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Op uitnodiging van de redactie zijn op 16 maart j.l. voor een gesprek bijeengekomen 
mcvrouw mr. Y.M.C.T. van Rooy en de hcren drs. B. Beumer, mr. Th. Kerstiens. J. 
van Noord en mr. B. Pronk. 

Aanleiding voor dit gesprek zijn de Europese verkiezingen, die op 14 juni a.s. zullen 
plaatsvinden. In het gesprek komen aan de orde de waarde, de problcmen en de 
toekomst van de Europese Gemeenschap. Het gcsprek wordt geleid door drs. A.M. 
Oostlander. Hij was als rapporteur van de Programcommissie door de Europese 
Volkspartij belast met de opstelling van het verkiezingsprogram. 

Het CDA en de Europese maat 
Terugblik 

OOSTLANDER: Dames en heren. wij 
spreken met elkaar over Europese poli
tick in het kader van de tweede recht
streekse verkiezingen voor het Europese 
Parlement. Het politieke klimaat van 
1984 is een ander dan dat tijdens de 
eerste rechtstreekse verkiezingen. Toen 
bcstond er het aantrekkelijke van het 
nieuwe. Voor het eerst werden we gecon
fronteerd met een verkiezingsprogram 
van een Europese federatie van christen
democratische partijen. Met dat beeld 
voor ogen kwam men naar de stem bus. 
De kiczcrs zullen bij deze tweede ver
kiezingscampagne niet aileen willen we
ten wat onze plannen voor de toekomst 
zijn. maar ook water in de afgelopen 
periode is gebeurd en of het uitbrengen 
van hun stem zin heeft gehad. 

W apenfeiten 
BEUMER: Het Europese Parlement 
heeft heel anders gefungeerd dan voor
heen. In de eerste plaats is het een full
time parlement geworden dat organisato
risch is gaan werken als een normaal 
parlement. Het EP kan de vergelijking 
met de Tweede Kamer, die ik ken, op dat 
punt doorstaan. Oat is een verdienste, 
want er zijn natuurlijk taalproblemen en 
vee! grotere culturele verschillen. Er zijn 
bovendien veelleden die nog nooit eer-

der in een parlement hebben gezeten. 
In de tweede plaats is de controle verbe
terd. De Europese Commissie voelt zich 
vee! meer op de huid gezeten door dit 
parlement; de wederzijdse contacten zijn 
groter; er is een apart vragenuur inge
steld. waar de Europese Commissie zich 
verantwoorden kan. De Europese com
missaris brengt. ook tussentijds, verslag 
uit. De relatie tussen Commissie en Raad 
is wat losser geworden omdat de Com
missie dichter bij het Parlement is gaan 
staan. Het uitgavenbeleid van de Com
missie wordt beter bekeken. 
In de derde plaats is dit parlement een 
vee! hardere begrotingspartner gewor
den. We hebben de begroting a! eens 
verworpen en dat gaf een schok. We zijn 
soms gelden gaan blokkeren, waarbij we 
de uitgave ervan rechtstreeks bonden aan 
hernieuwde behandeling in en de defini
tieve toestemming van het parlement. 
In de vierde plaats heeft het parlement 
een aantal initiatieven genomen, o.a. ter
zake van de honger in de wereld, de 
mensenrechten, en ook institutionele ini
tiatieven. 
Het Parlement heeft bovendien prioritei
ten in zijn werk aangebracht. Ik denk 
hierbij aan twee punten: het werkloos
heidsvraagstuk en de ontwikkelingssa
menwerking. Het is Lome 1

) vee! directer 
1

) Hct samcnwcrkingsverdrag met. hootdzakelijk Afrikaansc. ontwikkchngslandcn (I 975) 
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gaan volgen en gaan controleren wat 
daarmee gebeurt. De bedragen voor de 
jeugdwerkloosheid hebben we verdub
beld (van liS miljard naar 3 miljard). 
We hebben verder door enkele onafhan
kelijke economen van uiteenlopende po
litieke achtergrond een economisch her
stelplan Iaten opstellen waaruit we con
clusies hebben getrokken welke we ook 
onder de aandacht brengen van de natio
nale regeringen. Herstel kan namelijk ai
leen maar op Europees niveau gebeuren. 
Dit rapport heeft er mede toe geleid dat 
het ESPRIT-programma2

) (terzake van 
de ontwikkeling van nieuwe technologi
sche mogelijkheden in de Gemeenschap) 
nu werkelijk ook tot stand komt omdat 
uit het rapport overduidelijk bleek dat de 
Europese dimensie op dit vlak duidelijk 
een pluspunt oplevert. Wat betreft de 
honger in de wereld is veel gedaan aan 
verbetering van de controle op de kwali
teit van de voedselhulp. maar met name 
ook op de ontwikkeling van de eigen 
voedselproduktie in de derde-wereldlan
den. We hebben de budgettaire middelen 
voor ontwikkelingshulp duidelijk ver
groot. 

Het contact der parlementen 
OOSTLANDER: Wat is daarvan nu op 
het nationale vlak te merken? Is over 
deze zaken een goede samenwerking tus
sen Europees Parlement en Tweede 
Kamer? 
') l:::uropccs informatiCa-programma. 
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VAN NOORD: Die relatie beperkt zich 
tot informatie naar elkaar toe. Om aan te 
sluiten bij wat gezegd is over het program 
wat betreft de basistechnologie kan wor
den gezegd dat de meerdere activiteiten 
van het Europese Parlement een rol spe
len bij de beoordeling van deze zaken 
door de nationale parlementen en de wij
ze waarop zij druk uitoefenen op het 
Ministerie van Economische Zaken. Wat 
betreft de jeugdwerkloosheid en arbeids
programma's moet worden gezegd dat de 
activiteiten van het Europese Parlement 
naar de Commissie toe voor ons niet 
goed uit de verf komen. 

OOSTLANDER: Heb je als kamerlid nu 
last of gemak van het Europese Parle
ment? 

VAN NOORD: Wat betreft de wetge
ving spoort het niet goed met elkaar. 
Neem nude diergeneesmiddelenwet. 
Daar heb jete maken met een ontwerp 
Europese richtlijn en wat zie je nu: dat de 
voortgang op Europees niveau maar 
moeilijk waarneembaar is, en dat heeft 
tot gevolg dat de nationale wetgeving wei 
genoodzaakt is om die wetgeving op na
tionale basis tot stand te Iaten komen, 
waardoor een verdere harmonisatie van 
de wetgeving op Europees niveau wordt 
gefrustreerd. 

BEUMER: Ik zou hier nog een kantteke
ning bij willen maken. Landen die een 
verder ontwikkelde wetgeving hebben op 
bepaalde terreinen zullen van de wetge
vende arbeid van het Europese Parle
ment en de Europese Gemeenschap niet 
Luveel merken, juist de Ianden echter die 
achtergebleven zijn, worden door die Eu
ropese richtlijnen wat opgeduwd. 

VAN ROOY: Het is natuurlijk de taak 
van het Europese Parlement om de Com
missie en de Raad op de nek te zitten en 
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de taak van de nationale parlementen om 
hun regeringen te pushen om verder te 
gaan. Het zou daarom goed zijn als er 
vrat meer contact zou zijn tussen de 
nationale parlementen. Als er een Euro
pese richtlijn in de maak is zouden be
paalde activiteit.en in de nationale parle
menten op dat terrein stil moeten liggen. 
Concreet geldt dat bijvoorbeeld voor Ne
derland voor de wetgeving terzake van de 
produktaansprakelijkheid waar een Eu
ropese Richtlijn in de maak is. Je moet 
dan natuurlijk wel zorgen dater voort
gang geboekt wordt bij de totstandko
ming van de Europese richtlijnen. Het 
onderlinge overleg tussen de nationale 
parlementen, om druk uit te oefenen op 
de Raad van Ministers, is eigenlijk nog te 
mager. Men denkt te gemakkelijk: daar 
hebben we een Europees Parlement 
voor. 

De vrienden van het Euro-parlement 
KERSTIENS: Vanuit de medefinan
cieringsorganisaties zou ik willen opmer
ken dat het Europese Parlement altijd 
een voorvechter is geweest voor het te 
onzer beschikking stellen van fondsen. In 
1976 bestonden eigenlijk aileen in Neder
land en Duitsland dat soort organisaties. 
Die financiering is opgezet en daarna is 
er voortdurend een ping-pong spel ge
weest: de Commissie stelt vast, de Raad 
zegt nee. of vermindert en het Parlement 
herstelt of voegt eraan toe. Oat is con
stant zo doorgegaan, dus onze beste 
vriend is het Europese Parlement. Maar 
wat nog vee! interessanter is, en daar wil 
ik even de aandacht op vestigen, is dat, 
sinds het Europese Parlement zich met 
ontwikkelingssamenwerking is gaan be
moeien, in ieder land een medefinan
cieringsorganisatie is ontstaan; ook ten 
behoeve van de nationale ontwikkelings
samenwerking. Als je de studies van de 

OECD leest, dan zie je dat nu iedere 
regering deze kanalen benut. 
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OOSTLANDER: lets dergelijks is na
tuurlijk ook voorgekomen op het gebied 
van de medezeggenschap van de werkne
mers in de bedrijven, waarbij bepaald 
christen-democratisch gedachtengoed, 
dat eerst in Duitsland ontwikkeld was, 
langzamerhand overal doordringt. 

PRONK: Jammer. juist op dit gebied heb 
ik wel enige kritiek. De Europese Com
missie had terzake van de medezeggen
schap een versie bedacht in de zin van de 
Vredeling-richtlijn3

), die in deze periode 
in het Parlement aan de orde is geweest; 
het resultaat is echter niet onverdeeld 
gunstig. Hoewel er vee! meer werkne
mers in de Gemeenschap zijn dan werk
gevers, hebben die werkgevers driemaal 
zoveel invloed gehad. Het voorstel van 
de Commissie is in aanzienlijke mate gea
mendeerd en zelfs niet altijd in technisch 
gunstige zin. Het voorstel dat nu voor de 
Raad ligt is toch minder verstrekkend 
dan dat water eerst lag. Dit komt niet zo 
zeer door de Nederlandse afgevaardig
den in het Parlement, maar wel door 
sommige andere !eden, ook van de EVP. 
Het tweede punt is het landbouwbeleid. 
De moeilijkheden waar we nu mee zitten 
zijn naar mijn stellige overtuiging voor 
een gedeelte mede de schuld van het 
Europese Parlement. Ik zit zelf in het 
Sociaal-Economisch Comite4

) dat zoveel 
mogelijk de voorstellen van de Commis
sie tracht te volgen. Maar dan kwam het 
Parlement en zette er weer 10% boven
op. De meest merkwaardige verhogin
gen; de Raad ging dan tussen het Parle
ment en de Commissie in zitten, zodat 
verhogingen tot stand zijn gekomen die 
toen goed leken, maar waar we nu hele 
grote moeilijkheden mee krijgen en waar 

1) Europese wet ten bate van de medezcggcnschap in (transnationale) ondernemingcn. 
"l Adviscrend orgaan van de E.G. waarin de vertegenwoordigers van de sociale partners over het te voeren 

beleid beraadslagen. 
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de boeren eigenlijk heel zwaar voor moe
ten betalen. Met name de Landbouw
commissie van het Parlement is soms ver 
uitgegaan hoven de budgettaire moge
lijkheden; dat is onvoldoende gecorri
geerd door de plenaire vergadering en 
dat heeft mede bijgedragen tot de proble
men die we nu hebben. 

Europa en de lobbies 
VAN ROOY: Van werkgeverskant 
wordt heel anders tegen het Europese 
Parlement aangekeken dan voor de 
rechtstreekse verkiezingen. Er is nu een 
speciale man aangesteld binnen het UNI
CE''), om de contacten met het Parle
ment te onderhouden. Hij rapporteert 
regelmatig aan de bij UNICE aangeslo
ten nationale werkgeversorganisaties 
over wat zich in het Europese Parlement 
afspeelt. Wat dat betreft kun je de orga
nisaties van werkgevers wei toegeven dat 
zij een fijne neus hebben voor waar de 
macht ligt. Over die Vredeling-richtlijn, 
denk ik trouwens tach iets anders dan 
Bartho. Het is de verantwoordelijkheid 
van de organisaties om te lobbyen bij het 
Europese Parlement. In Brussel wordt 
dat in het algemeen als normaler gezien 
dan hier in Nederland gebruikelijk is. 
Het is de verantwoordelijkheid van de 
parlementariers wat zij met die adviezen 
doen. 
Ik denk dat de christen-democraten in 
het Europese Parlement inzake die Vre
deling-richtlijn tach een heel realistische 
middenweg hebben gevolgd en dan praat 
ik zeker niet als UNICE-vertegenwoordi
ger. want daar lag het oordeel zeker niet 
zo. Daar vinden ze het allemaal nog vee! 
te ver gaan. Wat het lobbyen betreft, dat 
blijkt ook uit het boekje van Van Schen
delen6) wei. heeft de landbouw een heel 
zwaar gewicht in het Europese Parle
ment. Het gevaar bestaat dat het Europe-
5) Europees verband van werkgeversorganisaties. 
") Zic de boekbcspreking in dit nummer. 
7

) Europccs verband van landbouworganisaties. 
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se Parlement door het effect van Jat lob
byen een dee! van zijn geloofwaardigheid 
verliest. Ten aanzien van de landbouw is 
er niet altijd een evenwichtig financieel
economisch beleid gevoerd. 

OOSTLANDER: Wat denkt de land
bouwspecialist in het Nederlandse Parle
ment hiervan? 

VAN NOORD: lk constateer dat het 
Europese Parlement goede contacten 
heeft gehad met de landbouworganisa
ties, de COPA7

). Maar het is niet zo dat 
het Europese Parlement in aile gevallen 
de landbouwvragen heeft gevolgd. Zij 
zijn daar zelfs wei eens bovenuit gegaan. 

OOSTLANDER: Boven de landbouw
vragen uit? 

VAN NOORD: Ja. meer dan eens. Je 
kunt overigens het EP niet verwijten dat 
het niet realistisch heeft gehandeld, want 
het heeft moeten vaststellen dat er maar 
een terrein is waar een voluit Europees 
beleid gevoerd wordt, namelijk hetland
bouwbeleid. Tevens heeft het parlement 
ervoor gepleit dat de middelen zouden 
worden verruimd voor andere terreinen: 
sociaal beleid, regionaal beleid en ver
voersbeleid. De taak van het parlement 
zou zodoende worden verbreed. Het EP 
is wei vaak gewaarschuwd tegen voort-
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zetting van het huidige beleid, maar de 
beslissingen van de Raad zijn vee! meer 
politiek van aard geweest dan econo
misch. Op zichzelf is dar verklaarbaar 
omdat de tegenstellingen binnen de Eu
ropese Gemeenschap en met name de 
verschillen in de structuur van de land
bouwbedrijven enorm groot zijn. 
De fout zit niet in een overdreven nadruk 
op de be Iangen van de landbouw, maar in 
het ontbreken van een aanvullend beleid. 
Daardoor was het noodzakelijk om de 
economische achtergrond van het land
bouwbeleid te vermengen met een stuk 
sociaal beleid. 

BEUMER: Het Europese Parlement had 
wei eens wat tijdiger kunnen reageren 
door het tegengaan van overschotten, 
van overprodukties, die de Gemeenschap 
een hele hoop geld kosten. We zien een 
toenemende concurrentie op de wereld
markt en die is teveel genegeerd. lk er
vaar ook dat de organisaties, en de boe
ren zelf, het een zeer begrijpelijke zaak 
vinden dat het systeem dat tot heden 
bestaat, waarin je ongeacht de hoeveel
heid die je produceert toch altijd subsi
dies en interventieprijzen krijgt, nu ver
dwijnt. Zij zeggen wei dat je dan de 
consequenties moet trekken voor het 
prijsniveau en dat vind ik ook weer rede
lijk met het oog op het verschaffen van 
een redelijk inkomen voor de boeren. 

KERSTIENS: Ik wil ingaan op dat lob
byen, want dat lijkt me typisch een zaak 
voor een jeugdig, nieuw parlement. We 
hebben een paar parlementariers be
noemd, waarvan sommige routiniers zijn, 
maar een aantal anderen niet. Die zijn 
gaan drijven in Straatsburg zonder al te
veel te weten, zonder enige ondersteu
ning van staven. in een hele zwakke 
structuur. Zij staan natuurlijk open voor 
redeneringen, die lobbyisten aandragen. 
Die hebben gewoon een stuk technische 
know-how, of het nu om landbouw gaat, 
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of over medezeggenschap of weet ik wat 
meer. Het is een zwak punt dat de lobby
isten het daar gemakkelijk hebben ge
had. Als je met een redelijk verhaal 
kwam dan kon je die mensen winnen. Als 
je toch iets moet zeggen en iemand Ievert 
jou een redelijk verhaal, dan zul je daar
voor openstaan. Oat is misschien een van 
de grondslagen geweest van de overwaar
dering van landbouw. 

OOSTLANDER: Oat sluit aan bij de 
uitspraak van Bartho, namelijk dat de 
vakbeweging niet zo goed gelobbyd 
heeft; maar dat hecft waarschijnlijk ook 
te maken met het ontbreken van eigen 
partijachterban, met zijn controle en zijn 
eigen principiele koers; misschien heeft 
de delegatie zoiets wei gemist. 

De vakbeweging 
PRONK: De vakbeweging is hier inder
daad niet altijd effectief genoeg geweest. 
Het probleem met lobbyen is dat je daar 
een heel apparaat voor nodig hebt. Je 
moet er voortdurend bij zijn. Het gevaar 
is dan, zoals je in de Verenigde Staten 
ziet. dat naarmate de lobby kapitaal
krachtiger is, zijn invloed grater is. 
Meestal staan die lobby's voor een zeer 
beperkt belang. Daardoor krijg je 
driehonderd deelpolitiekjes. Bovendien 
wordt de invloed van de kiezers dan ach
tergesteld. want 3.000 kiezers zijn minder 
kapitaalkrachtig dan een grote firma. De 
effectiviteit van een lobby hangt ook sa
men met het feit dat men zich soms maar 
op een punt concentreert, terwijl een 
vakbeweging natuurlijk een bredere be
langenbehartiging kent. 

OOSTLANDER: Heeft het ook niet te 
maken met de eensgezindheid, waarmee 
je optreedt? Het gebrek daaraan veroor
zaakt bijvoorbeeld ook het geringe aan
zien van het Sociaal-Economisch Comite. 

PRONK: Ja, de meeste vakorganisaties 
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men die op nationaal niveau liggen en dat 
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maar deze verschillen worden meestal in 
goed overleg opgelost. Wat dat betreft is 
het een wonder dat de COPA zo effectief 
reageert. 
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bestaan daarentegen samenwerkingsmo
dellen. Je kon niet de grote stap maken 
die de Commissie wilde, want dan had
den we de consensus in het Parlement 
verloren. 
Verder was de voorgestelde regeling niet 
zo erg praktisch. We hebben als Neder
landers zeer hard gevochten in onze frac
tie om meer te bereiken dan wat nu op 
tafelligt. Maar op deze basis kunnen we 
in elk geval verder bouwen. En wat ge
beurt er: ik zie dat nude Engelse vakbe
weging zich beroept op haar recht op 
informatie conform de Vredeling-Davig
non richtlijn om zo aan medezeggen
schap gestalte te geven. 

PRONK: Wat ik het meest moeilijke 
vond van het optreden van het Europese 
Parlement, en dat is het belangrijkste 

BEUMER: Ja. maar dat komt natuurlijk verschil tussen het uiteindelijke Commis-
ook omdat landbouwbeleid verdragsma- sievoorstel en datgene water in het Euro-
tig vastligt. Ik wil ook nog even ingaan op pese Parlement komt, dat betreft een 
de medezeggenschapskwestie, waarover amendement dat door het Europese Par-
Bartho het had. Heeft het Europese Par- lement is aangenomen. Oat hield in dat 
lement nude werkgevers gevolgd? Nee. op grond van de richtlijn automatisch 
want dan was de Vredeling-Davignon verkiezingen hadden moeten plaatsvin-
richtlijn er nooit gekomen: we hebben den in elke onderneming in Europa en 
ook niet de vakbeweging gevolgd, zoals dus ook in Engeland. Nu zouden die 
de Commissie deed. want er is een ande- verkiezingen totaal strijdig zijn geweest 
re richtlijn uitgekomen. Tegen de werk- met alles wat in Engeland is gegroeid op 
gevers hebben we gezegd dat ze hoog of het gebied van arbeidsverhoudingen 
laag kunnen springen. maar dat hier een sinds de 19e eeuw. Oat was gewoon dy-
ons aansprekend recht aan de orde is namiet onder de richtlijn. Die richtlijn 
waarvoor wij een richtlijn maken. Toen zou, als dat amendement was doorge-
kregen we te maken met twee pro- gaan, in Engeland gewoon niet toe te 
blemen. passen zijn geweest. Overigens waren 
Ten eerste de totaal verschillende traditie werkgevers en werknemers in Engeland 
ten aanzien van de invloed van de werk- het daarover hardgrondig met elkaar 
nemers in de verschillende Ianden. In eens. Ze zijn samen naar de Engelse 
Engeland loopt het via vakbewegings- regering gegaan om te zeggen dat dat 
mensen die fundamenteel uitgaan van de vooral niet moest gebeuren. Om die re-
tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. den zijn we vanuit Nederland ook naar 
Voor Italie geldt dat ook. Ook de christe- de Commissie gegaan en aangezien Ri-
lijke vakbeweging is daar zeer benauwd chard~) als Engelsman wat meer gevoelig 
voor institutioneel overleg met de werk- was voor deze zaken, is dit amendement 
pevers. h Nederland en West-Duitsland door de Commissie uit de richtlijn verwij-

x) Brits hu van de Commissie voor o.a. wcrKgelcgenhcid en "uciaie zaken. 
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BEUMER: Maar JC muet wei bedenken 
dat juist dezc reden, de aanvaarding van 
het amendement, het mogelijk maakte de 
Britse conservatieven mee te krijgen. En 
dat was nodig, omdat de socialisten niet 
in staat waren om de behandeling mee te 
makcn. Daarna hebben we oogluikend 
toegelaten dat de Commissie het amen
dement alsnog uit de richtlijn heeft ver
wijderd. Op zo'n manier kon er in elk 
geval in de praktijk wat gebeuren. Dit 
was de enige mogelijkheid om de richtlijn 
te Iaten ontstaan. 

Getnis aan meedenkende achterban 
OOSTLANDER: Ik zou nu eigenlijk wei 
wat meer willen weten over de proble
mcn die er zijn als je niet over een achter
ban beschikt die met je meedenkt. Met 
dat probleem zitten we zelfs in Neder
land, kijk maar naar Provinciale Staten 
en Gewestraden. 

BEUMER: Inderdaad, ik merk van die 
achterban vee! minder dan als Tweede 
Kamerlid, gelet op de telefoontjes en de 
brieven die ik van mensen krijg. Ik merk 
dat de relatie momenteel hoofdzakelijk 
bestaat uit het geven van informatie van
uit het Europese Parlement aan de ach
terban en vee! minder omgekeerd: het 
aandragen van stof op basis waarvan ge
vraagd wordt: 'kan dit niet 's gebeuren, 
kan dat niet 's gebeuren'. 

PRONK: Is het niet zo dat jullie eigenlijk 
vee! meer weten dan de journalisten over 
Europa, terwijl gewone nationale parle
mentariers net zoveel weten als de natio
nale pers? 

BEUMER: lk wil wei een merkwaardige 
ervaring vertellen. Ik hcrinner mij dat we 
voor het eerst de Nederlandse pers op 
bezoek kregen. Die steldc ongeveer 
dezelfde vragen als welke willekeurige 
bezoekersgroep ook: het waren dezelfde 
cliche-vragen. Inderdaad, in de Kamer 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNING EN 5 H4 

232 

weerspiegelt zicn vee! meer datgene waL 
in de media staat. De achterban mist 
daarom ook vee!. Ik vind dat wij als 
Europarlementariers er nog niet goed in 
geslaagd zijn om een relatie met de 
Tweede Kamer te leggen. We hebben 
wei eens gestreefd naar gemeenschappe
lijke vergaderingen, maar dan bleek 
steeds dat de Tweede Kamer spoedshalve 
iets anders moest gaan behandelen, of wij 
zaten plotseling vast met vervoer of met 
commissievergaderingen. Ik ben er voor 
om een gemeenschappelijke commissie 
te vormen van Europarlementariers en 
nationale parlementariers. Die moet de 
status van Kamercommissie krijgen en 
eenmaal per maand bijeenkomen. Dat is 
in de Tweede Kamer afgewezen, maar in 
de Bundestag loopt het nu 2/c jaar en na 
een moeilijke periode wordt men er daar 
steeds positiever over. 

De Europese V olkspartij 

OOSTLANDER: Dan kom ik nu op die 
partijfamilie, waarmee wij samen cam
pagne gaan voeren: de EVP. Daarvan 
kun je zeggen dat zein verhouding tot 
andere Europese stromingen een tame
lijk samenhangende partijfamilie is. 
Zo'n samenwerking geeft overigens be
paalde problemen, zoals onlangs bleek 
bij de opstelling van het Europees pro
gram. Dat ging trouwens allemaal nog 
net goed. Ik ben best benieuwd hoe die 
partijfamilie binnen het Parlement ope
reert. 

BEUMER: Ik zou in de eerste plaats 
willen beginnen met te zeggen dat de 
meeste CDU- en CSU-collega's, de con
servatieven en liberalen als onze natuur
lijke bondgenoten beschouwen. Daarbij 
is het economisch den ken tach wei erg 
bepalend; dat zijn de mensen van de vrije 
markt. De socialisten staan voor vee! 
meer staatsinvloed en niet voor de vrije 
markt en dat zijn dus hun bondgenoten 
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niet. Als je de ontwikkeling van de CDU 
en de CSU ziet. dan kun je ook opmer
ken dat daarin tal van liberate en conser
vaticve groepen zijn opgenomen. Daar 
zijn zij trots op. hoewcl dat wei gepaard 
is gegaan met cen sterke verwatering van 
hun beginselen. Wij vanuit het CDA 
hebben steeds gezegd: het kan wei goed 
zijn wat libcralen of wat socialisten zeg
gen. maar dat moeten we per geval bekij
ken. Wij staan enerzijds vee! meer open 
naar buiten en voelen ons anderzijds vee! 
sterker verwant met principiete uitgangs
punten. De CVP doet daar ook meer aan 
en de Italian en. refererend a an allerlei 
encyclieken. cveneens. De Duitse chris
ten-democraten gaan uit van het nut van 
een tweedeling en dat uit zich ook in het 
Parlement. Zij hebben ons voorgesteld 
om regelmatig contact te onderhouden 
met liberalen en conservatieven. De Ne
derlandse delegatie heeft de vorming van 
zulke fora steeds principieel van de hand 
gewezen. Wij wijzen een vaste institutio
nele band af. hetgeen het voeren van 
voorbesprekingen met andere fracties 
niet hoeft uit te sluiten. 

OOSTLANDER: Merk je zo'n verschil 
in opvatting ook op bepaalde politieke 
pun ten? 

BEUMER: Wij hebben de neiging om 
een grotere gelijkwaardigheid te zien tus
sen economische. culturele en milieu
problemen. terwijl onze Duitse collega's 
zeggen: jongens, je kunt hoog en laag 
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springen. maar er moet eerst een econo
misch draagvlak zijn. Oat gcldt ook in 
hun opvatting over de buitenlandse poli
tick bijvoorbceld. Wij zijn daarentegen 
van mening dat mensenrechten eerder 
voorrang moeten hehben hoven econo
mische en stratcgische overwegingen. 
Daarover vinden discussies plaats in onze 
fractie. met wisselcnde uitkomsten. 

De twee-partijen-sraat 
PRONK: Je moet er wei voor waken om 
de Duitsers op een hoop te gooien. Je 
vindt niet aileen binnen de CDU conser
vatieve mensen. ook binnen de SPD ko
men deze voor. Maar ja. Duitsland is nu 
eenmaal feitelijk een twee-partijen-staat 
en als je in zo'n staat leeft dan kun je je 
bijna niet voorstellen dat dat elders niet 
het geval is. Wij kunnen ons in een 
driestromenland heel moeilijk voorstel
len dat je je al te zeer van links of van 
rechts verwijdert. Aileen al uit electorate 
overwegingen zou er dan vee! te vrezen 
zijn. De Belgen verkeren in eenzelfde 
situatie. Vandaar dat Lij ongeveer net zo 
denken als wij. Een probleem zal gelegen 
zijn in de Ianden met een totaal afwij
kend partijenstelsel. zoals in Groot-Brit
tannic. waarbij de Labourpartij geen ech
te sociaal-democratische partij is; de 
Conservatieve Partij is ook weer iets met 
een heel eigen aard. Wie hier christen
democraat zou zijn, zit daar in een van 
die beide partijen. In Frankrijk bestaat 
ook een heel aparte situatie. Ik meen dat 
we op het ogenblik meer verwantschap 
hebben met de Franse socialisten. zeker 
als ik denk aan de Gaullisten die niets 
anders will en dan de 'gloire de France'. 

VAN ROOY: Ik zie in dat Engelse sys
teem voorshands nog niet vee! veran
deren. 

BEUMER: Daar zou ik toch wei iets van 
willen zeggen. Je ziet op bet ogenblik 
toch dater een invloed uitgaat vanuit het 
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Europese niveau. De Engelse conserva
tieven zeggen dat zij zich op het Euro
pees niveau niet happy voelen in hun 
eigen Conservatievc Partij. omdat zij al
lemaal maar uit een land komen. Ze zeg
gen: wij zijn dus niet Europees bezig. Zij 
willen zich eigenlijk aansluiten bij een 
fractie die werkelijk Europees is samen
gesteld. 

VAN ROOY: Maar aandattwee-partijen
systeem verander je in Engeland niks. 
Evenmin als in Duitsland. Vandaar dat 
daar geen sprake is van beginselen, maar 
dat men samenwerkt op grond van een 
tegenstelling met een andere groepering. 
Hetzclfde treedt in Frankrijk op waar de 
oppositic nu maar een heetje bijeenge
raapt is. Daar zit geen duidelijke princi
piele basis onder. Men is gewoon tegen 
wat de regering doet. Als dat op Euro
pees vlak door zou werken dan zou dat 
een geweldige vcrarming zijn. 

Europa bei"nvloedt de partijen 
BEUMER: Toch is het zo dat als een 
partij Europees gaat opereren dit zijn 
terugslag heeft op haar nationale be
staan. Oat zal in Engeland te zijner tijd 
zeker blijken. De conservatieven steken 
voelhorens uit naar andere politieke stro
mingen in Europa en anderzijds is de 
Labour-groepering in het parlement 
eigenlijk in twee delen uiteen gevallen, 
waarvan de ene helft wei iets in Europa 
ziet, maar de andere helft helemaal niets. 
En ook het CDA zal invloed ondergaan 
van de Europese parlementaire en partij
ervanng. 

OOSTLANDER: Ik denk dat dat juist is. 
Je maakt dat ook in de programdiscussies 
mee. Het is een goede zaak dat weals 
CDA van onze malle allergic ten opzich
te van de gezinspolitiek worden bevrijd 
door wat verder over de grenzen te kij
ken. Anderzijds hebben wij heel wat aan 
te dragen inzake principiele politieke vra-
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gen. Bmnen ue EVP vmdetl we trouwens 
zeer verwante geesten en wat verder ver
wijderde familieleden. Oat stelt ons soms 
voor verrassingen. Het eigenaardige 
deed zich voor dat je bijv. als Nederlan
der op de leren blind kon varen. Zij 
waren zeer terughoudend, vanwege hun 
neutrale positie. ten aanzien van defen
sie- en veiligheidspolitiek. Anderzijds 
waren zij zeer duidelijk ten aanzien van 
de ontwikkelingspolitiek en het sociale 
gezicht van de Europese Volkspartij. Ik 
denk dat de Italian en. de Vlamingen en 
een aantal van de Walen ook altijd heel 
dicht bij ons stonden. Het gekke was dat 
er bij de Duitsers verschillende nuances 
waren; naar gelang het onderwerp. Je 
kon bijv. onder enige hilariteit in de pro
gramcommissie meedelen dat CDA en 
CSU 'gezamenlijk opmarcheerden' ten 
bate van een strenge milieuparagraaf, 
terwijl wij op vrijwel elk ander terrein 
met de CSU duidelijke fricties hadden. 
Anderzijds vonden we elkaar allemaal op 
een nieuw punt in het program, over het 
vrije onderwijs. Vooral met instemming 
van de Fransen werd dit een punt dat 
kenmerkend is voor de Europese Volks
partij. 
Ook op het gebied van de cultuur, terza
ke van het mediabeleid, konden we een 
heel eind met onze vrienden komen. Je 
kunt zeggen dat politieke scheidslijnen 
binnen de Europese christen-democrati
sche familie op verschillende punten aan
wezig zijn. maar elke keer weer anders 
liggen. 
Tenslotte, terzake van de samenwerking 
met de conservatieven: die zet eigenlijk 
helemaal niet zoveel zoden aan de dijk. 
Ook de aanvoerder van de conserva
tieven zegt daarvan dat die bijeenkom
sten hem te weinig opleveren. Dus be
halve dat de principiele grondslag van de 
partij een harriere tussen de conserva
tieven en de christen-democraten vormt, 
zullen ook de politieke ideeen, die uit die 
grondslagen voortvloeien. de wegen uit-



EUROPA 

een doen !open. 

BEUMER: Toch is die groepering van 
conservatieven niet zo homogeen. Naast 
personen die je zo als conservatieven zou 
kunnen uittekenen, heb je ook tamelijk 
progressief denkende mensen die open
staan voor nieuwe ontwikkelingen. lk 
ben zeer benieuwd wie van die Engelse 
conservatieven zich bij de christen-demo
craten zullen gaan aansluiten. Zij willen 
gewoon meer Europees gaan opereren. 

KERSTIENS: Maar dat is toch wei een 
armelijke motivering. 

BEUMER: Overigens is het zo dat de 
socialisten in de regel tamelijk nationaal 
optreden. De fractie valt uiteen in een 
Frans dee!, in een Duits dee!, in een 
Nederlands dee! en dergelijke. Binnen de 
christen-democratische fractie wordt 
vaak wei hard en verbitterd gevochten 
voor het innemen van een gemeenschap
pelijk standpunt. En hoewel niet ieder
een even tevreden is met het compromis, 
komt men vee! vaker met iets wat ten
slotte iedereen kan steunen. Oat is met 
name bij de totstandkoming van de Vre
deling-Davignon richtlijn gebleken, hoe
wei we dagen en dagen hebben vergaderd 
zodat weer doodmoe van werden. 

VAN ROOY: Je krijgt de indruk alsof de 
socialisten, nude verkiezingen naderen, 
plotseling doen alsof ze veel meer Euro
pees zijn dan zein feite hebben doen 
blijken. 

BEUMER: Toch moet je even zien hoe 
Barbara Castle, die aanvankelijk het Eu
ropese Parlement in kwam met de idee 
'dat gaan we nu 's eventjes oprollen', zo 
langzamerhand tot de conclusie is geko
men dat het Europese Parlement welis-
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waar een buitengewoon slecht parlement 
is, maar dat het beter is dan niets. 

lnstitutionele vragen 

OOSTLANDER: Ik zou nu over willen 
gaan naar de institutionele vragen, waar
bij ik wil aanknopen bij het boekje van 
Van Schendelen, die enerzijds zegt dat 
door middel van juridische maatregelen 
Europa aan supranationaliteit en be
voegdheid zou kunnen winnen. Oat is 
iets wat min of meer met het christen
democratische gedachtengoed overeen
stemt. Anderzijds zegt Van Schendelen 
dat het juridische niet zo belangrijk is, 
maar dat de politieke machtsverhoudin
gen tellen, waaruit voortvloeit dat Van 
Schendelen de Europese Gemeenschap 
ziet als een markt, waar machtsfactoren 
aan de gang zijn die elkaar bestrijden, 
elkaar te vlug af zijn, maar tenslotte sa
men tot evenwichten komen, die de basis 
kunnen vormen voor verdere ontwikke
ling. Van Schendelen vindt het niet zo 
vreselijk dat de Gemeenschap juridisch 
niet die bevoegdheden en die taken heeft 
die de EG volgens ons christen-democra
ten eigenlijk zou moeten hebben. Wij 
hechten vee! waarde aan structuurveran
deringen zoals die door Spinelli9

) recen
telijk zijn voorgedragen. Die zijn in het 
Europese Parlement wel wat bijge-

') Spinelli: Italiaans lid van hct Europese Parlement (onafhankelijk lid van de communistische fractie). Hij 
diende voorstellen in tot drastische herziening van de E.G.-verdragen teneinde een Europese Unie te 

kunnen vormen. 
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schaafd. maar met name geldt voor de 
socialisten dat een aantal tegen is en een 
aantal voorstemt als een verplicht num
mer. maar niet omdat zij er zo verschrik
kelijk vee I voor voelen. 

BEUMER: Het is.wel aardig dat Van 
Schendelen het geheel als een markt ty
peert waarbij het Parlement optreedt 
naast vakorganisaties, werkgeversorgani
saties en dat in dat kader de waardering 
voor het Europese Parlement er wei ter
dege is. Oat is een aardige invalshoek en 
een aardige ontdekking. Ook het Neder
landse parlement kun je als een factor op 
zo'n markt opvatten. Toch is natuurlijk 
de uiteindelijke standpuntbepaling die 
bij het Parlemcnt berust een onovertrof
fen recht. De politieke marktidee is dus 
geen adequaat alternatief voor juridische 
benaderingen. Daarom is het goed dat 
we de Spinelli-voorstellen hebben waarin 
gepleit wordt voor een uitbreiding van de 
bevoegdheden van het Europese Parle
ment. Het zou goed zijn als het Europese 
Parlement mede verantwoordelijk kon 
worden voor de wetgeving samen met de 
Raad. 

OOSTLANDER: Oat heeft zijn reden in 
het feit dat men de bevolking serieus 
moet nemen en bovendien in het feit dat 
recht boven macht dient te gaan. 

PRONK: Het is aardig om het Europese 
Parlement als marktpartij te zien, maar 
de juridische bevoegdheden zijn natuur
lijk wei belangrijk, al worden ze niet 
altijd gebruikt. Zo is op een gegeven 
moment gebleken dat tot schrik van de 
Engelsen de landbouwprijzen bij meer
derheid werden vastgesteld, hoewel zij 
zich maar al te graag hadden willen be
roepen op de unanimiteitseis 111

). Die un
animiteitsregel heeft geen juridische 
basis, maar is wei praktijk. Tegelijkertijd 
is het feit dat de meerderheidsregel een 
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betere, grotere rechtsbasis heeft. belang
rijk, zodat querulante lidstaten weten dat 
zij niet al te vervelend kunnen worden. 
Engeland, Denemarken en Griekenland 
zijn drie structurele dwarsliggers. Die on
dergraven het hele proces en daarom zijn 
juridische bevoegdheden wei belangrijk. 
Je kunt op het Europees niveau nog in de 
komende tweehonderd jaar niet naar de 
Nederlandse situatie toe. De Europese 
Gemeenschap zal altijd aile eigenschap
pen vertonen van een federale staat. Het 
Europese Parlement zal dus nooit 
diezelfde macht krijgen als het Neder
landse parlement. 

Het eigenbelang en de supranationaliteit 
OOSTLANDER: Is de ontwikkeling, 
weg van de supranationaliteit, in feite wei 
constateerbaar? 

VAN ROOY: J a, dat afdrijven van de 
supranationaliteit heeft natuurlijk te rna
ken met de uitbreiding van de Gemeen
schap. Er kwamen Ianden bij die vee) 
meer nadruk legden op de intergouverne
mentele samenwerking en de ontwikke
ling in supranationale zin minder zagen 
zitten. Tot 1973 ging het met de be
sluitvorming nu eenmaal makkelijker, 
omdat we weinig economische proble
men hadden; alles ging toen wat soepe
ler. Men is in zo'n tijd van voorspoed 
meer bereid om enkele risico's te nemen 
dan in een tijd waarin die economische 
groei er niet is. De Europese Gemeen
schap is een snort hink-stap-sprong. 
Soms wordt een stap terug gedaan om 
zich beter voor te kunnen bereiden op 
vooruitgang in een later stadium. De nei
ging om in de Europese gedachte te in
vesteren is afgenomen, omdat men bang 
is dat de revenuen niet direct zullen ko
men. lk denk overigens dater teveel 
gemopperd wordt op die unanimiteitsre
gel, want een club loopt nu eenmaal het 
beste als er helemaqJ niet gestemd hoeft 

111
) lndicn een land een vitaal nationaal belang in het spel acht, kan het de besluitvorming tegenhouden. 
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te worden. Dwang om met een meerder
heid mee te gaan, maakt het enthousias
me van de betrokkenen in de regel niet 
grater. Maar je moet de juridische be
voegdheid wei hebben als een stok achter 
de deur. Gelukkig wordt onder het Fran
se voorzitterschap op landbouwgebied in 
kleinere zaken de meerderheidsregel wei 
weer gehanteerd. 

VAN NOORD: Het is niet juist om de 
neiging om het nationaal belang voorop 
te stellen vooral te zoeken bij de nieuwe 
tot de Gemeenschap toegetreden !eden. 
De politieke onwil van de lidstaten in 
deze tijd van economische recessie is er 
de oorzaak van dat bestaande bevoegd
heden niet echt worden benut. Als het 
gaat om essentiele zaken dan wordt het 
eigenbelang toch uitgetild boven de alge
mene benadering. Dat zie je ook wei bij 
het bedrijfsleven waar men in het alge
meen wei pleit voor snelle opheffing van 
aile grensbelemmeringen, maar als de 
concrete eigen belangen in het geding 
zijn loopt men niet meer zo hard. 
Vanuit het CDA gezien zou het een sterk 
punt zijn om ervoor te pleiten dat de 
generale benadering voorrang dient te 
verkrijgen boven de meer specifieke. Dat 
is de enige mogelijkheid om de uitdaging 
van deze tijd te accepteren en te overle
ven. De bestaande juridische bevoegdhe
den zouden eerst volledig moeten wor
den uitgenut, voordat je gaat praten over 
uitbreiding of wijziging van bestaande ju-
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ridische bevoegdheden. Als je dat laatste 
doet zonder dat het eerste is gerealiseerd 
dan houd je jezelf waarschijnlijk voor de 
gek. Je kunt wei een mooi schema opstel
len voor de verhoudingen van Parlement, 
Commissie en Raad, maar op de invulling 
komt het aan. 

Applaus voor Spinelli? 
VAN NOORD: Wat betreft de Spinelli
voorstellen: moeten die in het nationale 
parlement aan de orde worden gesteld? 
Ik heb gehoord dat dat in ltalie het geval 
is, maar als die hier in Nederland komen 
dan kunnen we ze niet voor kennisgeving 
aannemen. De nationale parlementen 
moeten natuurlijk ook hun opmerkingen 
en hun wijzigingen kunnen aanbrengen. 
Maar zodra je dit zegt, lijkt het er wei op 
alsof je toch de nationale belangen weer 
de voorrang geeft. 

BEUMER: Het is onze bedoeling om de 
gevoelens van de nationale parlementen 
te horen en als we die binnen hebben, 
kunnen we daarna vaststellen waar de 
mogelijkheden liggen voor een uiteinde
lijke consensus. We bieden de zaak dus 
minder hard aan met de mogelijkheid om 
beter te kunnen doorzetten. 

OOSTLANDER: Het moet ook niet zo 
makkelijk gaan, anders geeft dat te 
denken. 

BEUMER: Om die reden ben ik ook niet 
zo blij met de per omgaande goedkeuring 
door de ltalianen. De ltalianen waren 
zonder dater eigenlijk nog gediscussi
eerd was meteen enthousiast v66r. Ge
juich, prima. Ik heb Iiever een wat meer 
afgewogen reactie. Ik heb dus wat aarze
lend geapplaudisseerd. 

VAN NOORD: Als we eens even terug
keren naar het gesprek met het NCW 
over de opheffing van de grenzen in vijf 
jaar, dan moet je zeggen: dat is een illu-
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sie. Maar wat je wei kan dat is een aantal 
procedures versnellen. En een aantal 
knelpunten opheffen. Kijk maar's naar 
het vervoersbeleid, de belemmering van 
de grenzen. de verschillen in de rijtijden
besluiten. de regels voor de gewichten. 
Welnu, het Europese Parlement kan zijn 
zeer positieve invloed aanwenden. om 
die processen te versnellen. 

VAN ROOY: Het gunstige van zo'n be
handeling in de nationale parlemcnten 
van de voorstellen van Spinelli is daarin 
gelegen datal die nationale parlementa
riers gedwongen zijn zich bezig te houden 
met de fundamentele problemen van de 
Europese Gemeenschap en van het Eu
ropese Parlement. In zckere zin is bet 
overigens juist dat je soms meer moet 
!etten op de politieke invloed die je hebt 
en niet zozeer op de hevoegdheden. Dat 
geldt met name op bet gehied van de 
huitenlandse politick: daar heeft bet Ne
derlandse parlement ook weinig be
voegdheden en komt bet neer op bet 
uitoefenen van invloed. Op dat gebied 
weegt de stem van bet Europese Parle
ment huiten Europa vaak zwaarder dan 
die van hijvoorbeeld bet Nederlandse 
parlement. 

De rechten van de Commissie en de mis
lukte Tappen 
VAN ROOY: Wat hetreft de stagnatie in 
Europa: ik denk dat Andriessen gelijk 
heeft als hij zegt dat bet een gebrek aan 
democratic is als de Raad zo moeilijk tot 
besluitvorming komt. De Raad moet de 
hete adem van de publieke opinie in de 
nek voelen. 
Er is eigenlijk geen enkele Europese in
stantie die zich voldoende verantwoorde
lijk acht voor de voortgang van het pro
ces. Neem nou zo'n top van Athene die 
geheel mislukt. Zulke situaties heb je 
nationaal natuurlijk helemaal niet. Als er 
een echt democratisch orgaan tegenover 
") Europees Monetair Systeem. 
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stand dat iets kon afdwingen, en dat kan 
aileen een parlement. dan zou je toch wei 
een snellere besluitvorming krijgen. 
Ikzouzeggen:detoppenterugnaarde 
oorspronkelijk hetekenis van 'praatje hij 
de haard'. Ik denk dat bet op zichzelf wei 
nuttig is dat de regeringsleiders met el
kaar contact hebben, maar zij moeten 
niet gaan fungeren als bet uiteindelijke 
beroepsorgaan voor de Raden van Minis
ters. Voor aldie technische details zijn de 
dames en heren gewoon niet voldoende 
toegerust. Overigens moeten we ons niet 
op die toppen verkijken en denken dat de 
hele Europese Gemeenschap een grote 
prohleemmachine is. Er zijn ook heel wat 
zaken die goed gaan. Ik denk bijvoor
beeld aan de EMS. 11

). 

PRONK: Maar bet wordt wei moeilijker 
naarmate het aantalleden zich uithreidt. 
Inderdaad, een praatje hij de haard moet 
bet hlijven, hoewel met mevrouw That
cher erbij een en ander toch minder ge
zellig is. Overigens is bet goed dat de top 
destijds bet EMS erdoor heeft gedrukt, 
want anders hadden nationale banken de 
zaak op de lange baan geschoven. De 
Bundesbank. met name gesteund door de 
Nederlandsche Bank. zijn aanvankelijk 
zeer tegen bet EMS gekant gcweest. De 
politick heeft ze dat echt 'door de strot 
moeten douwen'. 

BEUMER: Ja, in die zin hebben tappen 
altijd een rol gespeeld, a! hadden ze die 
naam nog niet. Met name de totstandko
ming van de EEG is het resultaat van 
zo'n ontmoeting van regeringsleiders. 
Maar de top zoals die geworden is, is 
funest. Hij kan best functioneren zolang 
je hem niet in de huidige geformaliseerde 
rol dwingt. Zo 'n initiatief ten bate van 
een EMS kan een top altijd nemen: daar
voor is zo'n inkadering in een formele 
EG-structuur niet nodig. 
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VAN NOORD: Als de Europese Com
missie de eigen bevoegdheden zeer dui
delijk zou vasthouden, dan zou dat de 
besluitvorming in zeer positieve zin be'in
vloeden. Het is vreemd dat de Commissie 
niet aanwezig mag zijn in de Raad als de 
voorzitter van de Raad op eigen gezag 
voorstellen doet. En dat gaat dan zonder 
documenten, gewoon op de eigen verant
woordelijkheid van de Raadsvoorzitter. 
Zo laat de Europese Commissie zich vol
ledig buiten spel zetten en de Raad kan 
doen wat hij wil. 

PRONK: Het eigenaardige met de Euro
pese Commissie is dat in feite de Raad 
aileen maar kan besluiten wat de Com
missie heeft voorgesteld. Nu ontstaat de 
praktijk, dat als er een consensus ontstaat 
binnen de Raad, de Commissie zijn eigen 
voorstel gewoon aanpast aan wat de 
Raad zegt. Je zou je ook kunnen voor
stellen dat het Europese Parlement een 
richtlijn amendeert en aanneemt, dat de 
Commissie die aan de Raad voorlegt en 
tegen de Raad zegt 'je kunt hem aanne
men of verwerpen, maar wij veranderen 
er in elk geval niets meer a an'. Dan heb 
je aan de ene kant natuurlijk het gevaar 
dater niets meer gebeurt, maar aan de 
andere kant staat die Raad dan enorm 
voor schut. AI die voorbereidende verga
deringen die worden gehouden door de 
Raadscommissies, worden dan volledig 
overbodig. Ze kunnen toch aileen maar 
ja of nee zeggen. 
De Raad blijft dan aileen nog nodig als 
een soort Eerste Kamer. Het gekke is dat 
die constructie volgens het verdrag kan. 
Ook vanuit Nederlands standpunt is 
zoiets als een Bundestag of een Eerste 
Kamer nog wei nodig. Het enige wat de 
Commissie moet doen is zeggen: wij wij
ken niet van ons standpunt af. De Raad 
kan zoiets dan aileen nog tegenhouden 
en ik vind het ook goed dat ze dat eventu
eel kunnen. De nationale verschillen zijn 
nog te groot. Anders zou de zaak uit 
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elkaar klappen. Met name kleine Ianden 
zouden anders zonder meer overruled 
kunnen worden. 

BEUMER: Het gaat dus om de hardheid 
van de Commissie en de vasthoudend
heid van het Parlement. Je ziet de laatste 
tijd dat het Parlement een steeds strenge
re controle uitoefend op de Commissie 
als het erom gaat, of de Commissie de 
voorstellen verder brengt, zoals zij ook 
zijn ingediend. En de Commissie is atten
ter op het punt hoe het Parlement zal 
oordelen over datgene wat de Commissie 
uiteindelijk aan de Raad voorlegt. Het 
Parlement dringt er bij de Commissie op 
aan dat zij op haar rechten staat. 

VAN ROOY: De Commissie kan na
tuurlijk wei afwijken van voorstellen van 
het Parlement. Als je aandringt op een 
standvastig Commissie-optreden dan wil 
dat nog niet zeggen dat daarmee het Par
lement het laatste woord heeft. 

PRONK: Nee, maar je zou je kunnen 
voorstellen dater een conventie ont
stond, waarbij de Commissie niet meer 
afweek van de voorstellen van het Parle
ment. 

BEUMER: Ja, over zo'n conventie was 
met Andriessen destijds wei te praten, 
maar met de andere commissarissen niet. 
Maar er wordt nog steeds gesproken over 
een soort automatisch overnemen van de 
amendementen van het Parlement, tenzij 
de meerderheid van de Commissie deze 
niet aanvaardbaar acht. Een en ander is 
echter nog niet in een soort Conventie 
vastgelegd, wat zo'n voorstel natuurlijk 
sterker zou maken. 

De vrachtwagenchauffeurs als Europese 
machtsfactor 
OOSTLANDER: Elk voorstel op dat ge
bied heeft natuurlijk een riskante toe
komst. Vooral als je ziet dat er a! 



EUROPA 

driehonderd veto's liggen die elk voorstel 
tot verbetering van de werking van de 
verdragen van de Europese Gemeen
schap hebben tegengehouden. Maar an
derzijds zou de weg van het uitbuiten van 
de huidige mogelijkheden, naast de weg 
die Spinelli gekcizen heeft. toch wei rede
lijke kansen kunnen bieden. Om nog 
even op Van Schendelen terug te komen: 
zou het uitoefenen van politieke macht 
door allerlei pressiegroepen in feite. ook 
naar de burger toe, niet effectiever zijn 
dan het hele Parlement? Als ik aileen 
maar denk aan water gebeurd is met die 
blokkades door de vrachtwagenchauf
feurs; die hebben toch kunnen afdwin
gen, dater een ruimere openheid in gren
zen van Europa is ontstaan dan voor
heen. lk denk dat het Parlement dan 
achterloopt bij wat de pressiegroep met 
haar middelen op een gegeven moment 
bewerkt. 

BEUMER: Ja, maar waarom kan een 
Europese Ministerraad nu versneld rea
geren op datgene wat in het beroepsgoe
derenverkeer gebeurt? Omdat die acties 
in feite een aanvulling waren op voorstel
len van het Europese Parlement die na 
een zeer grondige en uitgebreide discus
sic door de Commissie waren ingebracht. 
Wij konden het aileen onvoldoende 
doordrukken, maar met een actieve basis 
gaat dat beter. met name nu er de steun 
van de pubheke opinie bijkomt. Als die 
actie er aileen was geweest. zonder de 
werkzaamheden van Parlement en Com
missie, dan was die Europese besluitvor
ming helemaal niet zo gemakkelijk tot 
stand gekomen. 

OOSTLANDER: Dus behalve het Euro
pese Parlement is zeker ook de publieke 
opinie van groot belang. 

BEUMER: Er is een wederzijdse afhan
kelijkheid. 
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VAN NOORD: Maar ik constateer dat 
de wetenschap bij de achterban over wat 
het Europese Parlement doet, zeer gering 
is. Vandaar die acties. Daarna worden er 
besluiten bekend gemaakt en de conclu
sie van de publieke opinie is: zie eens wat 
zo 'n actie oplevert. 
Mij valt overigens op dat de schade die 
die acties hebben opgeleverd zeer groot 
is. Nochtans zegt men: wie weet Ievert 
een volgende actie nog meer op. Mijn 
conclusie is dat de kosten van zo'n actie 
in feite niet tegen de voordelen opwegen. 
Het Europese Parlement moet dus 
eigenlijk vee! duidelijker naar buiten 
kenbaar maken wat zij aan resoluties 
heeft aanvaard. Oat lijkt me heel nood
zakelijk. 

VAN ROOY: Laat de Tweede Kamer 
dat nu ook eens meenemen. Want die 
150 Tweede Kamerleden hebben heel 
wat meer mogelijkheden om iets door te 
drukken, juist ook naar de publieke opi
nie. dan die 25 Euro-parlementariers uit 
Nederland. Neem nou bijvoorbeeld de 
interne markt, daar moet juist nationaal 
in de verschillende lidstaten de zaak eens 
wat verder worden doorgedrukt. En de 
meest effectieve anti-lobby tegen de Eu
ropese ontwikkeling. dat zijn de nationa
le ambtenaren. Die zitten jarenlang de 
zaak te herkauwen. Daar hebben de nati
onale parlementariers invloed op. 

VAN NOORD: Als er overleg is tussen 
de Tweede Kamer en de Minister van 
Buitenlandse Zaken over de Europese 
kwesties, wat lees je daarvan in de krant? 
Nul komma nul. 

KERSTIENS: Wat ik nu zo interessant 
vind van de acties, dat is dat de voorbe
reiding door het Europese Parlement bij 
niemand bekend is. Godzijdank dat het 
nu gebeurd is, nu past het in het kader en 
helpt het ook. Maar wat wezenlijk be
langrijk is, is dat verzet tegen de nationa-
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le barrieres, dat zich ergens in Europa 
begint te kristalliseren. Twee of drie van 
zulke acties, dat is het beste om Europa 
verder te krijgen. Het Parlement moet 
kunnen aantonen dat zij voor diezelfde 
taken nadrukkelijk heeft gepleit. Zulke 
bewegingen binnen de Europese bevol
king, daar moeten we van profiteren. 

PRONK: Het probleem is dat een slape
rige ambtenaar, die geen zin heeft om 
zich aan het probleem te wijden, een 
bepaalde zaak voor drie of vier jaar kan 
uitstellen. Dit moet veranderen. Anders 
krijg je aileen maar meer zaken zoals ze 
nu gebeurd zijn. 

BEUMER: Het is heel slecht voor het 
Europese Parlement als de Ministerraad 
naar buiten toe wei reageert op zulke 
acties en hetzelfde pleidooi van het Parle
ment negeert. Oat is buitengewoon slecht 
voor de democratie. Een regering die 
zich voor het staatsbestel interesseert, zal 
zich iets moeten aantrekken van een re
delijk gefundeerde mening van het parle
ment; anders ondermijnt zij het funda
ment waarop zij zelf rust. 

De EG, de Derde Wereld, Europa 

OOSTLANDER: We hebben het uitvoe
rig over de interne problemen gehad. De 
vraag rijst hoe onze positie in de wereld 
is; mede in verhouding tot andere groe
pen van staten. 

KERSTIENS: Economisch zijn we nog 
niet zo ver. Als we met de harmonisering 
van de interne markt niet snel verder 
gaan dan worden we door de andere gra
te markten (Japan en de Verenigde Sta
ten) ingemaakt. We zien nu a! dat zij bij 
ons penetreren. 

De derde we reid 
KERSTIENS: Het erge is dat de hele 
Lome-problematiek buiten ons kijkveld 
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raakt. Europa-in-crisissituaties zal daar 
voorlopig niet meer aan denken. Oat 
vind ik heel gevaarlijk en daar ben ik erg 
verontrust over. Het tweede punt is dat 
met name vanuit de derde wereld wordt 
gevraagd: 'Wil Europa eindelijk zijn rol 
eens gaan spelen'. Oat hoor je in Cen
traal-Amerika, dat hoor je in Afrika, 
'want anders worden we helemaal klem 
gereden door die twee grote machten en 
om daartussen enige bewegingsvrijheid 
te kunnen behouden is Europa nodig'. 
Ik denk dat de Europese integratie bij
zonder belangrijk is. Oat is de beant
woording van een wereldaspiratie. De 
wereld is een eenheid aan het vormen. 
Het is toch ontstellend dat we over Mid
den-Amerika eigenlijk aileen maar een 
beetje praten, maar verder slechts hande
len als een stelletje onbevoegde kruide
niers. 

BEUMER: Ja, vanuit de derde wereld 
komt uitdrukkelijk de roep om die rol op 
ons te nemen. Die komt bij ons via am
bassadeurs, die kennelijk de opdracht 
hebben gekregen om het Europese Parle
ment actief te benaderen als een orgaan 
dat in de toekomst een belangrijke rol zal 
gaan spelen. En waarom doen zij dat? In 
de eerste plaats zeggen ze: 'de Europea
nen zijn er niet op uit om een supermacht 
te vormen. Hun beleid ten opzichte van 
ons is niet het gevolg van zo'n super
machtsstreven. We hoeven niet bang te 
zijn voor de Westeuropeanen'. In de 
tweede plaats: 'West-Europa vormt een 
belangrijke Europese economische 
macht. Daarmee moet je op goede voet 
staan'. In de derde plaats zeggen ze: 'de 
waarden van waaruit de Westeuropeanen 
reageren zijn van belang. Een zeker ge
voel voor ethiek, voor solidariteit, een 
verleden dat hen dat gevoel voor solidari
teit bijbrengt'. Daarom vinden ze dat ze 
meer met de Westeuropeanen moeten 
doen en dat de Westeuropeanen zich be
wust moeten zijn dat de derde wereld 
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voor haar de toekomst vormt. 
'Als zij ooit op de been will en blijven 
naast de Verenigde Staten en Japan dan 
moeten zij dat doen door met ons betrek
kingen aan te gaan. Zo blijft de stabiliteit 
bestaan. Zij kunnen ons economisch op
bouwen en wij kunnen zorgen dat zij zich 
economisch kunnen handhaven'. 
Daar ligt eigenlijk het verband. Het Eu
ropese Parlement heeft de belangstelling 
voor de derde wereld vergroot. We zijn 
Lome met meer interesse gaan volgen. 
We vragen ook of de Commissie geen 
handelsverdragen meer afsluit met derde 
Ianden zonder dat wij die goedkeuren. 
We zijn bezig om ons op dat punt meer 
rechten te verwerven. 

OOSTLANDER: Heb je de indruk dat 
de Gemeenschap op dat gebied een effec
tief middel is? Ik hoor van Duitse zijde 
wei zeggen 'ach, wat moet dat Europa nu 
met die ontwikkelingssamenwerking. De 
nationale organen zijn daarvoor net zo 
effectief. We krijgen gewoon meer bu
reaucratic als we Europa daarbij inscha
kelen'. 

KERSTIENS: De groten denken altijd 
dat zij het aileen wei kunnen. Maar het is 
langzamerhand wei zo, dat het nuttig is 
om een zekere afweging van de verschil
lende richtingen in Europees verband tot 
stand te brengen. En er is geen twijfel 
aan dat Europa een rol zal spelen in een 
zeker eenheidspatroon. 

BEUMER: Wat jij nu zegt is nog beves
tigd door Kohl. Terwijl wij constateren 
dat de Duitsers zich in zekere zin afwen
den van Europa zegt Kohl dat Duitsland 
en de Westeuropese samenwerking twee 
kanten zijn van dezelfde zaak. Er is geen 
toekomst voor Duitsland zonder die 
Westeuropese samenwerking. 

PRONK: Het is natuurlijk wei mooi te 
spreken over die onafhankelijke rol van 
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Europa. Maar er is slechts een gebied 
waar wij onatbankelijk zijn en dat is het 
gebied van de handel en daaraan gekop
peld de ontwikkelingssamenwerking. Op 
het gebied van de monetaire verhoudin
gen zijn we volkomen afhankelijk van de 
Verenigde Staten, ondanks de EMS. 
Tachtig procent van onze handelsstro
men speelt zich binnen de EEG af, maar 
tachtig procent van de kapitaalexport 
gaat naar de Verenigde Staten. Verder 
zijn we ook afhankelijk op het gebied van 
de defensie. 

Europa en z'n defensie 
KERSTIENS: Op dat gebied willen we 
gewoonweg niets. 

PRONK: Ik merk dat we voor het feit dat 
de Verenigde Staten voor onze verdedi
ging zorg dragen betalen met concessies, 
ook financiele, die we nooit gedaan zou
den hebben als we militair niet afhanke
lijk waren van de Verenigde Staten. Wat 
in elk geval niet moet gebeuren dat is dat 
de Verenigde Staten zich van Europa 
afwenden. Wij interesseren ons niet vol
doende voor hun veiligheidsopvattingen. 
Er gaan meer Amerikanen aan de west
kust wonen en die gaan daardoor Europa 
ook minder belangrijk vinden. 

KERSTIENS: We handelen op het ogen
blik natuurlijk heel oneerlijk. We zeggen 
tegen de Amerikanen: jullie moeten ons 
bescherming bieden, we kunnen daar niet 
voor betalen, aileen een klein beetje. Te
gelijkertijd vallen we ze aan over hun 
nucleaire positie. Als je het nucleaire niet 
wilt, dan kost het pas echt geld. Daar 
moeten we eerlijk over praten. Ik vind 
het zoiets belachelijks om hen isolationis
me te verwijten. Ik heb in september nog 
met Hart gesproken die nu heel belang
rijk schijnt te worden. 
Gary Hart zei: 'Will you explain to me 
what I have to explain to my people: you 
don't want this, you don't want that, do 
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we have to pay nevertheless?' We moe
ten ten opzichte van de VS tach een meer 
reele houding aannemen. Daarnaast is er 
natuurlijk onze relatie met de derde we
reid. 

De Oosteuropese broeders 
KERSTIENS: Maar Iaten we ook niet 
vcrgeten hoe de volken in Oost-Europa 
naar ons kijken. Oat wordt systematisch 
weggedrukt. En die kijken aileen naar 
ons. In de tijd van de Hongaarse opstand 
hebben ze gehoopt dat de VS hen zouden 
bevrijden. Die hoop is er niet meer. al 
luisteren ze wei naar de Amerikaanse 
omroep en nog meer naar de BBC. Zij 
hopen een grotere ademruimte te krijgen 
en langzaam dingen te kunnen verande
ren, nu ze weten dat het niet snel kan. Zo 
realistisch is men geworden. Nu kijken ze 
naar de Franse en de Britse politick, niet 
naar ons, want wij stellen gewoon niets 
voor. We moeten nict vergeten dat het 
hier om mensen gaat die voor een groat 
dee! dezelfde aspiraties hebben als wij. 

OOSTLANDER: En wat moeten we dan 
doen naar Oost-Europa? 

KERSTIENS: Als je een eigen politick 
wilt ontwikkelen, dan kun jeer niet om
heen dat je naar een gemeenschappelijke 
defensiepolitiek moet zoeken. Wij zijn 
op het ogenblik volkomen met de handen 
gebonden omdat we in het de bat zitten 
over nucleaire wapens. Tegelijkertijd 
hebben we nog nooit durven zeggen: 'als 
het dan niet nucleair moet, dan zullen we 
een hager percentage van ons budget 
daaraan gaan besteden'. Volgens mij 
wordt daar niet over gepraat. 

BEUMER: Ik denk dat ten aanzien van 
het veiligheidsbeleid vee! nationale dis
cussies worden gevoerd en dat het Euro
pese Parlement de mogelijkheid heeft om 
er een meer Europese discussie aan tne te 
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voegen. Oat lijkt me bitterhard no.odza
kelijk. Ook als je de rede van Kissinger 
leest, die chantage-elementen in zijn rede 
inbouwt, in de zin van 'als de Europea
nen niet willen dan roepen we de troepen 
terug' en dergelijke dingen. 
De Europese instellingen hebben die uit
daging aanvaard. Wij moeten ons afvra
gen wat de gevolgen van ons doen en 
Iaten zijn voor Duitsland, voor de Duitse 
Alleingang, voor Oost-Europa. We heb
ben een rapport aanvaard en d~ardoor 
verplichtingen op ons geiaden omdat uit 
te diepen. Oat is een typisch eigen bijdra
ge die het Europese Parlement kan leve
ren. Oat kan ook de nationale discussie 
verrijken. Het kan de discussie op een 
hager peil brengen, zodat wij onze in
breng niet versmallen tot ja's of nee's. 
Aile tekenen wijzen erop dat we ten aan
zien van Oost-Europa geen enkel beleid 
en geen enkele politick hebben die ver
band houdt met de toekomst van Oost
Europa. 
Brugsma heeft ons, heel terecht, onder 
ogen gebracht dat wij ons moeten afvra
gen wat de Oosteuropeanen van ons te 
verwachten hebben. De banden van de 
Europese christen-democratic met Oost
Europa zijn heel nauw, die !open ook via 
de kerken. Er zijn ook zeer vee! persoon
lijke contacten, maar eigenlijk hebben 
we die mensen nog niet vee! kunnen 
bieden. In ieder geval geen concept voor 
de toekomst. Ik ben dus verheugd dat 
onze fractie unaniem voor het rapport 
van de Deen Haagerup 12

) heeft gestemd, 
waarin de ontwikkeling van zo'n concept 
wordt aangekondigd. lk heb mijn stem er 
niet aan onthouden, hoewel er bepaalde 
elementen anders in staan dan ik had 
gewild. Nee, ik heb gedacht: Iaten weer 
nu maar eens onbevooroordeeld mee be
ginnen, en niet direct al te hoge eisen 
stellen. 

OOSTLANDER: Het liikt me niet op 
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het eerste gezicht duidelijk waarom een 
gemeenschappelijk Westeuropees veilig
heidsconcept tegelijkertijd een uitzicht 
op de toekomst van Oost-Europa kan 
scheppen. 

BEUMER: Ik zou er twee dingen van 
willen zeggen. Wij hebben nag nooit de 
Amerikaanse uitdaging aanvaard, door 
Kennedy destijds al gedaan, om nu eens 
precies in te vullen wat wij als Westeuro
peanen zien als onze taak binnen het 
Atlantisch kader. Wij hebben bijvoor
beeld nooit de conventionele defensie
mogelijkheden goed uitgewerkt. Verder 
ontbreekt naar mijn gevoel een idee over 
hoe de relatie tussen de Westeuropese 
Ianden en de Oosteuropese Ianden zou 
moeten zijn. Hoe zouden we die relatie 
kunnen beinvloeden en wat zouden we 
daarvoor moeten doen? Hoe zou dat on
ze opstelling binnen het Atlantisch Bond
genootschap kunnen beinvloeden? lk 
kan aileen nag maar vragen stellen en 
heb nag geen begin van een antwoord. 

PRONK: Dit is oak weer een punt voor 
de komende vijf jaar en ik meen dat we, 
als we zien water in Amerika gaande is, 
moeten zorgen dat we heel vlug zijn. We 
hebben bijvoorbeeld de Westeuropese 
Unie, waar niet alle EG-lidstaten lid van 
zijn, maar wei de belangrijke. 
We zouden het Europese Parlement en 
de EG met dat verdrag van de Westeuro
pese Unie in verbinding moeten brengen. 
De Assemblee van de Westeuropese 
Unie zou met het Europese Parlement 
kunnen worden verbonden. Je hebt dan 
een verdragstechnisch kader, waarin je 
wat zou kunnen doen; dat is het eerste. 
Dat functioneert binnen het Atlantisch 
Verbond. Je geeft gewoon een nieuwe 
inhoud aan iets water al bestaat. Het 
tweede punt is dat je zou moeten kijken 
naar het aankoopbeleid van militair ma
terieel. Dat wordt voor verreweg het 
grootste gedeelte in de VS gekocht. Op 
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dat gebied is er een enorm gebrek aan 
balans tussen wat de VS hier en wat wij in 
de VS kopen. Je krijgt dan meer stan
daardisatie. 

VAN NOORD: Je raakt het centrale 
punt niet. Het gaat tach om de vraag: 
kruisraketten ja of nee? ... 

VAN ROOY: Ik ben het wei eens met 
wat Bartha zegt. Je hebt een verschuiving 
van de Amerikaanse bevolking naar de 
Westkust; bovendien komt er nu een ge
neratie die de oorlog niet mee heeft ge
maakt en die geen wortels meer heeft in 
West-Europa. Dat leidt daar tot een 
meer afstandelijke benadering van de 
Europese problematiek. Hier krijg je 
langzamerhand oak een generatie aan de 
macht die de oorlog niet heeft meege
maakt. Die heeft weinig herinnering aan 
de Amerikaanse inmenging van toen. In 
de west-west-relaties ontstaan er steeds 
meer fricties. Ik denk dat op het vlak van 
de oost-west-relatie de Westeuropese 
Ianden vooral op economisch gebied 
door intensivering van de handel met de 
Oostbloklanden een eigen bijdrage aan 
de ontspanning kunnen leveren. Juist nu 
er sprake is van een gespannen verhou
ding tussen de beide grootmachten is het 
van belang dater tach ruimte blijft voor 
de dialoog tussen de beide Duitslanden. 

VAN NOORD: Ik zie het al gebeuren 
dat er wordt gezegd dat delen van het 
defensiebeleid moeten worden overgehe
veld naar het Europese Parlement. Als je' 
zoiets voorstelt loop je met oogkleppen. 

BEUMER: Nee, ik denk dat we nu met 
oogkleppen !open. Ik vind dat de Neder
landse discussie veel te sterk wordt ge
voerd vanuit de optiek wat een Neder
landse regering zou kunnen voorstellen 
en hoe een Nederlands parlement dan 
zou kunnen reageren, vooral oak om de 
levenskansen van een kabinet en de toe-
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komstkansen van de oppositie te meten. 
Natuurlijk zijn er sterk ethische aspecten 
die me zeer aanspreken. Toch vind ik dat 
daarbij vee! te weinig vragen aan de orde 
gesteld worden over de invloed daarvan 
op de houding van Duitsland, op de hou
ding van Duitsland ten opzichte van de 
Duitse deling en op de positie van Euro
pa als zodanig. 
Ook mis ik de vraag: wat hebben de 
Westeuropese Ianden nu aan de Oosteu
ropese te bieden? AI deze vragen mis ik 
in de huidige Nederlandse discussie. Wel
nu. daar ligt nu een typische taak voor 
het Europese Parlement, want dat kan 
boven die typisch nationale discussie uit
komen. Ik wil de dingen graag wat ver
breden en verruimen. 

KERSTIENS: In alles wat samenwerking 
betreft is het culturele element essenti-
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eel. Niet aileen het economische en niet 
aileen het politieke. Wij hebben een cul
turele affiniteit met Oost-Europa. Wij 
hebben een morele verantwoording daar
tegenover en wij hebben als Europese 
Volkspartij een typische, specifieke ver
antwoordelijkheid, die ook verband 
houdt met onze relatie met de kerken, 
om te weten wat onze broeders daar 
doormaken. Wij zijn waarschijnlijk de 
best geinformeerden over de mogelijkhe
den om op zeker moment toch een be
paalde verhouding tot stand te brengen. 
Er ligt een aparte opdracht in het Euro
pese gebied voor ons christen-demo
craten. 


