
EUROPA 4 

door mr. F. H. J. J. Andriessen 

Mr. F. H. l. J. Andriessen is Europees Commissaris, 
belast met concurrentiezaken en betrekkingen met het 
Europees Parlement. 

De econom1e en de instituties 
van Europa 

De crisis die de Europese Gemeenschap doormaakt is tweeledig. Zij blijft niet be
perkt tot het economisch leven, maar zij deelt zich oak mee aan de Gemeenschap als 
staatkundige constructie. Steeds meer valt mij op hoezeer deze twee aspecten in 
elkaars verlengde liggen. 

De economische problemen waarmee wij 
worstelen blijken een middelpuntvliedende 
werking uit te oefenen. De crisisreflex 
blijkt terug te werpen op nationale - ja 
zelfs regionale - stellingen in plaats van 
aan te sporen tot meer gemeenschappelijke 
solidariteit. De lidstaten lijken meer ge
interesseerd in de vraag in welke mate 
zij op korte termijn beter kunnen worden 
van de Gemeenschap, dan in de opgave 
om die Gemeenschap op de langere ter
mijn ten bate van iedereen levenskrachtig 
en gezond te maken. Zo heeft de Europese 
Raad die begin december- enige dagen 
voordat deze regels werden geschreven -
is gehouden, de problematiek van de Ius
ten en lasten van de Gemeenschap nag 
steeds niet kunnen overstijgen - en dat is 
een teken aan de wand. 
Dit gebrek aan onderlinge solidariteit, 
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van lotsverbondenheid, vertaalt zich on
middellijk in institutionele termen. Wie 
alleen met zichzelf solidair is, bekommert 
zich nu eenmaal niet zo erg om de regels 
van de omgang met anderen. Dat is er de 
reden van dat het besluitvormend instru
mentarium van Europa gebrekkig is ge
worden; als het al Joopt dan loopt het 
stroef, hier en daar is stilstand ingetreden. 
In het hiervolgend artikel ga ik op zoek 
naar uitwegen uit de crisis: naar wegen 
om de economische recessie het hoofd te 
bieden en om de instituties van de Ge
meenschap weer op gang te helpen. Die 
twee zaken zijn elkaars complement; het 
ene is de voltooiing van het andere. 

De sociaal-economische problemen 
Een analyse van de sociaal-economische 
situatie van de Gemeenschap biedt een n 
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buitengewoon somber beeld. 
Hierboven zijn enige kemgegevens 1 voor 
de Gemeenschap gegroepeerd. 

De cijfers voor de periode 1973-'80 zijn 
reeds veel ongunstiger dan in de voorgaan
de dertien jaar. De groei is gehalveerd, de 
inflatie meer dan verdubbeld, de lopende 
rekening ruim negatief en de werkloosheid 
sinds 1973 elk jaar verder omhoog. Het 
jaar 1981 blijkt wei buitengewoon on
gunstig: met een negatieve groei, een in
flatie van meer dan 11%, een uitzonderlijk 
groot tekort op de lopende rekening en 
een werkloosheid die in oktober tot 8,5 % 
(9,7 miljoen werklozen) reikte. De ver
wachting moet helaas zijn dat de tien 
miljoen zeer spoedig zal worden bereikt en 
overschreden. De stormachtige stijging van 
de werkloosheid in de meest recente pe
riode is een uiterst ernstige zaak. Ondanks 
enig herstel van de groei die voor 1982 
wordt voorzien, blijven de andere kern
gegevens slecht. Met name de werkloos
heid loopt nog verder op. 
De overheidsfinancien staan onder deze 
omstandigheden in een aantal lidstaten 
onder sterke druk. De Commissie schat 
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dat het tekort van de totale overheids
huishoudingen in de Gemeenschap in 
1982 tesamen 4,4 % van het BBP zal be
dragen, een stijging ten opzichte van 1980 
met 0,9 %. 
De situatie wat dit betreft is in de meeste 
lidstaten absoluut niet meer te verant
woorden. Tekorten van 10 % en meer 
zijn op de niet eens zo heel lange duur 
niet houdbaar, zeker niet voor zover zij -
zoals helaas bijna altijd het geval is - ver
keerd worden besteed, namelijk voor con
sumptieve in plaats van voor produktieve 
uitgaven. In die gevallen eten die tekorten 
om zo te zeggen zichzelf op - binnen een 
termijn van tien jaar of zelfs minder. 
Geeft dat percentage van 10 een overdre
ven somber beeld van de toestand van 
de overheidsfinancien in de 1idstaten? 
Maar het Belgische tekort overschrijdt dat 
cijfer al en het Italiaanse volgt op ge
ringe afstand. Het tekort van Denemarken 
geeft met 9,8 % steeds meer reden tot 
verontrusting en dat van Ierland bedraagt 
al 14% van het BBP. Nederland ten
slotte lijkt er met 4,1 % s gunstig uit te 
springen, maar wij dienen te bedenken dat 
de aardgasinkomsten de werkelijke toe-

1 Procentuele mutaties gemiddeld per jaar van 1981, inclusief Griekenland. Bron: EEG
publikaties. 
2 Volumegroei. 
3 % BBP. 
4 % van de beroepsbevolking. 
5 Berekening van Europese Commissie in 'General government net lending or borrowing 
% G.D.P.'. Dit percentage is een ander dan dat waarmee in Nederland wordt gewerkt. Het 
verschil is dat in het BEG-percentage- anders dan in het Nederlandse- de woningbouw
leningen, de aflossingen van leningen, voorschotten en deelnemingen niet worden verwerkt. 
Bovendien wordt het Europese percentage afgeleid van het BBP, het Nederlandse van het 
nationaal inkomen. 
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stand flatteren, om niet te zeggen: camou
fleren. Kijken wij door die camouflage 
heen, dan blijkt Nederland zich duidelijk 
in de gevarenzone te bevinden. 
Is dus het uitgangspunt dat 1981 en voor
gaande jaren ons bieden, slecht, de ver
wachtingen voor de jaren 1982-'85 zijn niet 
veel beter. Op basis van berekeningen, op
gesteld ten behoeve van het programma 
voor het economisch beleid in de jaren 
1981-'85 wordt gerekend op een gemiddel
de jaarlijkse groei van 2,5 %. De inflatie 
zou kunnen afnemen tot 7,5 in 1985, maar 
de lopende rekening zou in dat jaar nog 
altijd een klein tekort vertonen bij een toe
neming van de wereldhandel met 5 % en 
een geleidelijke stijging van de aardolie
prijs. (Dat percentage van 5 is een gemid
delde, hetgeen betekent dat in bepaalde 
lidstaten de groei daar ver onder zal blij
ven.) 
De werkgelegenheid zal bij deze betrek
kelijk geringe groei min of meer stabiel 
blijven. Maar omdat de beroepsbevolking 
juist in deze periode snel zal toenemen 
zal de werkloosheid oplopen tot boven de 
tien procent. Het nominale cijfer komt in 
1985 uit in de orde van grootte van dertien 
miljoen mensen. Daarbij moet tevens reke
ning worden gehouden met een blijvend 
aanzienlijk tekort van de overheid. 
Aan dit alles moet ik nog toevoegen dat de 
cijfers die ik heb gebruikt, zijn berekend 
v66rdat de zeer slechte resultaten van 1981 
bekend zijn geworden; wanneer wij die 
resultaten verdisconteren dan wordt het 
beeld nog somberder dan wij al dachten. 

De oliecrisis 
In de keuze van het cijfermateriaal voor 
deze beschouwing staat 1973 - het begin 
van de oliecrisis - centraal. Dat jaar mar
keert immers het begin van de economi
sche neergang. Maar daaruit mag niet zon-
der meer worden afgeleid dat de oliecrisis 
de enige oorzaak ervan zou zijn. Het is 
natuurlijk niet betwistbaar dat de energie
crisis en de marrier waarop deze is ver-
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werkt, hebben geresulteerd in uitholling 
van onze concurrentiepositie, maar ik heb 
het sterke vermoeden dat dit uithollings
proces al veel eerder aan de gang was en 
ook zonder oliecrisis ooit zou hebben ge
leid tot soortgelijke moeilijkheden als die 
welke ik hierboven heb geschetst. Mis
schien zou men kunnen zeggen dat de 
abrupte stijgingen van de energieprijzen 
die onze economieen hebben moeten ver
werken, zekere structurele ontwikkelingen, 
daterend van jaren her, hebben versneld. 
Zij hebben de crisis niet zozeer veroor
zaakt, als wei aan het Iicht gebracht en 
verhevigd. 
Bij de opbouw van de verzorgingsstaat 
hebben wij elementen en mechanismen 
toegelaten die ertoe blijken te leiden dat 
ons bestedingspatroon onveranderd blijft, 
ja zelfs doorgaat te groeien, dwars door 
een schok als die van de oliecrisis heen. De 
stijging van de prijzen van energie en an
dere grondstoffen heeft een aanzienlijke 
verarming van onze nationale economieen 
betekend, maar wij hebben dat aanvanke
lijk eenvoudigweg niet en later slechts 
mondjesmaat willen aanvaarden. De koop
kracht moest behouden blijven, de collec
tieve voorzieningen mochten niet worden 
aangetast - die zijn integendeel aanvanke
lijk dikwijls nag uitgebreid en verbeterd. 
Overigens zij aangetekend dat voor som
mige Ianden deze stijgingen van de ener
gieprijzen meer inkomsten hebben opge
leverd- zonder dat dit evenwel heeft ge
Jeid tot herstel of een betekenende ver
sterking van de industriele structuur. 
De gevolgen van deze niet-aanvaarding 
van fundamentele veranderingen in het 
economisch Ieven zijn schrikbarend ge
weest: een afwentelingsproces dat grote 
delen van het bedrijfsleven in hun funda
menten heeft aangetast en andere niet
inflatiebestendige groepen in de samen
leving grote schade toegebracht. 

De korte en de lange tennijn 
Terug naar 1982 en de stituatie waarmee 
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wij de eerstkomende jaren te maken zullen 
hebben. Die situatie is volgens aile weten
schap waarover wij beschikken- zie hoven 
- somber en onaanvaardbaar. Onaan
vaardbaar, maar niet op slag ten goede te 
vcranderen. De verslechtering van de so
ciaal-economische toestand in West-Euro
pa is een proces van lange adem geweest; 
de weg terug zal ook moeizaam en lang
durig zijn. Hier en daar in Europa worden 
ambitieuze programma's op poten gezet 
met de bedoeling om tot snelle verbetering 
van de werkgelegenheid te komen. Ik 
waarschuw ervoor dat dergelijke program
ma's, hoezeer zij ook op korte termijn tot 
een schijnverbetering kunnen leiden, ons 
op langere termijn nog verder op het hel
lend vlak kunnen brengen. Klakkeloze uit
breiding van de werkgelegenheid in de 
kwartaire sector bijvoorbeeld is geen op
lossing. Het schijnsucces dat in een tijds
bestek van enkele weken of maanden 
wordt geboekt, verdwijnt op de duur en 
blijkt ons dan nog verder in de problemen 
te hebben gebracht. Verbetering van de 
beroepsopleiding echter kan op de lange 
duur bijzonder heilzaam effect hebben en 
brengt bovendien op de korte termijn enige 
nieuwe werkgelegenheid op. 
De situatie op sociaal-economisch gebied 
is alarmerend, wij zullen snel moeten han
delen en al voor de korte termijn maat
regelen moeten ontwerpen. De kunst is 
dan die korte-termijnmaatregelen te kiezen 
die beantwoorden aan de eisen die de 
lange termijn stelt. 
Wie zal dit herstelbeleid vorm en inhoud 
moeten geven? Het zal duidelijk zijn dat 
ik het, op mijn plaats en verantwoordelijk
heid, zal moeten hebben over de Europese 
Gemeenschap. Dat de EG een hoofdrol te 
vervullen heeft, staat buiten kijf. Ret 
Verdrag verplicht daartoe; de problemen 
doen zich op wereldwijde schaal voor, 
een benadering op nationaal niveau moet 
als kinderwerk worden afgedaan (al wordt 
daartoe hier en daar wei degelijk een 
poging gedaan). Uiteindelijk zullen wij 
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zelfs zonder overleg met en samenwerking 
met de VS van Amerika en Japan niet 
werkelijk uit de problemen kunnen komen. 

De monetaire samenwerking 
Een van de belangrijkste pijlers van het 
herstelbeleid zal de monetaire samenwer
king moeten zijn. Op dit gebied hebben 
we de laatste jaren in Europa positieve 
ervaring opgedaan sinds de schepping van 
het Europees Monetair Systeem (EMS). 
Immers de belangrijkste valuta - dollar, 
yen, pond sterling, mark - hebben de laat
ste jaren sterk ten opzichte van elkaar 
gefluctueerd, maar binnen het EMS is het 
eigenlijk betrekkelijk rustig gebleven. Er 
is een betrekkelijk geringe aanpassing van 
de koers geweest in het najaar van 1979 
- en van de lire in het voorjaar van 1981 -
maar voor het overige zijn de actief aan 
het EMS deelnemende Ianden in staat ge
bleken, hun valuta binnen van tevoren 
vastgestelde marges te houden. 
Onlangs - begin oktober 1981 - heeft een 
nieuwe koersaanpasing plaatsgevonden, 
waarbij de mark en de gulden met 5,5 % 
werden gerevalueerd en de Franse franc 
en de lire met 3 % werden gedevalueerd. 
Dit is de meest drastische wijziging die 
zich heeft voorgedaan. Zij blijft nog altijd 
verre achter bij de verschillen in inflatie
percentages die zich van maart 1979 (in
werkingtreding EMS) tot eind 1981 tus
sen de lidstaten hebben voorgedaan. 
De wezenlijke bijdrage van het EMS aan 
de Europese economic is dan ook dat het 
verhindert dat speculatieve kapitaalbe
wegingen tot abrupte en zeer grate- tot 
in de tientallen procenten lopende - koers
wijzigingen leiden - koerswijzigingen zoals 
wij die hebben gezien tussen dollar, pond 
en EMS-valuta. Dit is ontegenzeggelijk 
een groot belang voor bedrijfsleven, handel 
en toerisme. 
Het EMS is een werkzaam middel om de 
economische integratie dichterbij te bren
gen, om de coordinatie tussen de econo
mieen van de lidstaten te bevorderen. De 
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Commissie heeft dan ook met recht en 
reden gepleit voor snelle vorderingen op 
de weg naar een ge"institutionaliseerd 
Europees Monetair Stelsel (een EMS bo
vendien waar het V erenigd Koninkrijk niet 
buiten zal kunnen en mogen blijven). De 
Commissie is wat dit betreft ambitieuzer 
dan het Comite voor de Economische Po
litiek, waarin de lidstaten zijn vertegen
woordigd. Dit Comite komt in zijn ont
werp voor het vijfde economische pro
gramma voor de middellange termijn 6 

niet verder dan te postuleren dat tijdens 
de duur van dit programma de regelingen 
en overeenkomsten van het EMS moeten 
worden 'geconsolideerd'. Dan kan, zegt 
het Comite, 'op het gepaste ogenblik tot de 
institutionele fase ervan ( ... )worden over
gegaan'. Het gepaste ogenblik- wanneer 
is dat? Wanneer wij zouden afgaan op 
onze ervaringen met het vrije spel der po
litieke krachten binnen de Gemeenschap, 
dan moeten wij vrezen dat het gepaste 
ogenblik vlak v66r Sint Juttemis valt. 
In een voorwoord 7 op ditzelfde vijfde 
programma neemt de Commissie een veel 
duidelijker standpunt in. Zij bepleit dat 
reeds in 1982 een beslisisng wordt geno
men over het tweede stadium van het 
EMS. Bovendien wenst zij dat 'in de ko
mende maanden' conclusies worden gefor
muleerd over de volgende vier vraagstuk
ken: 
1. de werkwijze van een Europees Mone
tair Fonds waarin de onderscheidene com
munautaire kredietinstrumenten zullen 
worden ondergebracht; 

2. de ontwikkeling van het gebruik van de 
ECU in de betrekkingen met andere cen
trale banken; 

3. de mogelijkheden van en voorwaarden 
voor de schepping van ECU's zonder te
genwaarde van een goud- of deviezen
deposito; 

6 Europese Economie, juli 1981, biz. 45. 
7 Europese Economie, juli 1981, biz. 14. 
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4. de aard, opbouw en bevoegdheden van 
de instellingen voor het beheer van het 
Europees Monetair Fonds. 
Deze dingen zijn wezenlijk voor de op
lossing van de financieel- en sociaal-econo
mische problemen die ik aan het begin 
van deze beschouwing heb aangeduid. 
Europa zal deze problemen uiteindelijk 
slechts de baas kunnen worden wanneer 
de lidstaten hun economieen nader tot 
elkaar brengen en op elkaar afstemmen. 
Een van de weinige instrumenten waarmee 
deze convergentie kan worden bewerkstel
ligd is op dit moment het EMS. 
Het is duidelijk dat wij er dan ook alles 
aan zouden moeten doen om het instru
ment van het EMS te vervolmaken, zijn 
bereik te vergroten. Langs deze weg im
mers zullen de lidstaten worden aangezet, 
hun monetair beleid te coordineren en hun 
begrotingstekorten in neerwaartse richting 
op elkaar af te stemmen. 
Helaas gebiedt de realiteit dat ik de zaak 
ook van een andere kant belicht. Lidstaten 
die zich niet willen Iaten dwingen, hun 
economieen meer op een lijn te brengen, 
zullen zich niet genoodzaakt voelen, veel 
haast te maken met de versteviging en 
institutionalisering van het EMS. Wie ziet 
binnen afzienbare termijn een begin van 
coordinatie ontstaan tussen de econvmieen 
van Frankrijk en het Verenigd Konink
rijk? De terughoudendheid van het Comite 
voor Economische Politiek is tegen deze 
achtergrond gezien welsprekend en ver
klaarbaar genoeg. 
ldealisme is een onmisbare grondhouding 
in de politiek, ook in de Europese politiek. 
De ontstaansgeschiedenis van de Europese 
Gemeenschappen vormt daarvan het beste 
bewijs. De Gemeenschappen zijn immers 
niet uit luxe ontstaan, maar uit een visio
nair besef dat Europa na twee wereld
oorlogen anders verder moest dan op 
grond van een politieke extrapolatie van 
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zijn geschiedenis. Maar dat idealisme moet 
ons niet het klare zicht ontnemen op de 
feiten waarmee wij hebben te Ieven en te 
werken. 

lntergouvernementalisme 
Helaas doet tegengesteld of verschillend 
gericht beleid zich tevens voor op veel 
andere gebieden van overheidsbeleid in de 
Gemeenschap. Het is geen onbekend ver
schijnsel in tijden van economische achter
uitgang dat belangenstrijd zich verhevigt 
en als gevolg daarvan fragmentatie van 
de samenleving toeneemt. De lidstaten van 
de Gemeenschap ontkomen niet aan de 
invloed van deze tendens van onze tijd. 
Die tendens is de achtergrond van wat wei 
eens, een beetje grof maar niet onjuist, 
wordt aangeduid als het weer opbloeiend 
nationalisme in Europa, en van de geest 
van intergouvernementalisme die door de 
Gemeenschap waart. 
lk stel, naar ik hoop ten overvloede, vast 
dat deze geest voortspruit uit kortzichtig
heid en verkeerd begrepen eigenbelang. 
Wij moeten in de Gemeenschap die kant 
stellig niet verder op - ik ga daar straks 
nog op in wanneer ik het zal hebben over 
de institutionele aspecten van het Europa 
van vandaag. Maar Iaten wij, alweer, 
realist zijn en vaststellen dat wij in de ge
geven omstandigheden te maken hebben 
met een 'fact of life' dat wij niet mogen 
veronachtzamen en waarmee wij zelfs -
al of niet onder protest - tot in de voor
zienbare toekomst zullen hebben te wer
ken. 
De tendens die ik hier beschrijf is zo 
krachtig dat zij zich niet slechts doet gel
den op die terreinen waarop het integratie
proces in de Gemeenschap wordt geacht 
nag in ontwikkeling te zijn. Zij speelt ons 
zelfs parten op dat ene gebied waarop dat 
integratieproces al heet te zijn voltooid: 
de landbouw. Wij hebben maar al te vaak 
gezien dat wanneer Gemeenschapsbeslis
singen op landbouwgebied niet of slechts 
moeizaam door de eerstbetrokkenen - de 
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boeren - worden geaccepteerd, de rege
ringen van de lidstaten vlot in nationale 
compensaties voorzien. De recente wijn
oorlog tussen Frankrijk en Italic en de 
moeilijkheden over de import van Frans 
gevogelte in Groot-Brittannie zijn er dui
delijke voorbeelden van. 

9 

Als het met de ge'integreerde landbouw
politiek al zo gesteld is, hoeveel moei
zamer zal dan de weg zijn naar gemeen
schappelijkheid, althans gezamenlijkheid 
op die terreinen waarop het integratiepro
ces nag in valle gang heet te zijn? Onge
lukkigerwijze vindt men in de rij van deze 
beleidsgebieden juist die welke vitaal zijn 
voor de weg naar economisch herstel. lk 
doel op onderwerpen als: industriebeleid, 
energiepolitiek, industriele innovatie, re
gionaal en werkgelegenheidsbeleid. 
Op deze gebieden heeft de Commissie 
recentelijk beleidsdocumenten vervaardigd 
waarin hier en daar elementen verscholen 
zijn die erop duiden dat de Commissie 
rekening heeft willen houden met de ten
dens van intergouvernementalisme die wij 
hebben gesignaleerd. Zij heeft ermee reke
ning gehouden in deze zin dat hier en 
daar het perspectief van de integratie, de 
waarlijk Europese dimensie, wat verder 
naar de toekomst is verschoven. En tege
lijkertijd komt in die documenter1 de ge
dachte van coordinatie van de beleids
voornemens en -acties van de lidstaten 
wat meer op de voorgrond. Ik meen dat 
dit pragmatisme aanvaardbaar is onder 
het nadrukkelijke voorbehoud dat de lange 
mars naar de Europese eenwording vast 
op koers blijft. 
Hooguit lopen wij, door een tijdje pas op 
de plaats te maken, vertraging op, maar 
een weg terug is er niet. Elementen van 
coordinatie hebben wij altijd in het beleid 
van de Commissie toegelaten, maar aileen 
als zij dienden als plaveisel op de weg 
naar de integratie. 
In deze geest wil ik enkele kanttekeningen 
maken bij sommige van de documenten 
die ik zoeven heb genoemd en wei om te 
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Iaten zien hoe de daarin ontvouwde be
leidslijnen werkzaam kunnen zijn ten 
dienste van herstel en wederopbouw. 

Energiebeleid 
Een beleidsterrein waar, in de conceptie 
van de Commissie, het accent duidelijk 
op de coordinatie van de aanpak van de 
lidstaten is gelegd, is dat van de energie
politiek. De wettelijke bevoegdheden op 
dit gebied liggen bij de nationale rege
ringen; het zou onwijs en onverantwoor
delijk zijn een discussie over de overheve
ling van die bevoegdheden naar de Ge
meenschapsorganen op te zetten alvorens 
over te gaan tot de hoogst urgente Ge
meenschapsactie inzake de energiepolitiek, 
of die actie afhankelijk te maken van de 
uitkomst van het debat over de bevoegd
heden. 
De Commissie heeft vijf prioriteiten ge
definieerd als kernpunten voor een Ge
meenschappelijke strategie. Deze vijf zijn: 
1. investeringen voor energiebesparing en 
omschakeling naar andere energiebron
nen; 
2. aanvaarding van gemeenschappelijke 
richtlijnen inzake prijzen en fiscale re
giems; 
3. een programma dat in crisissituaties in 
werking kan treden; 
4. stimulering van onderzoek en ontwik
keling; 
5. steun voor onderzoek naar de energie
problematiek in de ontwikkelingslanden. 
De Commissie zal de lidstaten vragen om 
de noodzakelijke middelen die nodig zijn 
om de nationale opties op basis van deze 
prioriteiten te coordineren. 

lndustriepolitiek 
De industriele ontwikkeling in de Gemeen
schap is, na enige tijd van voorspoed in 
de eerste jaren van de EEG, in toenemen
de mate geremd door verbrokkeling van 
de interne markt - dit vooral tengevolge 
van de toenemende overheidsinvloed op 
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de nationale economieen. Deze ontwik
keling kan ertoe leiden dat de markten 
van de lid-staten verder van elkaar worden 
afgesloten, hetgeen wel meer flagrant in 
strijd zou zijn met alles wat wenselijk en 
nodig is om uit de economische problemen 
te komen. 
Om te kunnen profiteren van nationale 
protectie die op grote schaal - zij het vaak 
in het verborgene - wordt geboden, zien 
ondernemingen bewust af van de mogelijk
heid te profiteren van een grote Europese 
markt. Als er ergens sprake is van ver
keerd begrepen eigenbelang, dan is het 
wel hier. Bedrijven die profiteren en zich 
afhankelijk maken van nationale protectie 
krijgen voor korte tijd even Iucht, maar 
komen op lange termijn onherroepelijk 
om van benauwdheid binnen de nationale 
grenzen. 
In het kader van de Gemeenschap wil de 
Commissie een gezamenlijke paging doen 
om de samenhang te verzekeren, produk
tie-investeringen te bevorderen door de 
stimulering van een Europees onderzoeks
en vernieuwingsbeleid en door het ont
wikkelen van financiele instrumenten 
om dit beleid te ondersteunen. Het doel 
moet zijn: het vertrouwen van de inves
teerder terug te winnen, niet door bange
lijke afscherming, maar door positieve 
actie. 
Ook hier heeft de Commissie het afmat
tende debat over de bevoegdheden niet 
willen afwachten, maar heeft zij een ge
meenschappelijke strategie gedefinieerd 
waarvan de hoofdlijnen - naar zij hoopt -
in het beleid van de regeringen zullen wor
den geintegreerd en waarbij de Commissie 
zelf de rol van coordinator zal kunnen 
spelen. 
Daarmee is intussen, in de industriepoli
tiek, de werkelijk Europese dimensie niet 
verdwenen. Ik tracht daaraan zelf vorm te 
geven door het uitoefenen van de bevoegd
heden van de Commissie op het gebied 
van de mededinging, bevoegdheden die 
tot mijn portefeuille behoren. Het protec-
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tionisme waarover ik hierboven sprak uit 
zich o.a. in een ware stortvloed van maat
regelen waarmee de regeringen van de lid
staten hun noodlijdende industrieen te 
hulp komen om de werkgelegenheid te 
redden. De Commissie heeft te beoordelen 
of en in hoeverre deze steunoperaties de 
concurrentieverhoudingen binnen de Ge
meenschap geweld aandoen. Wanneer ik 
staatshulp laat passeren dan gebeurt dat 
onder voorwaarde dat de betrokken onder
neming een herstructurering doormaakt, 
die erin voorziet dat zij haar doodsnood 
niet slechts overleeft, maar ook weer te
rugkeert naar levensvatbaarheid en renta
biliteit. Dit soort herstructureringsopera
ties op instigatie van de concurrentiebe
voegdheden van de Commissie, doen zich 
vandaag de dag op grate schaal voor -
met name in de crisissectoren: staal, 
scheepsbouw en textiel. Het zijn dikwijls 
pijnlijke operaties, maar ik geloof te mo
gen zeggen dat de Commissie hiermee een 
onmisbare bijdrage Ievert aan de gezond
making van het Europese economisch 
Ieven en de Europese industriele structuur. 

W erkgelegenheidsbeleid 
Hoezeer de Europese Gemeenschap in 
feite nog in de kinderschoenen staat, 
worden wij gewaar wanneer we nadenken 
over de mogelijkheden van een macro
stimuleringsbeleid ten behoeve van de 
werkgelegenheid- een beleid dat dan ver
gelijkbaar zou zijn met plannen die in het 
recente verleden op nationaal niveau zo 
vaak zijn ontwikkeld. 
Een bescheiden plan, dat zeg 0,5 of 1 % 
BBP kost, zou op nationale schaal zonder 
vee! moeite kunnen worden opgebracht. 
Maar op Gemeenschapsschaal - met een 
begroting die nog geen 1 % BBP bedraagt 
- zou zo'n plan in een klap zoiets als een 
verdubbeling van de uitgaven betekenen. 
Op korte termijn valt daar natuurlijk niet 
aan te denken. De Commissie heeft daar
om, ook hier, getracht de lid-staten tot 
gezamenlijke acties te brengen. Daartoe 
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is de bekende Jumboraad van ministers 
van Financien en Economische Zaken met 
hun collega's van Arbeid en Sociale Zaken 
- gehouden en heeft de Commissie initia
tieven genomen en suggesties gedaan op 
het gebied van: energiebeleid, overheids
investeringen, technologie, innovatie en 
harmonisatie van produkten. De Com
missie spant zich voorts in om de dialoog 
met en tussen de sociale partners - ook 
op Europees niveau - gaande te houden 
en tenslotte wil ik herinneren aan het idee 
dat de Commissie heeft geopperd om de 
werkloosheid van jongeren rigoureus aan 
te pakken: het idee van het ene alternatief: 
jongeren voor wie geen werk is, dienen 
een voortgezette schoolopleiding te volgen, 
hoe dan ook, waar dan oak. 
Op micro-niveau tenslotte zet de Com
missie de instrumenten in die haar zijn 
toevertrouwd: het Sociaal en het Regio
naal Fonds. De omvang van beide fondsen 
is gering ( op de begroting van 1981 was 
1 miljard, respectievelijk 1,5 miljard 
europese rekeneenheden opgevoerd), toch 
zijn zij van betekenis als het gaat om het 
in gang zetten van processen, het stimu
leren van achtergebleven gebieden en het 
geven van steun aan groepen van mensen 
met specifieke problemen. 

De institutionele betrekkingen binnen de 
Gemeenschap 
Aan het begin van dit artikel heb ik al 
aangeduid dat voorstellen, suggesties en 
ideeen tot overwinning van de economi
sche crisis hun doel slechts bereiken door 
middel van een adequaat besluitvormings
proces. In hoeverre zijn de besluitvormen
de organen van de Gemeenschap, in hoe
verre zijn haar instituties op die taak be
rekend? 
Er is, sinds de oprichting van de Gemeen
schappen, vee! veranderd in de betrek
kingen tussen de instellingen. V ooral als 
gevolg van het zgn. Akkoord van Luxem
burg van januari 1966 heeft de Raad van 
Ministers binnen de gehele institutionele 
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structuur een dominerende positie ver
kregen met dienovereenkomstige verzwak
king van de positie van de Commissie. 
Het gevolg van dit zgn. Akkoord is name
lijk dat in de Raad niet gestemd wordt en 
dat de Raad, ook als een besluit met 
meerderheid van stemmen volgens het 
Verdrag mogelijk is, d66rpraat, totdat 
ieder lid het over een bepaalde tekst eens 
is. Deze praktijk heeft in de eerste plaats 
een fatale uitwerking op de besluitvaar
digheid van de Raad. Zij verlamt de be
sluitvorming en maakt het onmogelijk dat 
de Raad snel en effectief optreedt om de 
huidige sociaal-economische problematiek 
het hoofd te bieden. 

Het zgn. Akkoord van Luxemburg heeft 
bovendien de Commissie beroofd van het 
haar in het Verdrag toegekende preroga
tief, dat meerderheidsbesluiten aileen over
eenkomstig haar voorstel kunnen worden 
genomen. Als de Raad altijd met eenparig
heid van stemmen besluit, maakt het geen 
verschil meer of hij het Commissievoorstel 
volgt of daarvan afwijkt. Het voorstel 
van de Commissie verliest daardoor aan 
waarde. Tegelijkertijd is om deze reden 
de positie van de Commissie in het be
sluitvormingsproces aangetast en is zij niet 
in staat de haar in het Verdrag opgedragen 
taken optimaal te vervuilen. 
Mede met het oog op de komende uit
breiding van de Gemeenschappen is het 
dringend geboden dat de Raad opnieuw 
bereid wordt, bepaalde besluiten met 
meerderheid van stemmen te nemen. Het 
spreekt vanzelf dat het de voorkeur ver
dient dat een besluit een voor aile !eden 
van de Raad acceptabele oplossing in
houdt. Maar ook in de gevailen dat deze 
overeenstemming niet wordt bereikt, zoals 
op het gebied van het interne visserijbe
leid, moet het mogelijk zijn om tot een 
besluit te komen. Het meerderheidsbesluit 
is met andere woorden een ultimum reme
dium dat niet opzij kan worden gezet 
zonder de functionering van de Gemeen
schappen ernstig in gevaar te brengen. 
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Tk noteer met voldoening dat het recente 
initiatief waarbij de Westduitse en Ita
liaanse ministers van Buitenlandse Zaken, 
Genscher en Colombo, de idee van de 
Europese Unie hebben doen herleven, 
geen halt houdt voor de poorten van de 
Raad van Ministers. De ideeen van de 
heren Genscher en Colombo sluiten in 
feite nauw aan bij hetgeen de Commissie 
nodig acht om de doelmatigheid van het 
functioneren van de Raad te verhogen. 
Er is nog een andere wijziging van de be
staande Raadspraktijk nodig. De Raad 
zou bereid moeten zijn belangrijke be
heers- en bestuurszaken aan de Commissie 
te delegeren. De Commissie is het aange
wezen bestuursorgaan van de Gemeen
schap. De staatshoofden en regeringslei
ders hebben dat op de Parijse topconfe
rentie van december 1974 uitdrukkelijk 
erkend. Desondanks meent de Raad nog 
steeds aile mogelijke zaken zelf te moeten 
regelen, zulks ten koste van een permanen
te overbelasting van hemzelf en zijn appa
raat. In plaats daarvan zou de Commissie 
in staat moeten worden gesteld haar be
stuurstaak in valle omvang uit te oefenen. 
Beide voorstellen voor verbetering - de 
terugkeer naar het meerderheidsbesluit 
en de erkenning van de bestuurstaak van 
de Commissie - zijn door de Commissie 
opgenomen in haar onlangs verschenen 
Rapport over de betrekkingen tussen de 
instellingen van de Gemeenschap. Jk ben 
daarover verheugd en ik hoop dat ook de 
Raad zal inzien dat wij aileen langs deze 
weg tot de zo noodzakelijke verbetering 
van de besluitvorming kunnen komen. 

Rol van bet Europees Parlement 
Het is een functioned gebrek van de insti
tutionele structuur van de Gemeenschap
pen dat daarin geen ruimte is gecreeerd 
voor een volwaardige Europese parlemen
taire functie. Het is waar dat het Euro
pecs Parlement in de loop der jaren enige 
uitbreiding van zijn bevoegdheden, met 
name op budgettair terrein heeft bereikt. 
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Het totaal is evenwel nog zeer onbevre
digend en voldoet zeker niet aan de eisen 
die je aan de democratische legitimatie 
moet stellen. 
Voordat ik enige mogelijkheden noem om 
in deze situatie verbetering te brengen, 
wil ik op het volgende wijzen. Bij het 
Parlement zou de neiging kunnen bestaan 
om zijn bevoegdheden te vergroten ten 
koste van die van de Commissie. Dat zou 
waarschijnlijk de gemakkelijkste weg zijn, 
omdat het Parlement en de Commissie 
het dichtst bij elkaar staan en de Com
missie verantwoording verschuldigd is 
aan het Parlement. Naar mijn mening zou 
er dan evenwel slechts sprake zijn van 
'schijnverbeteringen'. Een sterk Parlement 
vereist een sterke Commissie. De nodige 
versterking van het Parlement moet 
daarom worden gevonden in het samen
spel van de drie politieke instellingen te
zamen en met name door de afbraak van 
de overheersende positie van de Raad 
in het besluitvormingsproces. 
Ik ga er dan ook van uit dat de weder
invoering van het meerderheidsbesluit in 
de Raad en de erkenning van de bestuurs
taak van de Commissie ertoe zullen leiden 
dat deze instellingen op hun oorspronke
lijke, d.w.z. bij de oprichting van de Ge
meenschappen beoogde, positie worden 
terugebracht en hun integrerende functie 
in het besluitvormingsproces opnieuw 
zullen kunnen vervullen. Op zijn beurt zal 
het Parlement onder die omstandigheden 
in staat zijn, via effectieve controle op het 
bcleid van de Commissie en inspraak in 
het communautaire wetgevingsproces 
zijn - toegegeven - bescheiden bevoegd
heden van dit moment ten volle te benut
ten. 
Het is voorts van essentieel belang voor 
de democratie in de Gemeenschap dat de 
invloed van het Parlement op korte ter
mijn vergroot wordt. Ik teken aan, alweer 
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met voldoening, dat die vergroting van de 
invloed van het Parlement een punt van 
zorg is in de voorstellen van de heren 
Genscher en Colombo. Voor wat de Com
missie betreft: zij hoopt dat het Parlement 
zijn werkzaamheden zo zal inrichten dat 
het politieke rendement daarvan zo groot 
mogelijk zal zijn. Op het gebied van de 
raadpleging van het Parlement over de 
voorstellen van de Commissie zijn in het 
eerder genoemde rapport van de Com
missie verschillende suggesties voor ver
betering gedaan. Twee daarvan zou ik hier 
met name willen noemen. 
In de eerste plaats acht ik het bijzonder 
nuttig als de Commissie door middel van 
preliminaire debatten op de hoogte wordt 
gebracht van de opvattingen van het Par
lement, al was het maar over zaken van 
groot politiek gewicht; en wei voordat zij 
haar definitieve voorstel bij de Raad in
client. In de tweede plaats in het uiteraard 
wenselijk dat de zgn. procedure van over
leg die in maart 1975 is gecreeerd als 
eerste stap op de weg naar een werkelijk 
medebeslissingsrecht van het Parlement 
wordt verbeterd. De Commissie heeft 
hiertoe onlangs een initiatief genomen. Zij 
heeft een voorstel voor een nieuw inter
institutioneel akkoord gedaan dat voorziet 
in een belangrijke uitbreiding en verdie
ping van de overlegprocedure. 
De procedure van overleg geeft het Parle
ment de mogelijkheid om bij bepaalde 
belangrijke besluiten in aanwezigheid van 
de Commissie een rechtstreekse dialoog 
met de Raad aan te gaan om op die wijze 
aan de parlementaire adviezen kracht bij 
te zetten. Deze procedure client in de toe
komst soepeler te verlopen. Bovendien 
zou haar werkingssfeer moeten worden 
vergroot en in het bijzonder betrekking 
moeten hebben op de meeste besluiten die 
zijn opgenoemd in het zgn. mandaatsrap
port van eind juni '81 s. 

8 In dit rapport heeft de Commissie, op uitnodiging van de Raad, voorstellen gedaan tot her
vorming van het beleid van de Gcmeenschap op het gebied van haar inkomsten en uitgaven, 
de landbouw, de werkgelegenheid en de industriepolitiek. Bovendien zijn daarbij programma's 
ontworpen voor het Middellandsezeegcbied. 
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Tenslotte zal de Commissie haar krachten 
moeten aanwenden om het voortdurende 
en ingewikkelde overleg tussen beide leden 
van de begrotingsautoriteit (Raad en Par
lement) naar behoren te Iaten functione
ren. Daarbij dient zij zich, naar mijn me
ning, te orienteren op de politieke wen
selijkheid om de zeggenschap over de be
grating steeds meer te leggen bij de Euro
pese volksvertegenwoordiging. De onder
werpen die op dit moment in de overleg
procedure tussen Raad en Parlement aan 
de orde zijn (klassificatie van de uitgaven; 
noodzaak van de juridische basis van de 
uitgaven) dienen in dat perspectief te 
worden gezien. 

Europese Politieke Samenwerking 
Terugkeer naar het meerderheidsbesluit 
in de Raad, erkenning van de bestuurlijke 
taak van de Commissie, herstel van de 
oorspronkelijke bevoegdheden van het 
Europees Parlement en versterking van 
zijn rol in het besluitvormingsproces: het 
is allemaal niet voldoende. Een groot ge
brek blijft het ontbreken van een duide
lijk politiek gezicht. Er is geen sprake van 
een herkenbare Europese identiteit en er 
is geen werkelijk Europees politiek gezag. 
Anderzijds wordt het steeds duidelijker 
dat wij zonder deze 'politieke' dimensie 
niet verder komen, noch intern, d.w.z. wat 
betreft de ontwikkeling van het gemeen
schappelijk beleid, noch extern in onze 
relaties met de grootmachten. Het is der
halve dringend geboden dat het kunstma
tig onderscheid tussen enerzijds economi
sche samenwerking en anderzijds politieke 
samenwerking en veiligheidsbeleid wordt 
opgeheven. De oplossing van dit probleem 
dient m.i. de volgende twee elementen te 
bevatten: 
a. een materieel element: er dient een 
georganiseerd Europees verband tot stand 
te worden gebracht dat zowel de economi
sche samenwerking als de samenwerking 
op het gebied van de buitenlandse politiek 
in het kader van de EPS, met inbegrip 
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van het veiligheidsbeleid omvat; 

b. een formeel element: creeer een 'cen
traal beslissingscentrum' dat op aile onder 
a. genoemde terreinen de hoogste beslis
singsmacht bezit. 

Het is op dit moment niet precies te zeg
gen hoe dit 'beslissingscentrum' er uit 
moet zien. Twee zaken staan voor mij 
evenwel bepaald vast. Dat is in de eerste 
plaats dat het 'centrum' mede de Europese 
Raad moet omvatten. Men kan over deze 
Raad verschillend denken; hij geeft af en 
toe ook te denken, zoals ten tijde van de 
smadelijk mislukte top die begin decem
ber vorig jaar in Londen is gehouden. 
Toch is een feit dat hij zich heeft ontwik
keld tot een leidinggevend politiek orgaan 
van de Europese samenwerking en dat hij 
als zodanig het aangewezen orgaan is om 
op aile onder a. genoemde terreinen de 
nodige politieke impulsen toe te dienen. 
In de tweede plaats mag de voorgestelde 
uitbreiding van het politieke karakter van 
de Gemeenschappen niet gepaard gaan 
met een versterking van de intergouverne
mentale trekken van de Europese samen
werking. Integendeel, willen de Gemeen
schappen intern en extern tot grotere 
daadkracht komen dan is daarvoor een 
herstel en versterking van bet oorspronke
lijke institutionele evenwicht op zijn 
plaats. Dat betekent dat de Commissie 
haar integrerende functie op aile terreinen 
van de Europese samenwerking in valle 
omvang moet kunnen uitoefenen. Het be
tekent ook dat de Europese Raad zijn rol 
als instelling van de Gemeenschappen 
moet aanvaarden en zich als zodanig moet 
houden aan de regels van de Europese 
Verdragen. 

Ik geloof dat wij alleen langs deze lijnen 
tot een volwaardige Europese Gemeen
schap kunnen komen, d.w.z. een samen
werkingsverband dat in staat is om effec
tief en snel het hoofd te bieden aan de 
immense problemen waarmee wij op dit 
moment worden geconfronteerd. 
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Naar een nieuw verdrag 
Het Jaatste onderwerp dat ik in deze bij
drage wil aansnijden, is misschien wei het 
allerbelangrijkst. Dat betreft de participa
tie van de Europese burger. De hiervoor 
geschetste ontwikkeling van de Europese 
samenwerking, die uiteindelijk moet uit
lopen op de verwezenlijking van een 
Europese Unie, kan niet aileen door de 
regeringen van de lidstaten worden gedra
gen. Deze Unie is geen statische construe
tie die van de ene dag op de andere kan 
worden totstandgebracht. Zij is een dyna
misch proces dat moet leiden tot een Ge
meenschap die blijk geeft van een steeds 
groter wordende solidariteit. Het welslagen 
van dit proces wordt voor een groot deel 
bepaald door de steun die de Europese 
burgers daaraan willen geven. 
Het ligt derhalve voor de hand daarbij ook 
de rol van het Europees Parlement als 
een integrerend deel van deze Unie op
nieuw te definieren. Het Parlement vormt 
het aangewezen middel om de opvattingen 
van de burgers tot uiting te brengen. Zijn 
bevoegdheden zullen daarom verder moe
ten worden uitgebreid dan binnen het ka
der van de bestaande Verdragen mogelijk 
is. Met name zal het Parlement formeel 
medebeslissingsrecht moeten krijgen. Het 
zal voorts een functie moeten bezitten wat 
betreft de benoeming en de bekrachtiging 
van de Commissie 9. 
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Een en ander zal uiteindelijk zijn vorm 
moeten vinden in een nieuw verdrag. In 
haar eerder aangehaald Rapport over de 
betrekkingen tussen de instellingen heeft 
de Commissie duidelijk geopteerd voor 
een nieuw Verdrag tot oprichting van een 
Europese Unie, dat gebaseerd is op de 
hoofdbestanddelen van de bestaande Ver
dragen en een aanvulling daarop vormt. 
Dit Verdrag zal de eerdergenoemde ma
teriele en formele elementen moeten om
vatten. Het zal bovendien moeten voor
zien in de hiervoorgeschetste uitbreiding 
van de bevoegdheden van het Parlement. 
Laat ik tenslotte dit zeggen. Ik ben mij 
ervan bewust dat de weg die wij moeten 
gaan, niet gemakkelijk is. Ik acht het 
evenwel dringend noodzakelijk dat wij de 
hand aan de ploeg slaan. Op verscheidene 
plaatsen in deze bijdrage heb ik gerefe
reerd aan de enorme problemen waarvoor 
onze lidstaten op dit moment staan. Ik 
meen dat het de taak van de Commissie 
en ook van de individuele Commissaris is 
om de regeringen van de lidstaten op hun 
verantwoordelijkheden te wijzen en de 
richting aan te geven waarin wij de op
lossing voor de problemen moeten zoeken. 

9 Zie ook de publikatie die het lid van het EP de heer Sj. Jonker (EVP) onlangs aan een 
ontwerp voor een nieuw Verdrag heeft gewijd. 
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