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Valt Europa van het wereldtoneel? 
Kan Europa een mondiale hoofdrol spelen? Of is ze slechts een souffleur waarnaar de 
VS niet meer luisteren? Vooral nu de Amerikanen steeds meer hun eigen gang gaan en 
zich steeds minder van Europa aantrekken, lopen de frustraties hoog op. Hoe men he~ 
ook wendt of keert: buitenlands beleid blijkt de moeilijkst te integreren sector van de 
Europese Unie. Zinvoller dan een beklag over de spreekwoordelijke Europese ver
deeldheid vindt Europarlementariër Bob van den Bos een analyse waarop zij berust. 

A Hereerst past een relativering. Verge-
leken met enkele decennia terug is er d 0 0 r B 0 b 

sprake van een beduidend grotere 
eenheid. Europa is inmiddels een formidabel handelsblok met een 
door de mondialisering steeds sterkere concurrentiepositie tegen
over de VS en Azië. In handelspolitieke kwesties spreekt de EU 
met één stem. De lidstaten delen ook grote strategische belangen, 
zoals vrede en stabiliteit aan de buitengrenzen en ongestoorde 
energievoorziening. Niet voor niets zien Amerikanen en Aziaten 
Europa vaak meer als een eenheid dan wijzelf. Dat geldt ook voor 
haar externe beleid, want de gevoelde noodzaak tot een recht
vaardige welvaartsverdeling beperkt zich niet tot het eigen conti
nent. Europa is de grootste donor van ontwikkelingsbijstand en 
noodhulp. Vanwege de verdragsverplichting trachten de lidstaten 
bij voortduring hun externe beleid op elkaar afte stemmen, en dat 
lukt vaak. Soms ook niet, en dan helaas vooral als het er echt op 
aankomt. Berucht zijn de Balkanoorlogen. In het Israelisch
Palestijnse conflict zijn de Europese regeringen echter duidelijk 
naar elkaar toe gegroeid, ondanks verschillen in politieke basis
sympathieën. 

Belangrijk schisma 

Niettemin zijn de lidstaten nog steeds ook elkaars economische 
concurrenten. De orders die naar het ene land gaan, vallen niet toe 
aan het andere. Vooral door hun koloniaal verleden hebben lidsta
ten uiteenlopende historische bindingen met derde landen en heeft 
ook de geografische ligging onmiskenbaar zijn effect op de buiten
landse prioriteiten. De zuidelijke landen zijn veelal gericht, zo niet 
geobsedeerd door het Middellandse-Zeegebied, voor Duitsland telt 
bovenal Midden-Europa en de Scandinavische staten richten hun 
aandacht bij voorkeur op de noordoostflank. Een belangrijk schis
ma bepaalt de verhouding met de VS. Landen als het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland zijn traditioneel Atlantisch georiënteerd, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, dat bij voortduring een 
grotere onafhankelijkheid jegens Amerika bepleit. Landen als 
Zweden, Ierland en Oostenrijk willen nog steeds geen lid van de 
NAVO worden. Naarmate de integratie op andere gebieden inten
siveert, groeit de neiging van vooral grotere lidstaten om het ver
lies aan soevereiniteit en identiteit te compenseren met een ster
ker geprofileerde nationale buitenlandse politiek. Bovendien zijn 

Bob van den Bos is vice-voorzitter van de D66-fractie in het Europees 
parlement. 

de leiders van deze staten er niet vies van o 
V a n d e n B 0 s binnenlands politiek garen te spinnen bij hun 
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optreden op het wereldtoneel met andere gro
ten der aarde. Een gemeenschappelijk, en dus 'anoniem' Europees 
buitenlands beleid ontneemt politici de mogelijkheid om nationa
listische gevoelens politiek te exploiteren. 
Deze problemen dreigen met de uitbreiding alleen maar groter te 
worden. De voormalige Sovjetsatellieten voelen er weinig voor 
hun zojuist verkregen soevereiniteit onmiddellijk weer uit handen 
te geven. Tot nu toe steunen de kandidaat-lidstaten vrij algemeen 
de EU-standpunten 
zoals die worden gefor
muleerd door de Raad of 
ingebracht in de VN. Dat 
zou echter best wel eens 
kunnen veranderen na 
toetreding. De heden
daagse politiek in deze 
landen wordt sterk beïn-
vloed door trauma's uit 
het verleden. Daarnaast 
beschouwen veel kandi
daat-lidstaten Rusland 
nog steeds als bedrei
gend. De historische er

Bob van den Bos 

varingen met het grote buurland en zijn interne instabiliteit 
maken de huidige generatie politici in Midden-Europa huiverig 
voor de samenwerkingsakkoorden die West-Europese leiders juist 
wensen. De jonge democratieën willen hun veiligheid verzekerd 
zien door de VS en hechten daarom buitengewoon grote waarde 
aan het NAVO-lidmaatschap. Noch de ineenstorting van de Sov
jet-Unie noch het recente Amerikaanse unilateralisme zijn voor 
hen redenen om minder waarde aan de Atlantische Alliantie te 
hechten en daarom zien zij ook niet veel in de ontwikkeling van 
een zelfstandig Europees veiligheids- en defensiebeleid. 

Europese interventiemacht 

Daar wordt niettemin gestaag aan gewerkt. Er is afgesproken dat 
de lidstaten in 2003 voor minstens een ja~r een troepenmacht 
beschikbaar hebben van vijftig- à zestigduizend militairen, alsme
de 300 tot 350 gevechtsvliegtuigen en 80 marineschepen. In het 
kader van het 'Helsinki Headline Goal' moet daarnaast een 
Europese capaciteit opgebouwd worden voor commandovoering, 
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strategisch transport en inlichtingen. Het ziet er niet naar uit dat 
deze doelstelling op tijd wordt verwezenlijkt, omdat zich velerlei 

problemen voordoen. De strenge EMU-budgetcriteria beperken de 
financiële ruimte van Europese regeringen om de defensie-uitga
ven te verhogen of zelfs te handhaven. Verder bestaan nog slechts 

vijf krijgsmachten volledig uit beroepsmilitairen, terwijl dat er in 
2003 volgens de planning acht moeten zijn. Uitzending van 
dienstplichtigen kan doorgaans alleen op vrijwillige basis, met al
le gevolgen vandien. Voor operaties binnen de hogere geweldspi
raal zijn hechte, zeer professionele eenheden nodig die het ver
hoogde 'slachtofferrisico' hebben aanvaard. Bovendien blijkt het in 
veel staten lastig om gekwalificeerd beroepspersoneel te werven. 
Een meer fundamenteel probleem is dat er nog geen duidelijk 

strategisch concept is vastgesteld. Zo ontbreekt overeenstemming 
over de actieradius van de Europese militaire macht. Gaat het al
leen om Europa, ook om aangrenzende gebieden of zelfs om Mid
den-Afrika? Daarnaast is er nog volop discussie over de vraag of 

de strategische voorbereiding en commandovoering geheel zelf
standig, of binnen bestaande NAVO-kaders moeten geschieden. In 
dat geval hebben niet-EU-staten als de VS en Turkije zeggen

schap over de inzet van de middelen. Ook bestaat verdeeldheid 
over de noodzaak van eigen Europese satellietwaarnemingssyste
men. De Amerikaanse bondgenoten beschikken al ruimschoots 
over deze zeer dure voorzieningen. Daarom vinden de Britten, als 
trouwste bondgenoten van Washington, de ontwikkeling van 
Europese inlichtingencapaciteit overbodig, terwijl Frankrijk en 
Duitsland niet volledig afhankelijk willen zijn van de VS. 

Strategieën en partnerschappen 

Het buitenlands beleid van de EU is dus nog maar beperkt geba
seerd op militaire macht. Deze zwakte, en de politieke verdeeld
heid maken dat Europa onvoldoende invloed kan uitoefenen, voor
al in geval van (dreigende) gewelddadige crises. Niettemin moeten 
we hier niet uit concluderen dat de EU helemaal geen buitenlands 
beleid kent. Dat is namelijk wel degelijk het geval. Via zogenoem
de globale EU-strategieën en-partnerschappen met andere regio's 
en landen kan de EU wel degelijk invloed uitoefenen in de we
reld .1 Uitgangspunt van dit structurele buitenlands beleid is niet 

het pure eigenbelang op korte termijn màar de langetermijndoel
stellingen die gediend worden door het aangaan van bestendige 
politieke, hulp- en handelsrelaties. In het algemeen zijn deze be
trekkingen gericht op het creëren van een vredige, stabiele, wel
varende en democratische internationale omgeving. 
Veel samenwerkingsprogramma's zijn bestemd voor Midden- en 

Oost-Europa, zoals PHARE en TACIS. Samen met associatieak
koorden en pretoetredingsstrategieën hebben deze in zeer sterke 
mate bijgedragen aan de stabiliteit van de nieuwe democratieën. 

De positieve politieke gevolgen van al deze inspanningen worden 
vaak onderschat.2 Vooral onder druk van zuidelijke lidstaten zijn 
vanaf midden jaren negentig programma's ontwikkeld voor lan
den rond de Middellandse Zee. Behalve humanitaire redenen la
gen hier ook overwegingen van veiligheid (bestrijding van moslim
fundamentalisme) aan ten grondslag. Mede om een bijdrage te le

veren aan het vredesproces heeft de EU ook substantiële hulp ge
boden aan de Palestijnse gebieden. 
Europa is ook een belangrijke donor van ontwikkelingshulp. De 

Gemeenschap en de lidstaten geven samen 55% van alle internati
onale officiële ontwikkelingshulp. Belangrijkste begunstigden zijn 

77landen uitMrika, Caraïben en Stille Zuidzee (ACS) waarmee de 
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EU een structurele ontwikkelingsrelatie heeft. In 1975 is daartoe 
in Lomé het gelijknamige akkoord gesloten dat handelsvoordelen 

en omvangrijke hulp biedt aan deze A CS-landen. In 2000 is de re
latie vernieuwd met het Akkoord van Cotonou. Het hoofddoel van 
dit unieke partnerschap is niet handel maar de bestrijding van 

armoede. Het gaat hierbij om ontwikkelingshulp, politieke dialoog 
en nauwere economische en handelsbetrekkingen en bevordering 
van regionale samenwerking. Anders dan de eerdere Lomé-ver
dragen voorziet dit Akkoord in opschorting van de hulp bij de 

schending door een ACS-land van respect voor mensenrechten, 
democratische principes en de rechtsstaat, essentiële elementen 
van het partnerschap. Dergelijke sancties zijn inmiddels toegepast 
op een reeks landen. 

Handelsbetrekkingen met Latijns-Amerikaanse landen zijn de 
afgelopen tien jaar aangevuld met ontwikkelingshulp, vooral fi
nanciële en technische bijstand. Ook met Azië heeft de EU een 
structurele hulprelatie met 30% van de internationale ontwikke
lingshulp. Dat is minder dan Japan (51 %), maar meer dan de Ver
enigde Staten (9%). Het gaat hier in hoofdzaak om armoedebe
strijding via steun aan plattelandsontwikkeling, onderwijs, infra

structuur en institutionele capaciteitsop bouw. Het versterken van 
de rechtsstaat, goed bestuur en de bestrijding van corruptie zijn 
ook in Azië prioritaire doelstellingen. 

Flexibel engagement 

Om Europa meer gewicht in de wereld te geven zou naast het 
structurele handels- en hulpbeleid ook de buitenlandse -en veilig
heidspolitiek onder de primaire verantwoordelijkheid van de 
Commissie gebracht moeten worden (gecommunautariseerd). De 
huidige taak van Solana zou dan onder verantwoordelijkheid van 
een Commissaris vallen. Vooralsnog willen de Europese regerin
gen hier absoluut niet aan. Zij willen onverkort opkomen voor hun 
eigen nationale belangen, visies en identiteit en willen geen zeg
genschap delegeren aan de Commissie. De intergouvernementele 
besluitvorming dreigt echter vast te lopen in een Unie met bijna 
twee keer zoveel lidstaten. Nu al voelen vooral de grotere landen 
zich vaak belemmerd door de noodzaak van brede consensus. 
Waarom is instemming vereist van kleinere staten die er voor de 
oplossing van een probleem niet toe doen? Landen die in staat en 
bereid zijn om militaire middelen in te zetten, en daarmee de risi
co's van slachtoffers aanvaarden, nemen een grotere verantwoor
delijkheid op zich dan staten die dit niet kunnen of willen. Onmis
kenbaar neemt de neiging van grotere lidstaten toe om in geval 
van crises onderonsjes te beleggen buiten de formele overlegka
ders om.3 De VS richten zich in dit soort situaties veelliever tot 
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland dan tot de EU 
als geheel. 
Daar staat tegenover dat een directorium van de grotere landen 
veel weerstanden oproept en een desintegrerend effect kan heb
ben. Als op buitenlands politiek terrein de grote landen het voor 
het zeggen krijgen, kan dat zijn weerslag hebben op andere be
leidsterreinen. Bovendien kunnen kleinere lidstaten wel degelijk 
bijzondere belangen hebben bij de situatie in een bepaalde regio, 

zoals Finland en de Baltische staten bij Rusland of België bij Con
go. Het is daarom niet verstandig de bijzondere verantwoordelijk
heid van een beperkt aantal grote lidstaten te institutionaliseren. 

Waar zou trouwens de grens getrokken moeten worden tussen 
groot en klein? Waar horen Italië, Spanje en Polen thuis? Is Ne
derland ondanks zijn bescheiden omvang niet een middelgroot 

IDEE- APRIL 2002 

< 

la1 
W: 
no 
he 
zi< 
ZH 

vd 
be 
zij 

co 
is 
al 

E 
bl 
ZE 

ei 
dl 
d: 
Z( 

" b: 
Ot 

d 
tE 
k 
h 
ti 

" a 
n 
g 

d 
t: 
n 

I 
t 
E 



HET PROGRAM 

land, dat onevenredig bijdraagt aan bijvoorbeeld vredesoperaties? 
Wat we nodig hebben is een concept, waarbij de machtsverschillen 
noch worden ontkend noch geïnstitutionaliseerd: het Europa van 
het 'flexibele engagement'. Als de (crisis-)situatie erom vraagt moet 
zich een groep landen vormen die speciale verantwoordelijkheid op 
zich neemt. Indien de toestand militaire implicaties heeft, ligt het 
voor de hand om de troepen- en materieelleveranciers de rol in de 
besluitvorming te geven die hun toekomt. Mochten dat er te veel 
zijn, dan moet een kerngroep worden geformeerd die voortdurend 
contact onderhoudt met de overige militair betrokken landen. Het 
is van belang dat in elke groep binnen het 'flexibele engagement' 
altijd een vertegenwoordiger van de Commissie participeert. 

Samenwerking, geen confrontatie met VS 

Europa moet ervoor waken dat haar ambities in overeenstemming 
blijven met de mogelijkheden. Zeker in verhouding tot de VS is on
ze politieke besluitvorming zeer moeizaam en onze militaire capa
citeit beperkt. Nu president Bush zijn defensie-uitgaven nog eens 
drastisch gaat verhogen, zal de militaire kloof tot in lengte van 
dagen onoverbrugbaar blijven. Tengevolge daarvan kunnen we on
ze buitenlandse politiek niet dezelfde kracht bijzetten als 
Washington. In tegenstelling tot de VS heeft de EU echter een 
breed kader van hulp- en handelsrelaties opgebouwd waarmee zij 
ook zekere politieke invloed kan uitoefenen. In de praktijk is er 
derhalve sprake van een taakverdeling tussen de twee continen
ten zonder dat die als zodanig wordt erkend.4 De wereldproblemen 
kunnen alleen effectief worden aangepakt als Europa en de VS 
hun beleid op elkaar afstemmen. Elkaar over de oceaan kortzich
tigheid verwijten, getuigt niet van het staatsmanschap waar de 
wereld op zit te wachten. Een taakverdeling waarbij beiden voor
al maar niet uitsluitend doen waar ze het beste in zijn, is zo slecht 
nog niet. Het aanpakken van landen die mogelijk massavernieti
gingswapens produceren, zoals Irak, kunnen de Amerikanen beter 
dan wij, mits ze daarbij tenminste de nodige wijsheid en voorzich
tigheid betrachten. Bij grote militaire operaties moeten de VS 
natuurlijk het voortouw nemen. 
De Europeanen moeten zich toeleggen op beperkte vredesopera
ties, vooral op of vlakbij het eigen grondgebied. Daarnaast dient de 
EU haar beleid van conflictpreventie door armoedebestrijding en 
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de opbouw van de democratie verder te intensiveren. Hoe meer 
deze inspanningen tezamen met de Amerikanen kunnen plaats 

vinden, des te beter. Het internationale terrorisme kan alleen vi 
een nauwkeurig gecoördineerd en langdurig volgehouden beleid 
de wereld uit geholpen worden. Het met harde hand uitroeien van 
de broeinesten is daarbij even belangrijk als de oplossing van die 
pere oorzaken zoals religieuze intolerantie, schrijnend oneerlijke 
welvaartsverdeling en gebrek aan democratie. Het moet onbe 
staanbaar zijn dat Israëliërs en Palestijnen elkaar blijven afslach
ten terwijl de rest van de wereld werkloos toeziet. De Mrikaanse 
armoede moet evenzeer een Amerikaanse zorg zijn als een Euro
pese. Om de voor de internationale stabiliteit cruciale ontwikke
lingen in China en Rusland zo positief mogelijk te beïnvloeden, is 
het dringend gewenst dat de VS en Europa gezamenlijk optrek
ken. Voor zover dat niet het geval is, zal afbreuk gedaan worde 
aan de invloed van beiden. De onlangs weer gebleken economische 
belangenconflicten (staal) en culturele tegenstellingen mogen ons 
niet blind maken voor essentiële gemeenschappelijke waarden zo 
als democratie, mensenrechten en een eerlijke welvaartsverde
ling. En voor gemeenschappelijke strategische belangen, zoals ter 
rorismepreventie en -bestrijding, stabiliteit in conflictregio's en 
het tegengaan van de ontwikkeling van massavernietigingswa
pens. Veel meer dan voorheen moeten de VS en Europa trachten 
tot gezamenlijke analyses van potentieel gevaarlijke situaties te 
komen. Het traditionele kader hiervoor, de NAVO, lijkt echter in 
belang af te nemen. De betrokkenen moeten de positie van he 
bondgenootschap daarom grondig evalueren. Indien de alliantie 
niet meer geschikt ·is voor intensief transatlantisch politiek over
leg, moet er een nieuw forum geschapen worden. 

De wereld wordt in snel tempo kleiner. Het maatschappelijk ver
keer trekt zich steeds minder van nationale grenzen aan. De orga
nisatie van de internationale betrekkingen loopt hier verregaand 
bij achter. Europese staten kunnen in hun eentje weinig meer uit
richten. Het wordt tijd dat ze ophouden te doen alsof dat nog steeds 
wel zo is. Zelfs als Europa gemeenschappelijk optreedt, is haar in
vloed in de wereld beperkt. De mondiale problemen en bedrei
gingen vergen een zo veel mogelijk geharmoniseerde Europees-At
lantische politiek. Als de Europeanen uit de coulissen in de mondi
ale schijnwerpers willen treden, moeten ze ophouden nationaal so
lotoneel te spelen. Dit leidt alleen tot steeds slechtere recensies. • 

Noten 

1. Zie het proefschrift van S. Keukeleire, Het buitenlands beleid 
van de Europese Unie, Deventer: Kluwer 1998. 
2. S. Keukeleire, "Onbekend, onbemind en onderschat; het struc
tureel buitenlands beleid van de Europese Unie", in: Internatio
nale Spectator, september 1999, nr 9. 
3. Inmiddels berucht is het dineetje van de Britse premier Blai , 
waar alleen Chirac en Schröder voor waren uitgenodigd om over 
de militaire inzet in Mghanistan te spreken. Zodra de 
regeringsleiders ven Spanje, Italië, Nederland en voorzitter België 
hier lucht van kregen hebben zij zichzelf uitgenodigd. 
4. Op de vraag van de schrijver in het Europees Parlement aan 
Commissaris Patten wat deze vindt van een taakverdeling, rea
geerde hij als door een wesp gestoken: geen civiel Europa en mili 
tair Amerika! De Brits-Europese politicus zag over het hoofd da 
de rolverdeling in de praktijk allang bestaat. 
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