politiek gelnspireerde in
terpretatiepogingen gedeeltelijk wist 'uit te 
rekken'. Met deze conclusies is op geen 
stukken na de betekenis van Goossens' 
studie weergegeven. 

Europese Veiligheid 
Speciaal nummer over de Europese veilig
heids- en defensiesamenwerking, Nieuw 
Europa 4/86. Bijdragen van 15 auteurs uit 
kringen van politiek, wetenschap en be
stuur over de Europese veiligheids- en 
defensiesamenwerking: W.F. van Eeke-
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len, J. van Houwelingen, P. Tsakaloyan
nis, K. Koch, H.J. Labohm, HA Schaper, 
L.J. Hogebrink, J.J.M. Penders, A.E. PiJ
pers, A. Stemerdink, L. Wecke en R.M.S. 
Vierhout, W.C.J. Cuypers, G.M. de Vries, 
Chr.L. Balje. 

De lezer krijgt inzicht in de noodzaak en 
de mogelijkheden voor de Europeanen 
om meer verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen veiligheid. De ontmoeting 
van de twee wereldleiders te Reykjavik is 
de belangrijkste aanleiding, de wijziging 
van het EEG-verdrag door de Acte Uni
que, waardoor samenwerking op veilig
heidsgebied in het verdrag wordt opgeno
men, is een van de achtergronden. Ook is 
zeer terecht opgenomen een artikel (in de 
Duitse taal) van Helmut Schmidt in die Zeit 
van 21 november 1986: 'Europa muss 
s1ch selbst behaupten - Vom Gewicht der 
Westeuropaer im BOndnis hangt der Spiel
raum der Staaten im Vorfeld Moskaus ab' 

Omdat de redactre aan deze materre rn een volgend nummer 
aparte aandacht wrl besteden. wordt op deze publrkatre rn 
deze Kronrek nret nader rngegaan 
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