
pagina 46 • Idee • april 2004 • Uit de oude doos 

E.P. WELLENSTEIN 

Zeven vette jaren voor de EG 

Dat de EUJ·opese Gemeenschap zeven magere jaren achter de rug heift, daaroverlwn nauwelijks discussie zijn. Het meest 
opmerlwlijlw is misschien wel, dat het Gemeenschapsgebouw niet verder ill verval is geraakt, ondanks het gebeu!t tegen de 

fundamenten (zoals het 'eigen middelen'-stelsel en de communautaire besluitvormingsprocedure) en het venvaarlozen van 
de dakbede!tking (het niet uitvoeren van plechtig genomen besluiten, zoals bijv. de liberalisatie van het dienstenverkeer en 

het invoeren van een éénvormig model paspom·t). 

Jarenlang waren de zittingen van de Europese Raad, de 

periodieke vergadering der regeringsleiders, drie maal per 

ja~r gewijd aan 'meer van hetzelfde', in casu de eindeloze 

mzies over dè EG-begroting en meer in het bijzonder de 

Britse bijdrage daaraan. Aan enig voomitziend en innove

rend beleid kwamen zij daardoor nauwelijks toe, al mag . 

men ook weer niet verwaarlozen dat het zelfs gedurende 

deze magere Europese jaren wel gelukte om een aantal 

problemen van de dag onder controle te krijgen: de sane

ring van de staalmarkt bijv., en hetin.de hand houden van 

de steeds weer oplaaiende handelsproblemen met de 

Verenigde Staten en met Japan, terwijl de betrekkingen 

met de Derde Wereld verder werden uitgebouwd. Minder 

succesvol was men daarentegen met het bijstellen van het 

uit de hand (en uit de begroting) lopende landbouwbeleid, 

al werden ook hier wel aanzetten tot de hoogstnoodzake

lijke herstructurering gegeven. 

Keerpunt 

Een groot deel van de verdienste voor de wending, die de 

Eur.opese zaken medio 1984 bego~men te nemen, komt 

stellig toe aan president Mitterand, die in de eerste helft 

van datjaar het voorzitterschap van de Europese Raad 

bekleedde en daar systematisch gebmik van maakte Oll.l 

het opgez~melde 'c~ntentieux' op te mimen en nieuwe 

dynamiek te ontwikkelén. Hij had daarbij de wind wel 

mee: in zijn eigen land was men eenjaar eerder tot qe pijn

lijke, maar duidelijke conclusie gekomen dat Frankrijk op 

zichzelf noch het vermogen noch de mimte bezat om eco

nomische politiek met eigen signatuur te voeren, in afzon

dering van de omringende landen en de verdere wereld. 

Aan een aantal eenzijdige Franse economische experimen

ten, die de in 1981 aan de macht gekomen socialistische 

regering met groot enthousiasme was begonnen, werd een· 

abmpt einde gemaakt; binnen de regeringsploeg pleitten 

sommigen nog wel voor een beleid van isolement(temg

trekking uit het. wisselkoersarrangement van het Europees 

Monetair Stelsel, zonodig vrijwaringsmaatregelen tegeno

ver de' EG-partners), doch de president besliste anders. 

Deze fundamentele keuze voor een niet-nationale (in meer 

bevlogen taal zou men ook ku~nen zeggen: een Europese 

en mondiale) benadering in Frankrijk viel samen met een 

kentering in het denken van mevrouw Thatcher, die het 
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teitsverschuiving in geheel West-Europa, waar nog kort 

tevoren industriële problemen en groeiscenario's als iets 

vrijwel onzindelijks waren uitgekreten, doch waar een 

steeds grotere ongerustheid over de achterblijvende eco

nomische ontwikkeling in vergelijking met de VS,Japan 

en zelfs de Nieuwe Industrialiserende Landen was ont

staan. Vooraanstaande industriëlen verwoordden met 

kracht de noodzaak van de Europese dimensie, niet in 

abstracte termen doch aan de hand van concrete proble

men, zoals normen, overheidsaankopen en milieuvoor

schriften. Een eminent voorbeeld daarvan is dr. Dekker 

vah Philips; doch ook in de met de EG door vrijhandels

akkoorden verbonden landen deed zich dat verschijnsel 

voor, bijv. de actie van de heer Gyllenhammer (VOLVO) 

in Zweden. 

Ook buiten het eigenlijke EG-terrein begon in de afge

lopenjaren de Europese dimensie op de voorgrond te tre

den: de Britse minister van defensie Heseltine (nu alweer 

ex-) werd een gangmaker van de samenwerking en de rati

onalisatie op het gebied van de Europese wapenproduktie, 

waar te onzent staatssecretaris Van Houwdingen een 

steeds overtuigender pleitbezorger van is. Wat tenslotte de 

politieke aspecten van het veiligheidsbeleid betreft, al 

sinds 1981 maken deze deel uit van de agenda van de 

Europese Politieke Samenwerking, doch daarnaast worden 

sinds ÜJ84 ook pogingen gedaan om in de 'herleefde' 

West-Europese Unie ('gelijkgezinder' dan de ~PS door de 

afwezigheid van Denemarken, Griekenland en Ierland) de 

Europese dimensie van de veiligheidsproblematiek syste

matisch te behandelen. 

Van Fontainebleau tot Milaan 

President Mitterand had dus wind en tij mee, toen hij twee 

jaar geleden de Europese discussies een constructieve 

wending beoogde te geven. Twee topconferenties, een 

grote rede voor het Eurppese Parlement in Straatsburg in 

mei, voorafgegaan door een dito tijdens zijn staatsbezoek 

aan Nederland in maart, en aan het einde van het Franse 

voorzitterschap waren toen inderdaad de grootste obsta

kels op het Europese pad verwijderd, te weten het Britse 

begrotingsprobleem, de 'begrotingsdiscipline' en het 

beteugelen van de uitwassen van de 'monetaire compense

rende bedragen' (mcb's) in de intra"EG handel in land-
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· bouwprodukten. Bij dit laatste kwam echter ook een zwak

ke stee in de overigens voor Europese politiek zo essentië

le relatie tussen Frankrijk en de Bondsrep~bliek aan het 

licht: het onvermogen van Bondskanselier Kohl om onwel

kome aspecten van Europese beleidsbeslissingen aan 

opstandige fracties in zijn coalitie met het gezag van zijn 

ambt op te leggen. Voor het saneren van de mcb's, die de 

Duitse boeren een volkomen ongerechtvaardige·voor

sprong bij de export naar andere EG-landen hadden ver

schaft, verlangde hij een compensatie in de vorm van een 

even ongerechtvaardigde BTW-vermindering. Teneinde 

zijn 'pakket' niet in gevaar te brengen gafMitterand hierin 

toe, stelde de EG-partners aldus voor een fait accompli en 

had daarmee in feite een eerste stap naar de renationalisa

tie van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek gezet. 

Dat het hier geen incidenteel probleem betrof, bleek een 

kleinjaar later toen de Bondsrepubliek, door haar 'veto' 

over de hoogstnoodzakelijke en in principe reeds vastge

legde neerwaartse aanpassing van de graanprijs uit te spre

ken, met de daad logenstrafte wat de Europese mond 

beleed. 

Was het oude 'contentieux' op de Europese Raad te 

Fontainebleau zo goed en zo kwaad als het ging groten

deels opgeruimd, de eigenlijke bedoeling van de Franse 

president was om bij die gelegenheid ook een spectaculai

re nieuwe start te maken; de oude problemen hadden ech

ter ook nu weer zoveel tijd in beslag genomen, dat hij er 

alleen maar dank zij zijn privilege als voorzitter in slaagde 

om een tweetal passages in het slotcommuniqué op te 

nemep. inzake zijn toekomstplannen. Deze betroffen ener

zijds het instellen van een institutionele commissie van 

persoonlijke vertegenwoordigers der regeringsleiders, die 

zi'ch om verbeteringen in het fi.mctioneren van de EG

instellingen moesten bekommeren; anderzijds het instellen 

van een Comité voor het Europa van de Burgers, dat voor

stellen moest doen over zaken, die de burgers in hun dage

lijks leven raken (zoals vereenvoudiging van grensovergan

gen, gelijkstelling van d{ploma's, universitaire 

uitwisselingen e.d.). Na Fontainebleau verdwijnt de Franse 

president als drijvende kracht bij het zoeken naar nieuwe 

initiatieven meer en meer uit het beeld; niet alleen omdat 

het Franse voorzitterschap is afgelopen, maar veeleer 

. omdat zijn eigen politieke positie gaandeweg verzw~kt, de 

binnenlandse ontwikkelingen al zijn aandacht op·eisen en 

daarenboven de relatie met Bonn minder en minder bruik

bare conclusies oplevert. Het spel verplaatst zich intussen 
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via Dublin, waar een soort interlocutoire Europese Raad 

van goed niveau plaatsvindt, via de traditionele Europese 

Raad van maart in Brussel naar Milaan. 

Het lwn verkeren 

Premier Fitzgerald moet in december 1984 in Dublin nog 

veel tijd aan de resterende problemen van de Spaanse en 

Portugese toetreding besteden; maar in mei 1985 worden 

de toetredingsverdragen eindelijk getekend, en in juni in 

Milaan doen de Spanjaarden en Portugezen al mee alsof zij 

reeds vollid waren. In Dublin ontwikkelt mevrouw 

Thatcher zich overigens weer verder tot een soort '9bjec

tieve bondgenoot' van de 'klassieke' Europeanen, althans 

t.a.v. bepaalde onde1werpen. Zij valt onze eigen minister

president, die zijn technologiememorandum toelicht, 

meteen bij als hij voortaan voor het vaststellen van techni

sche normen nieerderheidsbesluiten i.p.v. de unanimiteits

regel van artikel 100-EEG bepleit; wie Lubbers daarbij 

afValt, is uitgerekend de Duitse Bondskanselier. Het kan 

verkeren. 

Maar de op gang gebrachte wagen van de Europese Raad 

rolt door, al ware het maar door de wet van de traagheid; 

op zijn weg ontmoet hij daarbij het vierspan van het 

Europese Parlement, geti·okken door de vier grote fracties 

en zich opmakend om met een ontwerp voor een geheel 

nieuw Europees verdrag het concours d'élégance tussen 

de Gemeenschapsinstelling~n te winnen. Wie ook gelijk 

mogen hebben -degenen, die het Parlementsontwerp als 

irreële onzin ve1werpen, of degen~n diehet de hemel 

in prijzen- feit is dat de discussie over dat ontwerp, naast 

de al eerder vermelde discussie in economische kringen 

over de absolute noodzaak van een echte gemeenschappe

lijke markt, de zaken van de Gemeenschap weer in het . 

middelpunt van de belangstelling heeft geplaatst. Ook in 

de nationale parlementen, die zich al jaren van Europese 

o;1twikkelingen weinig meer hadden aangetrokken, onder 

het motto dat die zaken toch in Straatsburg thuishoren. 

Een hooggeplaatste Boncisrepublikein heeft eens opge

merkt, dat het besluit om het Europese Parlement recht

streeks te laten verkiezen, uitdrukkelijk zonder de bereid

heid om dat Parlement ook meer verantwoordelijkheden te 

geven, één van de meest cynische daden van de na-oorlog

se Europese politiek is geweest. De trieste geldigheid van 

deze uitspraak strekt zich overigens ook uit tot hetgeen nu 

in het kader van de hervorming van het EEG-verdrag ter 

tafel ligt. Maar t.a.v. zijn eigen rol in het op gang brengen 

van deze verdragshervorming kan men alleen maar zeggen 

dat het Parlement gedaan heeft wat mogelijk was, en dat 

zijn actie de loop der gebeurtenissen wel degelijk heeft 

beïnvloed, zij het niet met een eindresultaat naar zijn 

smaak. 

Consensus? 

De instelling t.a.v. Europese integratie verschilt van lid

staat tot lid-staat: het is geen leuze om te zeggen dat tussen 

de 'oude zes' nog steeds relatief de grootste homogeniteit 

in benadering van de Gemeenschap bestaat. V oot de 

Britten is de Gemeenschap nog steeds een geregeld 

samenwerkingskader waar men kijkt of n1en samen nuttige 

dingen kan doen, maar zonder intrinsieke meelwaarde a 

prim~i. Wel bestaat bij het Verenigd Koninkrijk al heellang 

de wens om zijn geslonken buitenlands-politieke dimensie 

via de Gemeenschap weer meer gestalte te geven (net als 

Frankrijk). Bij de Denen is juist dat laatste weer niet wel

kom, vooral niet als het omveiligheidsvraagstukken gaat; 

maar wat de EEG als z~danig aangaat bevinden zij zich op 

dezelfde golflengte- het is allereerst een 'market',en wie 

ertegen is heet 'anti-marketeer'. De Deense minister voor 

EG-zaken heet historisch minister 'voor de Europese 

· markten', mercantieler kan het niet. 

De leren hebben ir1 de Gemeenschap een vehikel gevon

den om achter de slagschaduw van de Britse eilanden van

daan te komen en in hun eigen recht in de zaken van 

Europa en de wereld te participeren. De Griekse toetre

ding ten tijde van ex-president Karamanlis mag een soort

gelijke motivatie hebben bezield, het Hellas van 

Piipandreou mengt te veel Levántijnse overlevingstaetiek 

in de politieke praktijk om een algemene plaatsbepaling 

mogelijk te maken. De twee nieuwe leden tenslotte, Spanje 

en Portugal, zochten en vonden via de EG verlossing uit 

hun isolement en achterstand t.o.v. de rest van West

Europa; voor beide zal de toetreding moeilijke economi

sche problemen met zich mee brengen en van de manier 

waarop de partners die helpen opvangen zal veel afuangen. 

Maar a priori zal hun instelling wellicht dichter bij die van 

de 'oude zes' staan dan van Denemarken of Griekenland. 

Dat is in Milaan reeds gebleken. 

Is in zo'n heterogeen gezelschap nu nog wel enige consen

sus mogelijk? 'Natuurlijk niet!', zou Heldring zeggen. 

Maar verrassendeiwijze is er, zelfs na de uitbreiding tot 
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La de uitbreiding tot 

Twaalf, op een aantal belangrijke punten thans meer con

sensus dan er in lange tijd geweest is: 
_nooit tevoren is er zoveel 'convergentie' in de macro-eco

nomische en monetaire politiek tussen de lid-staten 

geweest; 
- iedereen is overtuigd van de noodzaak van één homoge

ne 'binnenmarkt' als thuisbasis 'voor een concurrerende 

Europese industrie; voor dat doel aanvaardt men ook 

meerderheidsbesluiten (het Deense probleem even tussen 

haakjes zettend); 

- iedereen is overtuigd dat nieuwe technologie gestimu

leerd moet worden; 

- het belang van het handhaven van een open, op concur

rentie stoelend wereldhandelssysteem wordt algemeen 

onderschreven; bestrijding van protectionisme moet hand 

in hand gaan met voldoende onderhandelingskràcht om 

als gelijken met de VS en Ja pan te kunnen spreken; 

- hervorming van de gemeenschappelijke landbouwpoli

tiek zonder het kind met het badwater weg te gooien 

wordt algemeen gewenst. 

In Mihpn ging het dan ook niet zozeer om de inhoudelijke 

pro~lemen (een scenario van de Europese Commissie 

voor het totstandbrengen van de homogene binnenmarkt 

in zevenjaar werd van de zegen der regeringsleiders voor

zien), als om de manier waarop het toekomstige beleid in 

praktijk moest worden gebracht, d.w.z. de besluitvor

mingsprocedures. Het institutionele comité had, echter 

niet unaniem, bepaalde hervormingen aanbevolen in de 

vorm van formele verdragsherzieningen; mevrouw 

Thatcher met name stond daar niet achter, zij meende dat 

hetzelfde resultaat te bereiken zou zijn met een verklaring 

van goede intenties (geen veto's gebruiken). Parijs en Bonn 

hadden zich verloren in een halfslachtig ontwerp dat de 

façade van een 'Europese Unie' beoogde op te trekken 

zonder substantieel iets aan de oplossing der problemen 

bij te dragen. 

Bella figum 

Tot verrassing van de meeste dttelnemers en ergernis van 

sommigen toverde het Italiaanse voorzitterschap in juni 

1985 in Milaan uit de schijnbare lege onderhandelings

hoed tóch nog een levensvatbaar konijn te voorschijn, in 

de vorm van een procedurebesluit (dus met meerderheid 

genomen) inzake het bijeenroepen van een onderhande

lingsconferentie ter herziening van het EEG-verdrag op de 
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door het institutionele comité genoemde punten. Destijds 

waren er velen; die de wijsheid van deze 'forcing' betWijfel

den, eu niet alleen in Londen en Kopenhagen. Waartoe hu 
meerderheid een conferentie bijeenroepen, die alleen met 

unanimiteit ?berhaupt iets, al ~as het nog zo mager, zou 

kunnen besluiten? 

Maar ziet, gedurende de conferentie, die onder 

Luxemburgs voorzitterschap voortrolde, werd toch gelei

delijk een akkoord met de Britten bereikt, en zelfs met de 

Denen (hun voorbehoud sloeg op de ho1.1-ding van het 

Deense parlement, niet op die van de regering zelf). Het 

onderhandelingsproces heeft dus de overhand gekregen 

op de aanvankelijke posities, zonder twijfel omdat .Londen 

één ding per se wilde vermijden: met Denen en mogelij

ketwijze Grieken als enig gezelschap, geïsoleerd te worden 

vim de andere partners. Wat.de dynamiek van het proces 

betreft hebben de Italianen met hun Milanese 'forcing' dus 

achteraf gelijk gekregen. Ook wat de kwaliteit v:àn het spel 

betreft? Het is de ironie van de geschiedenis, datjuist de 

Italianen zelf daar nog het meèst aan twijfelen. 

. De win!lCl van Sin/lel 

Net als in de winkel van Sinkei is bij de lopende verdrags

herziening van alles te koop, maar het is niet alles even 

fraai. Het minst fraaie is zonder twijfel wat over de rol van 

het Eu;:opese Parlement is afgesproken: er is een soort 

tweede lezing van wetgevingsvoorstellen ingelast, met de 

.mogelijkheid van 'amendering', doch daar het laatste 

woord aan de Raad van Ministers blijft is dat een hybride 

woordgebruik. Dat het Deense parlement hier een aan

tasting van zijn souvere~niteit in ziet, is bizar . 

Ingrijpender is de wijziging van bepaalde verdragsartike

len, met name art. IOO~EEG, die het mogelijk maakt voor

taan met gekwalificeerde meerderheid besluiten te nemen 

die voor het totstandbrengen van de 'binnenmarkt' nodig 

zijn. De echte toets is natuurlijk, of men later van die 

meerderheidsstemming ook werkelijk gebruik zai maket)

dat gebeurt immers nu vaak óók niet bij artikelen, die 

allang de meerderheidsclausule bevatten (zoals landbouw

zaken en handelspolitiek). Toch lijkt er echt iets veranderd 

te zijn: kort na het aanvaarden van het 

Raadsvoorzitterschap lieten zowel minister Braks als 

minister Ruding zonder veel tegenstand met meerderheid 

besluiten over de t;undvleesmarkt en de exportkredieten · · 

nemen. Belangrijk is, dat het reglement van orde van de 
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Raad zó gewijzigd wordt, dat meerderheidsstemmiugen zo 

nodig kunnen worden afgedwongen; maar dat is nog niet 

besloten. 

Behalve de nieuwe verdragsteksten inzake de binnenmarkt 

zijn er nog nieuwe bepalingen inzake de 'monetaire capa

citeit', de 'samenhang' (die beoogt de achterstand van min

der ontwikkelde regio's te verkleinen), het onderzoek en 

de technologische ontwikkeling, het milieu en de sociale 

politiek. Soms hebben deze, vaak nogal uitvoerige, teksten 

meer het karakter van intentieverklaringen dan van ver

dragsbepalingen. Doch zij vestigen wel duidelijk 

Gemeenschapscompetenties op een aantal terreinen waar 

vroeger alleen ad hoc via art. 235-EEG (het artikel voor de 

niet-voorziene gevallen) kon worden opgetreden. 

Op institutioneel gebied valt naast de tekst over het 

Eui·opese Parlement nog een dito over de uitvoerings- en 

beheersbevoegdheden van de Europese Commissie te ver

melden: daar deze zeer veel aan latere invulling overlaat, is 

over de concrete draagwijdte nog geen oordeel te vellen. 

Duidelijker in zijn consequenties is een nuttige bepaling, 

die de mogelijkheid van het inbouwen van een procedure 

in eerste instantie bij het Europese Hof in Luxemburg 

mogelijk maakt. 

Dan is er nog het ontwerp-verdrag inzake de 'Europese 

Samenwerking op het gebied van de Buitenlandse 

Politiek', dat de reeds bestaande 'EPS' formaliseert met 

één kleine toevoeging: een licht secretariaat te Brussel, een 

zinnige oplossing. Dat alles tezamen vindt zijn plaats 

onder de gemeenschappelijke paraplu van één 'Europese 

Acte', die het streven naar een 'Europese Unie' nog eens 

bevestigt. Onder deze fraaie woorden gaat dus een meng

sel van nuttige, minder overtuigende en ronduit teleurstel

lende elementen schuil. 

De lakmoestest 

Gemeten aan de oorspronkelijke plannen van het 

Europese Parlement is dit resultaat natuurlijk minimaal; 

gemeten aan de atmosfeer rondom de Europese Raad van 

Milaan, nog geenjaar geleden, is het niet anders dan 

opmerkelijk te noemen. Doch slechts gemeten aan de 

praktische toepassing, die de instellingen (en vooral de 

Raad van ministers) aan deze nieuwe teksten zullen geven, 

zal beoordeeld kunnen worden wat deze verdragsherzie

ning werkelijk waard is. Voor het Parlement is het een 

schrale troost, dat het in de toekomst toetredingsverdragen 

(welke?) ter goedkeuring zal krijgen voorgelegd, evenals 

overeenkomsten met derde landen; maar het heeft er bij

zonder verstandig aan gedaan om, met behoud van zijn 

kritische beoordeling, zorgvuldig te vermijden spaken in 

de wielen van de verdere procedure te steken. 

Voorlopig zijn de ogen op Denemarken gericht; als dit 

artikel in druk verschijnt zal waarschijnlijk het refáendum 

achter de rug zijn. Valt dat positief uit, dan heeft het 

Deense parlement zich daar bij voorbaat al bij neerge!Ggd. 

Is het negatief, dan komt het Nederlandse voorzitterschap 

de boeiende taak toe, tóch voor het behoud van de sub

stantie van de overeengekomen verbeteringen te zorgen, 

net zoals Schmidt en Giscard zevenjaar geleden ondanks 

Engelse tegenstand tóch het Europees Monetair Stelstel 

ten doop hielden. 

Eén ding staat vast, de Gemeenschap houdt zich najaren 

kibbelen eindelijk weer bezig met de ~chte problemen: het 

goed doen functioneren van de gemeenschappèlijke markt 

in al zijn economische en sociale aspecten, en op deze 

grondslag het behartigen van de belangen van onze volke

ren in een turbulente wereld. Daar was het altijd om 

begonnen. Twintigjaar geleden waren er in West-Europa 

nog twee rivaliserende concepten: de Britse vrijhandelszo

ne-benadering (EFTA) en het door hen als 'little Europe' 

betitelde Europa val). de Zes. Met de uitbreiding tot Twaalf 

heeft de communautaire formule een éclatante ovelwin

ning behaald. Maar als die niet kan worden omgezet in 

bestuurlijke daadkracht (en daar gaat de verdragsherzie

ning om), is de uitbreiding een verlies voor allen. De log

heid van het aantal overwinnen met gestroomlijnde 

besluitvormingsprocedures: dat is de lakmoestest. 

De auteur was secretari~-generaal van de Hoge Autoriteit 

van de EGKS en directeur-generaal buitenlandse betrek

kingen van de EG. 

Om d~ 25ste jamgang van Idee te vieren, w01·dt dit jaar 
in ieder nwnmer een oud artikel opnieuw gepubliceerd. 
Dit aTtikel verscheen in mam·t 1986 . . 




