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door mr. F. H. J. J. Anctriessen 

Mr. F. H. J. J. Andriessen is lid van de Commissie 
Europese Gemeenschappen, belast met concurrentie 
en de betrekkingen met het Europees Parlement. 

De Europese instellingen in het 
zicht van de verkiezingen van 1984 

In het eerste nummer van dit tijdschrift van 1982 heb ik een poging gewaagd, het 
veld van de Europese politiek te overzien 1. Sindsdien is er op dat veld het een en 
ander gebeurd. Met name op het gebied van de instellingen, hun werking en onder~ 
linge verhouding, zijn pasjes opzij, maar ook vooruit gezet: posities zijn verschoven, 
nieuwe ontwikkelingen en initiatieven hebben zich aangediend. Maar bovenal zijn 
de voorbereidingen van de campagne voor de verkiezingen van het Europees 
Parlement van 1984 van start gegaan. De partijen die eraan meedoen, zullen dit 
jaar hun uitgangsstellingen betrekken. De strijd zal over veel meer gaan dan om de 
verdeling van de zetels alleen. Wij zullen er niet aan ontkomen uit het resultaat van 
de verkiezingen, gemeten in opkomstpercentages, evenzeer af te leiden in hoeverre 
de Europese Gemeenschap als geheel bij de Europese burger levende werkelijkheid 
is. Er bestaan terzake sombere vermoedens. 
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Na een jaar van de kleine stapjes en in het 
zicht van het grote gebeuren van de ver
kiezingen is er alle reden het reilen en 
zeilen van de Europese instellingen weer 
eens te overzien. Een voortgangsrapport. 

Het Genscher-Colombo plan voor een 
Europese Akte 
Wat is er sinds het begin van 1982 op 
institutioneel gebied gebeurd? Op de 
eerste plaats is er het initiatief van de 

Westduitse en de Italiaanse ministers van 
Buitenlandse Zaken, Genscher en Colom
bo, met betrekking tot de Europese Unie. 
Dit zgn. Genscher-Colombo plan tot vast
stelling van een Europese Akte dateert 
uit november 1981. Het stelt in de eerste 
plaats voor om het overleg over vraag
stukken van buitenlandse politiek (het 
zgn. EPS-overleg) uit te breiden tot het 
veiligheidsbeleid. De samenwerking tussen 
de lid-staten van de E.G. zou voorts ook 

1 De economie en de instituties van Europa. Christen Democratische Verkenningen 1/82. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 2/83 



EUROPA 

culturele zaken moeten betreffen. Wat be
treft de instellingen van de Gemeenschap 
wordt in het document herstel van het 
meerderheidsbesluit van de Raad en ver
sterking van de rol van het Europese 
Parlement bepleit. Unanimiteit zou alleen 
nog kunnen worden geëist in gevallen, 
waarin een lid-staat concreet en schrifte
lijk duidelijk maakt, dat voor hem vitale 
belangen in het geding zijn. Het Parlement 
zou grotere invloed moeten krijgen op de 
benoeming van de Commissie en het slui
ten van internationale akkoorden. 
In mijn eerdere artikel heb ik reeds mijn 
instemming met dit plan betuigd. 
Wat het institutionele stuk betreft sluit 
het nauw aan bij voorstellen die de Com
missie reeds zelf in oktober 1981 had ge
formuleerd. Helaas heeft het plan nog niet 
tot concrete resultaten geleid. Tijdens een 
bijzondere Raadszitting op 20 juni 1982 
besloten de ministers, dat zij de bespreking 
over het plan voorlopig zouden uitstellen. 
Een eerder ingestelde werkgroep over dit 
onderwerp diende zijn werkzaamheden 
voort te zetten. 
Tijdens de oktoberzitting van het Euro
pees Parlement hebben de naamdragers 
van het plan aan het plenum een voort
gangsverslag gegeven. De boodschap van 
de ministers Genseller en Colombo gaf 
geen reden voor een bijzonder groot opti
misme over het uiteindelijk lot van de 
voorstellen. De indruk bestond dat het 
oorspronkelijke ontwerp ondertussen van 
essentiële elementen was ontdaan. 
Verwacht mag worden dat de behandeling 
in het kader van de Raad gedurende de 
eerste helft van 1983 met grotere voort
varendheid zal worden gevoerd dan tijdens 
de afgelopen periode het geval is geweest. 
Maar zelfs onder een inspirerend Duits 
voorzitterschap blijft het de vraag of de 
Genscher-Colombo voorstellen uiteindelijk 
zullen leiden tot enige reële verbetering 
van het besluitvormingsproces binnen de 
Gemeenschap en van de betrekkingen tus
sen de instellingen, of wel of zij alleen 
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maar een facade zullen blijken te zijn 
zonder achtergrond, een uiting van vrij
blijvend verbalisme. 
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Positieve institutionele ontwikkelingen 
Toch zijn er op institutioneel gebied ook 
wel enige positieve ontwikkelingen te be
speuren. Zo is er eind juni 1982 tussen de 
drie politieke instellingen van de Gemeen
schap een interinstitutioneel akkoord ge
sloten over de toepassing van de begro
tingsprocedure. De bedoeling daarvan is 
de jaarlijks oplaaiende strijd tussen de 
Raad en het Parlement over de afbake
ning van de wederzijdse begratingsbe
voegdheden in de toekomst te voorkomen. 
De Commissie heeft voorts voorstellen op 
tafel gelegd voor verbetering en uitbrei
ding van de zgn. procedure van overleg 
over wetgevende maatregelen van de Ge
meenschap. Zij heeft ook concrete voor
stellen gedaan voor de versterking van de 
positie van het Parlement bij de voorbe
reiding en sluiting van internationale 
overeenkomsten, een onderwerp dat, zoals 
wij zagen, ook in het Genscher-Colombo 
plan aan de orde komt. 
Zeer belangrijk was ook, dat de Raad in 
mei 1982 een meerderheidsbesluit nam 
over de landbouwprijzen. Daarmee werd 
na jaren eindelijk gebroken met de eis, 
gebaseerd op het zgn. 'Akkoord van 
Luxemburg' van 1966, dat elk Raadsbe
sluit met eenstemmigheid zou moeten 
worden genomen. Eén zwaluw maakt 
evenwel nog geen zomer. Het zou voor
barig zijn om te zeggen, dat het 'Akkoord 
van Luxemburg' hiermee heeft afgedaan. 
Latere gebeurtenissen en met name de 
Raadszitting van 20 juni 1982 hebben 
echter duidelijk gemaakt, dat er een zekere 
verandering is opgetreden in de Franse 
houding. Dat is belangrijk, omdat juist 
Frankrijk de auctor intellectualis van dit 
'Akkoord' was. Frankrijk erkent nu ten
minste, dat een lid-staat het 'Akkoord' 
niet mag misbruiken. Een 'vitaal belang' 
dat zich volgens een lid-staat tegen be-
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sluitvorming zou voortzetten, moet ook 
door de andere lid-staten op zijn werke
lijkheidsgehalte kunnen worden getoetst. 
Het 'vitale belang' was een al te gemak
kelijk vijgebi ad geworden! 
Dat het 'Akkoord van Luxemburg' nog 
steeds hardnekkig blijft voortleven en tot 
merkwaardige uitwassen kan leiden, werd 
overigens nog eens duidelijk tijdens het 
laatste échec over de totstandkoming van 
een gemeenschappelijk visserijbeleid. 
De Gemeenschap werd hier met de unieke 
situatie geconfronteerd dat 9 lid-staten 
akkoord waren met de laatste Commissie
voorstellen, dat zelfs de lOe lid-staat (in 
dit geval Denemarken) bereid was die 
voorstellen voor zijn rekening te nemen, 
maar dat uiteindelijk een nationale com
missie uit het Deense Parlement een veto 
kon uitspreken. Dit laatste werd nu als 
'vitaal belang' ten tonele gevoerd; de 
Britten, maar ditmaal ook de Fransen 
bleken niet bereid om desalniettemin tot 
besluitvorming bij gekwalificeerde meer
derheid over te gaan, ofschoon de Raad 
daartoe formeel door de Commissie was 
uitgenodigd. De Commissie gaf daarmee 
blijk in elk geval de regel van het 'vitaal 
belang' niet te erkennen. Het is van be
lang ook dit vast te stellen. 

De begrotingsslag 
Opnieuw maakt het Parlement van het 
recht gebruik om de begroting van de Ge
meenschap niet te aanvaarden. De afkeu
ring gold ditmaal de supplementaire be
groting 1982 waarin voorstellen waren 
opgenomen om uit de kas van de Gemeen
schap belangrijke bedragen over te maken 
naar de Britse en Duitse schatkisten. Het 
voorstel daartoe was door de Commissie 
bij de begratingsautoriteit ingediend nadat 
de Raad na maandenlang en moeizaam 
onderhandelen over de omvang van de 
betaling een akkoord had bereikt. 
Het Parlement voelde zich als medever
antwoordelijke instelling voor de inhoud 
van de begroting niet bij machte om het 
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door de Commissie voorgenomen Raads
akkoord goed te keuren. Ook al meende 
het Parlement dat er aanleiding bestond 
om met de bijzondere omstandigheden 
van Engeland en West-Duitsland rekening 
te houden, een eenvoudige storting in de 
kassen van de betrokken lid-staten vond 
men toch wel iets te boud. De middelen 
zouden voor de financiering van commu
nautaire programma's opgevoerd dienen 
te worden. De wijze van uitvoering en 
financiering diende zo te worden geregeld 
dat parlementaire controle mogelijk was. 
Het Parlement nam in deze zin amende
menten aan, die vervolgens door de Raad 
werden verworpen. De bereidheid van de 
Raad om tijdens het stroeflopende onder
handelingsproces alsnog bepaalde amen
dementen te aanvaarden, schoot in het 
beslissende stadium te kort. 

De uitkomst van het thans ontstane con
flict is onzeker. Toch staat wel vast dat de 
Commissie verplicht zal zijn in belangrijke 
mate rekening te houden met de parle
mentaire visie over de programma's ten 
behoeve van bepaalde lid-staten en de 
wijze van financiering van deze program
ma's. Ook de Raad zal zich thans, meer 
dan tijdens de decemberzitting, realiseren 
dat het Parlement bereid is een vuist te 
maken en derhalve waarschijnlijk van een 
grotere onderhandelingsbereidheid blijk 
geven dan tot voor kort het geval was. 
De conclusie lijkt derhalve gerechtvaar
digd dat het Parlement op effectieve wijze 
van haar begratingsbevoegdheid gebruik 
heeft gemaakt. Het begratingsrecht wordt 
meer en meer als hefboom gebruikt voor 
het afdwingen van beleidswijzigingen van 
Raad en Commissie. Het is duidelijk dat 
het Parlement daardoor zijn greep op de 
ontwikkeling van de Gemeenschap ver
sterkt. Met het oog op de verkiezingen 
1984 is dat van grote betekenis. 

Tot slot nog een enkel woord over de 
budgettaire concertatieprocedure, de 
overlegprocedure tussen de leden van de 

I 
.l. 



I 
,l_ 

EUROPA 67 
- - - --~ - ---------

begratingsautoriteit die bedoeld is om bij 
gebleken verschil van inzicht te komen tot 
een voor eenieder aanvaardbaar akkoord. 
Tijdens het hierboven aangeduid overleg 
verliep de discussie niet op de laatste 
plaats moeizaam omdat de geschilpunten 
te talrijk waren en te weinig nauwkeurig 
geformuleerd. Tijdens het overleg in eigen 
kring ter voorbereiding van het concerta
tie-overleg bleken Raad en Parlement zich 
op wezenlijk andere vragen voor te be
reiden. De daardoor ontstane verwarring 
en irritatie heeft niet bijgedragen aan het 
vinden van een oplossing. 

De uniforme verkiezingsprocedure 
Verwacht mag worden dat de voorzitter 
van de Raad prioriteit zal geven aan de 
afronding van de werkzaamheden over dit 
Parlementsinitiatief in de eerste maanden 
van 1983. 
Artikel 138 van het Verdrag bepaalt dat 
het Parlement ontwerpwetgeving voorstelt 
voor het houden van rechtstreekse alge
mene verkiezingen volgens een in alle lid
staten eenvormige procedure. De Raad 
stelt vervolgens met eenparigheid van 
stemmen de desbetreffende bepaling vast. 
De lid-staten ratificeren tenslotte de door 
rl~ Raad aanvaarde tekst. 
Na in 1960 en 1973 ontwerp-wetgeving te 
hebben voorgesteld, nam het Europese 
Parlement in begin 1975 een ontwerp
kieswet aan die in eerste instantie door de 
Europese Raad en vervolgens door de 
Raad van Ministers formeel op 20 novem
ber 1976 werd aanvaard. 
Met de aanvaarding van de akte 1976 
werd niet ten volle aan het gestelde in ar
tikel 138 van het Verdrag voldaan. Met 
name de verkiezingsprocedure werd niet 
uniform vastgesteld. De Raad heeft het in
dertijd van belang geacht het principe van 
de rechtstreekse verkiezing aanvaard te 
krijgen. In de akte werd derhalve een be-

paling opgenomen (art. 7) waarin het 
nieuwe Parlement werd uitgenodigd een 
werkelijke uniforme kiesprocedure uit te 
werken en voor te stellen. 
Na een discussie van een tweetal jaren 
werd op 10 maart 1982 de resolutie ter
zake door het Parlement aanvaard op 
basis van een rapport voorbereid door het 
lid J. Seidlinger. 
Het rapport-Seidlinger kenmerkt zich 
door drie elementen: 
a) het zeker stellen van evenredige ver
tegenwoordiging van de politieke stro
mingen op Europees niveau; 

b) het verpersoonlijken van de vertegen
woordiging om een directe band te doen 
ontstaan tussen kiezer en gekozene; 

c) het totstandkomen van een zeker even
wicht tussen de eenvormigheid van de pro
cedure en bepaalde nationale eigenaardig
heden. Eenvormigheid is niet hetzelfde als 
identiek. 

De lid-staten behouden binnen het kader 
van het bovenstaande grondpatroon de 
mogelijkheid om kiesdrempels te fixeren, 
om door middel van regionalisatie met 
geografische of etnische bijzondere om
standigheden rekening te houden en om 
een systeem van voorkeurstemmen in te 
voeren en naar eigen inzicht te regelen. 
De Raad heeft zich eind april 1982 met 
het door het Parlement aangenomen ont
werp beziggehouden. Een groep van des
kundigen werd opgedragen het ontwerp 
te bespreken onder de nauwkeurige con
trole van het COREPER 2• Het eindver
slag van deze werkgroep is behalve in het 
COREPER ook een enkele keer aan de 
orde geweest tijdens vergaderingen van de 
Raad gedurende de afgelopen maanden. 
De kans op een werkelijk uniforme verkie
zingsprocedure kan niet hoog worden aan
geslagen. Het gevaar is groot dat het uit
eindelijk een regeling wordt die elke lid-

2 Vergadering van permanente vertegenwoordigers van de lid-staten bij de Europese Ge
meenschappen. 
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staat in staat stelt zijn nationale verkie
zingstradities te handhaven. Het valt te 
betreuren dat slechts zo moeizaam uit
voering kan worden gegeven aan deze be
langrijke opdracht uit het Verdrag, nota 
bene nadat de Raad nog weer in 1976 het 
Parlement formeel had uitgenodigd met 
een voorstel te komen. Dit te meer omdat 
het voorstel-Seidlinger als realistisch mag 
worden beschouwd, 

Naar een nieuw Verdrag 
Op 7 juli 1981 werd door het Europees 
Parlement de beslissing genomen om zelf 
als Parlement een politiek en juridisch 
proces op gang te brengen, gericht op het 
totstandbrengen van de Europese Unie. 
Over de hoofdlijnen van dit proces, de 
contouren van de Europese Unie werd 
precies een jaar daarna, in juli 1982, een 
tekst aanvaard. De resolutie yan Altiera 
SpineBi werd met overgrote meerderheid 
door het Parlement aangenomen. 
Opnieuw werd verklaard dat de verwe
zenlijking van de Unie als onontbeerlijk 
moest worden beschouwd om gezamenlijk 
activiteiten te ontplooien, verdergaand 
en gedurfder en daardoor meer aanspre
kend bij de bevolking dan nu het geval is. 
De taken van de Unie zouden moeten 
worden geformuleerd in een perspectief 
van toenemende politieke, economische 
en sociale solidariteit van de volkeren. 
Doch slechts die taken zouden tot de be
voegdheden van de Unie behoren die ge
meenschappelijk doelmatiger zouden kun
nen worden verricht dan door de lid-staten 
afzonderlijk. De taakstelJing van de instel
lingen zou moeten worden aangepast. De 
rol van de Commissie zou moeten worden 
versterkt, de mogelijkheden om een effi
ciënte politieke controle uit te oefenen 
zouden voor het Parlement dienen te wor
Jen vergroot. 
De medio 1982 aanvaarde uitgangspunten 
van de Unie zijn in de daarop volgende 
periode in de vorm van rapporten uitge
werkt. Het Parlement heeft het voornemen 
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het resultaat van de beraadslagingen, naar 
alle waarschijnlijkheid medio 1983 be
schikbaar in de vorm van een ontwerp
verdrag, aan te bieden aan de eigen poli
tieke achterban. Vervolgens zullen de 
wetten van de politieke geloofwaardigheid 
gaan spelen: een tekst, door de politieke 
familie van kleur X in het Europees Par
lement aanvaard, zal vervolgens door het 
thuisfront van dezelfde familie moeten 
worden overgenomen. Gebeurt dit niet 
- of onvoldoende - dan zal een wervende 
en samenhangende verkiezingscampagne 
niet eenvoudig te voeren zijn. De variaties 
in de aanvaarding - of afwijzing - van de 
parlementaire eindtekst en de doorwerking 
daarvan naar de nationale gremia zullen, 
naar mijn gevoel, in belangrijke mate de 
inhoud en de voortzetting van de E.P.
verkiezingscampagne 1984 bepalen. 

Noodzaak van een materiële dimensie 
Kleine en grote stappen op institutioneel 
gebied, zoals hiervoor omschreven, zijn 
echter onvoldoende om het Parlement de 
duidelijke positie te geven, die het binnen 
de gehele institutionele structuur toekomt 
Deze positie dient ook een materiële di
mensie te bezitten, d.w.z. dat het Parle
ment zich niet alleen moet bezighouden 
met institutionele vraagstukken -hoe be
langrijk ook- maar eveneens en uitvoerig 
de bestaande sociaal-economische proble
matiek moet bespreken. Wat dit betreft 
valt er wel het een en ander te verbeteren. 
Het Parlement moet zijn aandacht niet te 
veel versnipperen. Het moet zich con
centreren op de grote problemen van deze 
tijd: de economische crisis, de werkloos
heid en het opkomend protectionisme, 
kortom de sociaal-economische proble
matiek zoals die op dit moment voor 
iedere Europese burger kenbaar is. 
Het i~ waar dat er op dit moment, behalve 
op het gebied van de interne markt, de 
landbouw-, mededingings- en handelspoli
tiek, nog niet veel echt E.G.-beleid bestaat. 
Te veel beleid dat in naam 'Europees' 
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heet, is nog in wezen nationaal beleid van 
de lid-staten. denk maar aan het sociale 
en het regionale beleid. Op andere gebie
den, zoals de energiepolitiek, is er zelfs 
in naam nog geen Europees beleid tot 
stand gekomen. Maar het zou verkeerd 
zijn, als het Parlement zich hierbij zou 
neerleggen. Zoals ik ook in mijn eerdere 
artikel heb betoogd, zal er een economisch 
herstelbeleid op Europees niveau moeten 
komen. 
Nationale oplossingen zijn volstrekt on
haalbaar en leiden alleen maar tot ver
plaatsing van de problematiek van de éne 
lid-staat naar de andere. 
Hier ligt de eerste verantwoordelijkheid 
voor de Commissie (die de voorstellen 
moet doen) en vervolgens de Raad (die de 
besluiten moet nemen). Ook het Parle
ment dient evenwel zijn stem in deze dis
cussie te laten horen. En het doet dat in 
toenemende mate. V oor al het opkomend 
protectionisme vraagt om een krachtig 
parlementair antwoord. Tezamen moeten 
de instellingen de stoot geven tot een 
effectief beleid, dat de Europese burgers 
aanspreekt en hun laat zien dat de Euro
pese Gemeenschap er ook voor hen is. 
Overigens zal dezelfde Europese burger 
wel moeten beseffen, dat het Parlement 
niet aan ieders wensen tegemoet kan ko
men. Als het Parlement, zoals recentelijk 
met betrekking tot de zgn. Vredeling
richtlijn, eens een duidelijk standpunt over 
een onderdeel van de sociaal-economische 
problematiek inneemt, is dat geen reden 
om, als men het er niet mee eens is, het 
instituut als zodanig te verketteren. Ook 
met de uitspraken van het nationale Par-
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lement is, om het voorzichtig te zeggen, 
niet iedereen het altijd eens. 

Behoefte aan vertrouwen 
Tot de volgende Europese verkiezingen is 
nog ruim een jaar beschikbaar. Twee za
ken zullen vastberaden moeten worden on
dernomen. In de eerste plaats zullen alle 
mogelijkheden voor institutionele verbe
tering moeten worden aangegrepen, ook 
de kleine (of die er op het eerste gezicht 
klein uitzien). ln de tweede plaats zullen 
de werkzaamheden, behalve op institutio
nele vooruitgang, met name op de sociaal
economische problematiek moeten wor
den geconcentreerd. Van de Commissie 
mag worden verwacht dat zij daartoe aan
sprekende initiatieven zal blijven nemen. 
Het Parlement kan daarbij stimuleren en 
steunen. 
Als de Europese instellingen dat doen, 
'halen' zij 1984 en de volgende Europese 
verkiezingen. Maar dan moet de Europese 
burger zelf ook meedoen, d.w.z. kiezen. 
Europese integratie is Europese participa
tie. De burgers zullen het integratieproces 
moeten steunen. Het Europees Parlement 
is het aangewezen middel om hun opvat
tingen naar buiten te brengen. Alleen 
wanneer de burgers het Europees Parle
ment in grote aantallen hun vertrouwen 
geven, zal er een volwaardig Parlement 
ontstaan, dat zal functioneren temidden 
van even volwaardige Europese instel
lingen. 


