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Milieubeleid in Europees 
perspectief 
L.J. BRINKHORST * 

De afgelopenjaren is het project Europa 1992 
vooral geïdentificeerd met het tot stand komen 
van een grote binnenmarkt zonder grenzen, 
waarin personen, goederen, diensten en kapitaal 
vrij kunnen circuleren. Dat is zeker essentieel 
voor het tot stand komen van een nieuwe 
dynamiek in ons oude continent om de 
concurrentiekracht en de slagkracht van het 
Europees bedrijfsleven tegenover de 
economische reuzen Amerika en Japan te 
versterken. 

Louter liberalisatie alleen door grensbelemmeringen 
op te heffen is onvoldoende. Naast deze negatieve 
integratie is een positieve integratie noodzakelijk, o.a. 
door een krachtig regionaal en sociaal beleid te voe
ren. Daarnaast moet dit beleid zich kenmerken door 
aandacht voor de kwalitatieve kant van de samenwer
king, tot uiting komend in een actief Europees milieube
leid. Een geprofileerd milieubeleid vormt een essentië
le randvoorwaarde voor op zichzelf noodzakelijke 
economische groei. Het inzicht dat beide nodig zijn is 
een verworvenheid van de jaren '80 en ligt ten grond
slag aan het zogenaamde Brundtland Rapport,,,'Our 
Common Future', dat spreekt over de noodzaak van 
'sustainable economic development', waarin nog eens 
duidelijk wordt gesteld dat we ecologisch in één on
deelbare wereld leven. De bedreigingen die uitgaan 
van hetbroeikaseffecten van hetweerkerendegat in de 
ozonlaag hebben dit stellig nog eens onderstreept. 

Overlevingsbeleid 

Inderdaad is milieubeleid steeds meer geworden tot 
overlevingsbeleid: de beheersbaarheid van economi
sche processen garanderen, in de geïndustrialiseerde 
wereld, maar niet minder en misschien wel zelfs vooral 
in de Derde Wereld. Zeker, het bewustzijn daarvoor is 
in de afgelopen tijd in een stroomversnelling gekomen. 
Zeer recent nog waren er uitspraken van een toch 
bepaald niet groen te noemen premier als Margaret 
Thatcher, en oproepen van President Bush en President 
Gorbachow. De kersttoespraak van Koningin Beatrix 
was geheel aan het milieu gewijd. Het nieuwjaarsnum
mer van Time Magazine ging bijna helemaal over de 
'BedreigdeAarde', metals opschrift'Whaton Earth are 
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we doing?'. Anders dan gebruikelijk was niet een Man 
of Vrouw van het Jaar gekozen, maar de Aarde als 
Planeet van het Jaar. 

Milieubeleid heeft natuurlijk een sterk morele kant. 
Hebben we het recht om de aarde te verknoeien voor 
onze medeburgers, voor onze nazaten, of hebben we 
deverantwoordelijkheid op een andere wijze met onze 
omgeving om te gaan? Datwas en is de centrale vraag 
van het Rapport Brundtland . De cijfers zijn dramatisch, 
of we het hebben over de vernietiging van tropische 
regenwouden, over de verstoring van het ecologisch 
evenwicht in de oceanen, over de schade toegebracht 
door zure regen of over ongecontroleerde dumping. 

Morele verontwaardiging alleen is echter onvol
doende. Milieupolitiek is ook en moet in de eerste 
plaats een hele praktische politiek zijn . Daarop zal ook 
een partij als D66 zich de komende tijd moeten richten. 
Politieke keuzen mogen daarbij natuurlijk niet worden 
ontlopen. Voor de EEG is milieupolitiek in ieder geval 
een belangrijke nieuwe uitdaging. Men mag verwach
ten datde nieuwe Commissie die juistdezerdagen istot 
stand gekomen, een belangrijke nieuwe prioriteit zal 
geven aan de milieu-dimensie. 

Nationalisme 

Als er één onderwerp is waarvoor het nationale soeve
reiniteitsbegrip achterhaald is dan is hetwel het milieu
beleid . Niemand kan in gemoede meer beweren dat 
milieumaatregelen alleen op nationale schaal kunnen 
worden genomen. Datwater,lucht, producten en afval 
de grens overkomen, staat buiten discussie, maar in de 
praktijk worden daaraan niet altijd de juiste conse
quenties verbonden. Ook op milieugebied viert natio
nalisme nog regelmatig hoogtij en zien politici nog niet 
altijd in dat we alleen door samen handelen, in aller
eerste instantie in Europees, maar ook in breder ver
band, verder komen. 

Uiteraard wordt niet in de Europese Gemeenschap 
overal op dezelfde wijze gedacht over milieupolitiek. 
Dat heeft te maken met het feit datwe ons voor het eerst 
op continentale schaal organiseren. Binnen Europa 
bestaan nu eenmaal grote verschillen in economische 
ontwikkeling . In Nederland, maar ook in andere noor
delijke landen, bestaat soms de neiging te menen dat 
wij op het gebied van de milieubescherming beter zijn 
dan de rest van de Europese Gemeenschap, m.n. dan 
dezuidelijke landen. (Die neiging heeft Nederland ook 
op andere gebieden wel, daar wil ik het nu niet over 
hebben) . We vergeten dan vaak dat in de hooggeïn
dustrialiseerde landen van het Noorden het milieu veel 
ernstiger verontreinigd is dan in die zuidelijke landen. 
Daarom zou enige bescheidenheid in opstelling, ook in 



Europees verband, landen als Nederland en Duitsland 
passen. 

Ook in Nederland geldt vaak : 'Erst kommt das 
Fressen, dann die Moral' om met Bertold Brecht te 
spreken. Ook in Nederland moest het milieu eerst 
aanzienlijk verontreinigd zijn, alvorens daarop poli
tiek werd gereageerd. Een goed voorbeeld daarvan is 
de ernstige landbouwverontreiniging. Er is geen land 
van de Gemeenschap met een zo grote milieuproble
matiek op landbouwgebied als Nederland. Dat is niet 
in de eerste plaats een Europese kwaal, het is eerder het 
gevolg van het te succesvol opereren van onze land
bouw in economisch opzicht in enge zin. Het is geen 
verwijtaan de boeren, maareerdereen gevolg van een 
gebrek aan inzicht dat een land met zo'n beperkt 
areaal en zo'n hoge grondwaterstand, zijn fysieke 
grenzen heeft. 

Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat 
uiteraard de positieve milieuopstelling in Brussel van 
Nederland waardering verdient. Ik wil er alleen voor 
waarschuwen dat in sommige opzichten de Neder
landse geloofwaardigheid op het spel komt te staan 
wanneer wij maatregelen verlangenvoor de Gemeen
schap als geheel, die elders nietofveel minder naodza
kelijk zijn. Het is een feit dat de luchtverontreiniging in 
landen als Spanje of Partugal een minder grote rol 
speelt als gevolg van de minder sterke industriële 
ontwikkel ing. Wat ik dan aok zou willen bepleiten is dat 
wij werken in een richting die verhindert dat deze 
landen in de toekomst hetzelfde pad van verontreini
gingopgaan. Datzal meer effect hebben dan het heffen 
van de boze vinger en het zich koesteren in het eigen 
gelijk. 

Bovendien moeten we niet vergeten - en de Neder
landse situatie op landbouwgebied is daarom illustra
tief - dat Nederland op verschillende terreinen vanuit 
een milieuachterstand moetwerken: wij zijn hooggeïn
dustrialiseerd, hebben een super-intensieve landbouw 
en leven met een dichte bevolking in een relatief 
kwetsbaar ecologisch gebied. Voor slechts weinig 
landen in de Europese Gemeenschap gelden deze 
zelfde factoren cumulatief. 

Rol van de EEG 

Welke rol kan en moet de Europese Gemeenschap 
spelen om de wereldwijde milieucrisis het hoofd te 
bieden? Er is zowel een interne als een externe taak 
voor de Gemeenschap. In de eerste plaats moeten we 
beginnen zelf orde op zaken te stellen. Sinds de tot
standkoming van de Europese Akte is milieubeleid een 
volwaardige taak voor de EEG geworden. Nu bestaat 
ook op dit gebied de mogelijkheid van besluitvorming 

met meerderheid van stemmen, in de hoop daarmee het 
beleid te kunnen versnellen . 

Er is zeker ruimte voor intensivering en verbetering 
van de EG milieuwetgeving die in de laatste 15 jaar is 
opgebouwd. De lidstaten moeten die wetgeving beter 
naleven, de Commissie moet meer personele en 
budgettaire middelen krijgen om de dialoog met de 
nationale regeringen te intensiveren. Dat geldt eigen
lijk voor alle sectoren: voor bodem-, water-, en luch
twetgeving zo gaed als voor de Europese regels ter
zake van chemie, afval en natuurbescherming. 

Even belangrijk is dat de eisen die door het milieu 
worden gesteld in de andere takken van Gemeen
schapsbeleid worden geïntegreerd . De Europese Akte 
stelt dat als doel, maar het is momenteel nog onvol
doende het geval . Aan sectoren als landbouw en 
visserij, transport, energie en regionale politiek moe
ten veel scherpere milieu-eisen worden gesteld dan tot 
dusver is gebeurd. Hier ligt ook een opdracht voor de 
industrie die op milieugebied veelal nog een (ver
ouderde) defensieve opstelling kiest. Vaak nog wordt 
milieu als kostenfactor gezien in plaats van als poten- · 
tiële groeifactor. Investeringen in milieu-technologie 
kunnen niet alleen arbeidsplaatsen opleveren, maar 
ook een verbeterde uitgangspositie in de steeds scher
per wordende concurrentiestrijd binnen en buiten de 
EEG bieden. Het is daarom goed dat zowel werkge
vers- als werknemersorganisaties oproepen tot een 
meer positief milieubeleid. Het is uiteindelijk kwali
teitsbeleid en kan in die zin ook ageren als impuls voor 
het management van een bedrijf. 

Extern milieubeleid 

Naast het milieubeleid binnen de Europese Gemeen
schap is een extern milieubeleid niet minder van be
lang. De recente Rhodosverklaring van de Europese 
regeringsleiders heeft nog eens onderstreept dat de EG 
lidstaten in de wereldwijde fora actief moeten bijdra
gen om de globale milieuvraagstukken aan te pakken. 
Het gaat daarbij om heel concrete zaken zoals het 
beleid tot bescherming van de ozonlaag dat al geleid 
heeft tot een eerste overeenkomst (het Montreal 

• Protocol) en dat uiteindelijk moet leiden tot het uitban
nen van alle chloorfluorkoolwaterstoffen (aerosols, 
oplosmiddelen, piepschuim, koelkastgassen enz.). 

Evenzo is het hoog tijd dat wordt begonnen aan het 
uitwerken van een wereldwijde strategie om de gevol
gen van het broeikaseffect te reduceren. De Europese 
Commissie heeft medio-november '88 daarover een 
eerst Memorandum gepubliceerd. 

Verder wordt er op dit ogenblik actief onderhandeld 
over de totstandkoming van een wereldwijd verdrag tot 
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regeling van de export van chemisch afval. De Europe
se Gemeenschap kan daarbij als uitgangspunt haar 
eigen interne regeling die uiteindelijk nu door bijna alle 
lidstaten in nationaal recht is omgezet kiezen . 

Het gaat niet alleen om optreden van de Gemeen
schap in multilaterale fora. Ook is het nodig dat in het 
eigen bilaterale Gemeenschapsbeleid de milieucom
ponentwordtgeïntensifieerd.lk denk bijvoorbeeld aan 
de onderhandelingen over het vernieuwde Lomé IV 
Verdrag met 64 Afrikaanse, Caraïbische en Pacific 
landen. Langs deze weg kan de Gemeenschap con
structief inwerken op het milieubesef van de Derde 
Wereld . Uiteraard geldt dit ook voor de bilaterale 
akkoorden met vele andere ontwikkelingslanden 
waaronder niet in het minst potentiële economische 
reuzen als India, China en Brazilië. 

Ook directer bij huis op en rond ons eigen Europese 
continent is een belangrijke taak weggelegd. Aller
eerst hoopt de Commissie in het komende jaar met 
voorstellen te komen voor een geïntegreerd beleid om 
de verontreiniging van de Middellandse Zee tegen te 
gaan . Een eerste Mededeling is daarover al goedge
keurd door de Commissie, het gaat er nu om om mede 
met behulp van de sterk gegroeide Europese structuur
fondsen in dit ecologisch zeer kwetsbare gebied een 
actief beleid te voeren. Dit geldt in niet mindere mate 
voor de noordelijke zeeën van de Gemeenschap zoals 
de Noordzee en de Baltische Zee die sterk door rivieren 
als de Rijn, de Elbe en de Weserworden vervuild. 

Tenslotte is er de gigantische taak om samen met 
onze EFTA buren ook een Oost-West milieubeleid te 
starten. Dat zal niet meevallen omdat het Oost-euro
pees economische systeem niet of nauwelijks het be
grip kostpr i js kent, waardoor ook de reële prijs van het 
milieu niet meetbaar is. Toch moet nagegaan worden 
hoe milieutechnologie uit het Westen ook in dienst kan 
worden gesteld van de verbetering van het milieu in het 
Oosten. 

Tot elkaar veroordeeld 

Het bovenstaande lijkt een indrukwekkende agenda . 
Dat is het ook. De Gemeenschap heeft een unieke kans 
om in het licht van de komende binnenmarkt zowel 
intern als extern een geprofileerderopstelling te kiezen 
dan voorheen mogelijk was . Uiteraard kan dat niet 
zonder een actieve medewerking van de lidstaten. Als 
er één gebied is waar Europese samenwerking een 
vereiste is dan is hetwel het milieu. We zijn als het ware 
tot elkaar veroordeeld . Door de grensoverschrijdende 
effecten van de nationale maatregelen kan een natio
naal milieubeleid maar een zeer beperkt effect heb
ben: Anderzijds is het duidelijk dat de Gemeenschap 

de actieve medewerking van de lidstaten nodig heeft 
zoals in iedere federale structuur het geval is. Het 
Amerikaanse of Canadese of zelfs Westduitse milieu
beleid kan slechts een klein onderdeel zijn van detotale 
milieu-inspanning van de deelstaten. Daarmee is de 
cirkel rond . De komende jaren zal het milieubeleid in 
Europees perspectief een wezenlijk onderdeel moeten 
worden van het totale project 'Europa 1992'. 


