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Europeanen betreld~en bij uitbreiding 
Europa is bezig met de grootste uitdaging van haar geschiedenis: de uitbreiding van de 
Unie met dertien landen. Als daarvoor echter bijna geen publieke steun of belangste~ 
ling is, moet bij elke democraat, en zeker elke Democraat een alarmbel gaan rinkelen, 
vindt Lousewies van der Laan. 

V 
olgens de laatste Eurobaro- 15lidstaten. Studies wijzen uit datjuist 
meter-peilingenl ervaart d O O r L O U s e W i e S V a n d e r L a a n de kandidaat-lidstaten zullen profiteren 
slechts 27% van de EU-bur- van extra economische groei. Zij kunnen 

gers de uitbreiding als belangrijk. Europa realiseert zich blijkbaar de komende jaren een gemiddelde additionele groei van 1,5% ver-
nog niet wat voor enorme veranderingen de uitbreiding teweeg zal wachten, wat tot 2009 kan oplopen tot 4%- 4,8% in totaal.5 Daar-
brengen. De beleidsmakers zijn zo enthousiast bezig met hun 
Grote Politieke Project dat ze vergeten dat dit grote invloed zal 
hebben op de bevolking van Europa. Achtentwintig procent van de 
Europese bevolking voelt zich 'weinig' en 57 procent zelfs 'helemaal 
niet' betrokken bij de uitbreiding van de EU. 2 Het getuigt van een 
paternalistische instelling om te denken dat met wat overheids
voorlichting de steun vanzelf wel komt. Het uitbreidingsproces 
moet fundamenteel anders: open, eerlijk en inhoudelijk. 

Eerlijkheid ver te zoeken 

Elk jaar publiceert de Europese Commissie de zogenaamde voort
gangsrapporten waarin zij een overzicht geeft in hoeverre kandi
daat-lidstaten voldoen aan verschillende criteria. De rapporten 
zijn diplomatiek en administratief geschreven, maar laten duide
lijk zien dat er nog veel werk moet gebeuren. Het meest recente 
rapport3 stelt: "De hervorming en versterking van het gerechtelijk 
apparaat begint weliswaar langzaam maar zeker vruchten af te 
werpen, maar moet in een hoger tempo en versterkt worden door
gevoerd, met name om de effectieve handhaving van het acquis 
[de bestaande Europese wetgeving] te waarborgen. De bestrijding 
van corruptie moet worden geïntensiveerd. Tastbare resultaten 
[ ... ]zijn nodig gezien de grote bezorgdheid die hierover bestaat en 
om een transparant ondernemersklimaat te creëren. In bepaalde 
landen moeten hardnekkige problemen met betrekking tot voor
arrest worden aangepast. De handel in vrouwen en kinderen uit, 
via en naar bepaalde kandidaat-landen blijft een punt van ernsti
ge zorg." Een wel zéér diplomatieke formulering van een zware 
onvoldoende. Ondanks deze problemen stelt de Europese Unie dat 
het mogelijk moet zijn de toetredingsonderhandelingen voor het 
einde van dit jaar af te sluiten zodat de kandidaat-lidstaten in 
2004 lid kunnen worden. 

Geen economische winst voor de EU 

Het economische plaatje is eveneens duidelijk: de kandidaten zijn 
veel armer dan wij. Het gecombineerde Bruto Nationaal Product 
(BNP) van twaalf! kandidaten is 5% van het BNP van de huidige 

Lousewies van. der Laan. isfi'actievoorzit.ter van D66 in het Eu.ropees 
Parleme11t. Zij heeji daarvoor vier jaar gewerkt als adviseur en. woordvoerder 
va11 EC-Commissaris Ha11s van den Broek, die onder meer ·verantwoordelijk 
was voor de ui t.breiding. 
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mee komt de groei 
in die twaalf kan-
didaat-landen zo'n 
1,5 uit boven het 
voorspelde gemid
delde van de EU 
15 (2,5%). Let wel, 
dit betekent dat 
een land als Tsje
chië pas over vijf
tien jaar hetzelfde 
gemiddelde inko
men heeft als de 
relatief arme EU
landen Spanje, 

Portugal en Grie- Lousewies van der laan 
kenland, terwijl 
een land als Roemenië er meer dan dubbel zo lang over zal doen. 
Gezien de verschillen zal er dan ook weinig positief effect zijn op 
de landen van de huidige EU. De laatste berekeningen gaan uit 
van slechts 0,1% extra groei. Dat komt onder andere omdat de 
handelsvoordelen voor de EU al jaren geleden zijn begonnen door
dat de kandidaten hun markten moesten openen.6 Bovendien zijn 
de handelsvolumes in EU-ogen relatief klein. De economische 
baten zijn daardoor marginaal en laten buiten beschouwing wat 
de extra kosten zullen zijn. Zolang de landbouwsubsidies en de 
structuurfondsen, die samen het leeuwendeel van de EU-begro
ting zijn, niet worden hervormd, is het echter volledig onduidelijk 
wat de extra kosten zullen zijn. Tot 2006 ligt de begroting vast, 
daarna is alles onzeker. 

Big Bang 

Ondanks deze feiten blijven politici, de Nederlandse regering 
voorop, hameren op de economische en andere voordelen van de 
uitbreiding. Men is namelijk als de dood dat de toch al geringe 
steun voor de uitbreiding verder zal afbrokkelen als openlijk over 
de kosten en nadelen gesproken wordt. Er is kennelijk een risico 
van een 'backlash' aan twee kanten: de EU en de kandidaat-lan
den zijn net een verloofd stel dat al jarenlang samenwoont en 
heeft besloten binnen enkele jaren te trouwen. Tijdens het samen
wonen zijn echter vragen en irritaties naar boven gekomen en de 
aanstaande echtelieden lossen die niet op maar proberen hun 
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gezamenlijk geluk af te 
dwingen door geforceerd 

een trouwdatum vast te 
stellen. Op een vergelijk
bare manier proberen de 
EU-regeringsleiders de 
toetreding er snel door
heen te jagen om te voor
komen dat iemand zich 
bedenkt. 
In 1993 werden in Kopen
hagen ondubbelzinnige 
criteria vastgesteld voor 
toetreding die erop neer
komen dat kandidaat-lid
staten ·zich vóór zij lid 
worden van de EU moe
ten ontwikkelen tot een 
volwaardige democratie 
en rechtsstaat, dat zij een 
functionerende markteco
nomie hebben en dat zij 
de huidige Europese wet
geving (het acquis) over
genomen hebben. Naar de 
mening van de D66-euro
fractie kan hiermee niet 
worden gesjoemeld. Dat 
er de afgelopen maanden 

Roemenië. Stetm voo1· de uitbt·eiding brokkelt snel af in discussie over kosten. 

steeds vaker gesproken wordt over een toetreding van tien landen, 
een zogenaamde big bang, is hiermee in tegenspraak. Dit wekt de 
indruk dat het toetredingsproces niet meer door de Kopenhagen
criteria maar door opportunistische politiek gestuurd wordt. 
Het is de zware taak van de Europese Commissie om deze criteria 
te bewaken. De onderhandelingen worden echter ook door de lid
staten in de Raad van Ministers gevoerd en deze vinden het be
langrijker om hun deadline te halen. Door al het gepraat over toe
tredingsdata wordt in de publieke opinie de indruk gewekt dat het 
kennelijk niet zoveel uitmaakt of een land aan de eisen voldoet. 
Als de datum nadert, komen ze er immers toch wel in. Uitlatingen 
van verschillende premiers, waaronder helaas ook Wim Kok, dat 
zij zich niet kunnen voorstellen dat Polen niet tot de eerste groep 
toetreders behoort, bevestigen dit beeld. 

Boven de wet 

Natuurlijk valt ervoor te pleiten dat we de uitbreiding als zo 
belangrijk zien dat we het politieke besluit nemen om de kandi
daat-lidstaten zo snel mogelijk toe te laten. De interne problemen 
lossen we dan na afloop wel op. Maar dan moeten de regeringslei
ders daar wel eerlijk over zijn. Er moet nu een duidelijke keuze 
gemaakt worden: óf toegeven dat we de criteria loslaten, óf deze in 
ere herstellen. Ik wil ervoor pleiten om vast te houden aan de cri
teria. Dit heeft drie voordelen: 
1. Vasthouden aan de afspraken die we in het verleden, op goede 
gronden, hebben gemaakt, komt onze geloofwaardigheid ten goede. 
2. We voorkomen precedentwerking. Landen die niet in de big 
bang zitten (Roemenië, Bulgarije, Turkije) en landen die zich 
waarschijnlijk nog zullen aanmelden (zoals Kroatië en Bosnië) 
kunnen anders zeggen dat de criteria voor hen ook niet hoeven te 
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gelden. 
3. De Europese Unie werkt. Dat komt niet doordat we besloten 
hebben een club te vormen, maar doordat het een club is die geba
seerd is op regels die gehandhaafd worden. Als we de regels over
boord zetten, ondermijnen we de club zelf. 
De derde reden is voor mij de meest fundamentele. Iedere keer dat 
Europa zich niet aan haar eigen regels houdt, zie je dat het mis
gaat. Zoals toen de EU opportunistisch, buiten de Europese ver
dragen om, sancties instelde tegen Oostenrijk en even later weer 
niet tegen Italië. Of toen Duitsland niet voldeed aan de EMU-cri
teria en geen gele kaar); kreeg terwijl het die wel 'verdiend' had. In 
beide gevallen viel waar te nemen dat, wanneer regels ontbreken 
of niet worden toegepast, de uitkomst in het voordeel is van de 
grote lidstaten. Zowel regeringen als burgers krijgen zo het gevoel 
dat zeker de grote (kandidaat-)landen boven de regels staan en 
toch altijd hun zin krijgen. Dat haalt de essentie uit de Europese 
samenwerking. Als er immers één boven de wet staat, staat ieder
een boven de wet en functioneert het systeem niet meer. 

Pak proces terug 

Wat is de manier om terug te gaan naar die criteria en de essen
tie van de Europese Unie? 
Burgers moeten inzicht krijgen in de onderhandelingen, die nu 
geheel achter gesloten deuren plaatsvinden. Dit betekent onder 
andere dat de onderhandelingsstandpunten van de Raad op inter
net moeten komen te staan. 
Zowel de nationale parlementen als het Europees Parlement moe
ten veel beter opletten wat er gebeurt, onder andere door tijdens 
de onderhandelingen rond toetreding vragen te stellen. De 'con
trole' is op dit moment veel te algemeen en oppervlakkig. 
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Media en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) kunnen een 
belangrijke rol spelen door erop te wijzen dat bijvoorbeeld een 
overeengekomen overgangstermijn voor de implementatie van 
een milieurichtlijn niet redelijk is. 

Kritisch is niet anti 

Als we er niet voor kiezen om deze weg te volgen, lopen we het 
risico dat de inwoners van de EU zich afkeren van het hele uit
breidingsproces. Sommige politici spinnen er nu al garen bij door 
zich zeer kritisch over de uitbreiding uit te laten. Zij doen dit ech
ter niet met het doel een oplossing te vinden maar omdat ze de 
hele uitbreiding niet willen. Ook sommige lidstaten, zoals Frank
rijk en Spanje, zitten helemaal niet op de uitbreiding te wachten 
omdat zij daardoor veel landbouwsubsidies en royale Europese 
structuurfondsen zullen verliezen. Zij zullen dan ook ieder kri
tisch geluid aangrijpen om hun eigen kortzichtige agenda te be
vorderen. Omdat de meeste kritiek uit dat kamp komt, wordt 
iedereen die kanttekeningen zet bij het verloop van het uitbrei
dingsproces meteen in het kamp van de opportunistische anti-uit
breiders gestopt. Daarmee wordt de discussie teruggebracht tot 
een zwarUwit-tegenstelling die geen inhoudelijke discussie kan 
worden. Nu is het moment om terug te keren naar de inhoud. 

Homo's voor melk 

De term 'onderhandelingen' in het kader van de toetreding van de 
kandidaat-lidstaten is eigenlijk misleidend: de uitkomst is immers 
al bekend. De kandidaat-lidstaten zullen de volledige EU-wet
geving over moeten nemen. Waar de besprekingen in feite over 
gaan, is de duur van overgangstermijnen voor de verschillende 
wetgevingsdossiers. Zo kan Polen straks stellen dat het acht jaar 
nodig heeft om de landbouwregels te implementeren en producten 
uit de EU vrij op de Poolse markt toe te laten terwijl het voor die 
tijd al volledig wil meedelen in de landbouwsubsidies. Aange
spoord door Frankrijk, waar de boeren niet kunnen concurreren 
met de goedkopere Poolse landbouwproductie, zal de EU precies 
het tegenovergestelde willen en ook de goedkope Poolse landbouw
producten zo lang mogelijk willen weren. Als het eindresultaat is 
dat Poolse landbouwproducten al na twee jaar overal in de EU 
verkocht kunnen worden terwijl het land pas na vijf jaar aan alle 
regels hoeft te voldoen, moet dat ook voor consumenten in Ne
derland te begrijpen en te accepteren zijn. Misschien wilden zij al 
veel eerder de goedkope Poolse producten welkom heten, maar 
konden ze dit niet omdat zij voor een voldongen feit werden ge
steld. In de eindfase van de onderhandelingen komen de resteren
de knelpunten uit alle onderhandelingshoofdstukken samen. Het 
is niet onvoorstelbaar dat dan bijvoorbeeld de mensenrechten van 
Roemeense homo's (gegarandeerd conform de Kopenhagen-crite
ria) worden uitgeruild tegen het eerder openen van de Roemeense 
markt voor melk uit de EU. Zolang de besprekingen plaatsvinden 
achter gesloten deuren is het voor NGO's, bedrijven, parlementa
riërs en publiek onmogelijk om invloed uit te oefenen of zelfs maar 
te achterhalen op welke gronden overgangstermijnen zijn toege
kend. Het resultaat is dat de Europeanen vervreemden van deze 
ingrijpende veranderingen in hun leven, en daarmee van de uit
breiding. 
Natuurlijk moeten helemaal aan het eind van het traject de toe
tredingsverdragen goedgekeurd en geratificeerd worden door de 
betrokken parlementen. Maar dan gaat het alleen nog om een )a' 
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of 'nee' tegen het eindresultaat. Wie dan nog spelbreker durft te 
zijn, moet van goeden huize komen. 

Proces moet open 

Deals in gesloten raadskaroertjes zadelden ons eerder al op met de 
Straatsburgse zetel van het Europees Parlement en de vele ande
re onvolkomenheden die de Europese Unie rijk is. De regeringen 
moeten beseffen dat zij niet meer automatisch het mandaat heb
ben om te besluiten wat ze willen zonder verantwoording af te leg
gen. Dat het openbaar maken van het verloop van de besprekin
gen heel goed mogelijk is, blijkt uit de houding van de Sloveense 
regering. Zij is gehouden haar uitgangspunten inzake de toetre
dingsbesprekingen vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan het 
parlement. Denemarken doet dat ook al sinds jaar en dag. 
Hiermee lopen deze landen voor op Nederland en andere lidsta 
ten. Toch zou het bijzonder makkelijk zijn om zowel de inzet van 
de kandidaten (de zogenaamde position papers) alsook de reactie 
van de Unie (het zogenaamde concept gemeenschappelijke stand
punten) gewoon op internet te publiceren. Ik heb dan ook de Ne
derlandse regering en de Europese Commissie inmiddels ge
vraagd om dit te doen. Indien dit niet gebeurt, zal ik dat proberen 
af te dwingen via het Europees Hof van Justitie. 

Geef populisten geen kans 

De geslotenheid rond de uitbreiding speelt populisten in de kaart. 
Zij kunnen gemakkelijk misbruik maken van het gebrek aan ken
nis bij de bevolking en zonder weerwoord op onderbuikgevoelens 
inspelen. Natuurlijk kan meer openbaarheid in eerste instantie 
leiden tot een toename van publieke scepsis. De regeringen moe
ten die koudwatervrees echter overwinnen en investeren in het 
toekomstig draagvlak voor de inmiddels in de praktijk onomkeer
bare besluiten. De Europeanen moeten juist nu beseffen hoeveel 
werk er eigenlijk nog verzet moet worden voordat de Oost-Euro
pese landen volwaardig aan de EU kunnen deelnemen. Op de lan
gere termijn kan alleen transparantie de publieke scepsis over
winnen. Verder uitblijven van openheid zal de roep om uitstel 
alleen maar doen toenemen. 
De uitbreiding van de EU is té belangrijk om alleen aan regerin
gen en technocraten over te laten. Het is nog niet te laat om dit 
laatste jaar te gebruiken om de uitbreiding naar een hoger niveau 

. te tillen: inhoudelijk, open, eerlijk. Zeker een partij als D66 moet 
hier keihard op inzetten. + 

Noten 

1. http://europa.eu.int/en/comm/dg10/infcom/epo/eb.html. 
2.http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/eb/ebrep1/highlightseu_ 
fr.pdf. 
3. Naar een succesvolle uitbreiding, Europese Commissie, najaar 
2001. 
4. Er zijn officieel dertien kandidaat-lidstaten, maar omdat met 
Turkije nog niet onderhandeld wordt, is dit land bij de berekenin
gen buiten beschouwing gelaten. 
5. Europese Commissie, DG EcoFin, "The Economie Impact of 
Enlargement" (2001). 
6. De zogenaamde Europa-akkoorden die al bijna 10 jaar in wer
king zijn openen de markten wederzijds met uitzondering van een 
paar gevoelige sectoren zoals landbouw en voedselverwerking. 
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