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PERSPECTIEF 

De gemeenschap en het 
grotere Europa 

Door Hans Glaubitz 

H oewel gewenning snel gaat, 
moet ik bekennen dat ik mij 
nog steeds, wanneer ik hier in 

Warschau over straat loop, in de arm 
moet knijpen om te beseffen dat het alle
maal is veranderd, hoe werkelijk 'histo
risch' het eigenlijk is. 

Steun, lidmaatschap, 
uitbreiding - een bespiegeling 

van wat de Gemeenschap 
doet, (nog) niet doet en wat 

nuttig is, maar dat de tijd is aangebroken 
voor een andere aanpak. Het PHARE pro

gramma wordt gekenmerkt door een trage 
besluitvormingsprocedure. PHARE geld is 

bovendien een schenking, wordt niet be
steed aan investeringen, maar aan het 
verlenen van technische assistentie ( vaak" 

ter voorbereiding van grote investeringen 
van de Wereldbank, de EBRD en de EIB). 
Er is in heel Oost-Europa niet één school 

Niet iedere verandering is een verbete

ring, daarvan getuigen in Polen de lage 
levensstandaard, het grote en helaas nog 

haar te wachten staat, in 
verband met Oost-Europa. 

• 

groeiende aantal werklozen, de nog 
steeds hoge inflatie (ca. 45% in 1992, maar het was 640 % in 
1989 en 250 % in 1990), en het hoge begrotingstekort. Dit laatste 
is mede het gevolg van een fiscaal beleid dat nog te veel mazen 
vertoont en met zijn maandelijkse aangifteplicht veel te gecom
pliceerd is. Daarbij laat zich de Poolse belastingdiscipline nog 
het beste met die van Italië of Griekenland vergelijken. Invoe
ring van de BTW ligt dus voor de hand, maar dat zal nog wel 
even nemen. Ik wil het niet alleen over Polen hebben, hoewel ik 
nu eenmaal veel van wat er in Oost- en Centraal-Europa gebeurt 
vanuit Pools perspectief beschouw. 
Als historicus ben ik mij er maar al te zeer van bewust, dat met 
het begrip 'historisch' voorzichtig moet worden omgesprongen. 

Maar dat het jaar 1989 zich een plaats in de geschiedenisboeken 
heeft verworven, staat wel vast. 
Al met al is een coherent antwoord op de vragen die 1989 heeft 
opgeroepen nog niet gevonden. We stonden erbij en keken er
naar en weten nog steeds niet wat we met de nieuwe situatie 
aan moeten (zie ook Van MierIo's bijdrage 'Europa, Amerika en 
de toekomst van de Alliantie' in Idee nr.4, van september 1992). 
Weliswaar werd al in juli 1989, tijdens de Economische Top van 
de G-7 in Parijs, besloten tot economische en financiële hulp aan 
Polen en Hongarije, maar deze bereidheid had in die beginperio
de voorrang boven het zorgvuldig inventariseren van de behoef
ten en het daarop afstemmen van de reactie. Van een structurele 
aanpak was dan ook geen sprake, laat staan dat er was nage
dacht over de politieke gevolgen van de emancipatie van het 
oostblok. 

De financieel-economische dimensie 

De EG-hulp, het PHARE programma 1), vormt de hoofdmoot van 
de westerse hulp aan Oost- en Centraal-Europa. Na ruim drie 

jaar ervaring kan evenwel worden geconstateerd, dat deze hulp 

lJom Glaubitz Î$ adviseur Vlm de Minister VOl. Buitelllandse Zaken. 
voor Europese Integratie Vlm de Poolse Repubüe~'. 

• 
in aanbouw, en niet één weggedeelte in 
aanleg waarbij een bord zou kunnen wor

den geplaatst met de tekst 'Dit project wordt mede mogelijk ge
maakt door het EG-PHARE programma". Niettemin geschieden 
er onder PHARE nuttige zaken op het gebied van kennisover
dracht, privatisering, universitaire samenwerking, beroepson
derwijs, bevordering van lokale democratie, het opbouwen van 
een democratische basis van de samenleving, herstructurering 
van het bankwezen, de gezondheidszorg en noem maar op. Kern 
van de zaak blijft de hervorming van de economie, alleen in de 
meest brede zin des woords. 
PHARE werkt traag. Deels valt dit te wijten aan de procedure, 
deels aan beperkingen aan de ontvangende zijde. Om een voor
beeld te noemen: van de 200 MECD die in 1990 voor de uitvoe-
ring van projecten in Polen beschikbaar waren en die in 1991 

hadden moeten worden besteed, is op dit moment nog maar ca. 
75 % uitgegeven (terwijl het eerste jaar toch een gemakkelijk 
jaar was, waarin vrij veel geld kon worden besteed aan betrekke
lijk eenvoudig aan te schaffen zaken als veevoer en land
bouwchemicaliën). Van de 200 MECD die in 1991 en 1992 wer
den gecommitteerd is nog bijna niets of helemaal niets uitge
geven. 2) 

(1) PlIARE: " Polmlll , III/Ilgary: Assistallce to Ihe Restrnctllrillg of 
,lreir Econo/llics". A(lI/v(Ulkelijk tverd 300 /IIiljoen ECU VO.II het EG 
budget voor 1989 lIitget.roM.:elt voor PIlARE. Begil/. 1990 werd dil. 
bedrog ·"erhoogd tol 500 lIliJjoell ECU 0/11 oo~· projectelI ill Blllga
rije, Tsjl'choslolV(/A-ije, Roem.ellië en de -Ioell nog bestolUlde- DDR 
ell joegoslavië t.e ~·lIlIlIell lIitvoeren. IlIIllilldels zijn oo~· de Baltische 
Re/Jublieken ell Albllllië tot het PIJARE progralllnw toegelatell, 
tenvijl de h/llp l/lm ex-joegoslavië is o/Jgeschort. Er gmd wel EG-
1IIIIII0llitaire lil/IJ) IIOllr ex-joegoslavië. Voor de IIiell1ve Bl1ndesläll
der is een afJarte EG steullregeling ontworpen. lIet PHARE budget 
bedroeg in 1992 ca. 1 miljard ECU. Verder zijn er bilflterale III/Ip
progrolllllw 's van de G-24 (EG-lidstaten en lUIdere rijke geïndu.st
rialiseerde landen). Nltast PIlARE bestaat TACIS: "Tee/mica I 
Assistwlcefor the Coml/lolltveo.llh of Independent States", 400 mil
joel/. ECU in 1991 , 450 miljoen ECU in 1992. DaltrlWllst tVordt 
het GOS onderstel/nd met voedselhulp, hU/llanitaire hulp el/. ~'re
m et verlening tel/. behoeve ·van driehoeksoperaties met de voonllalige 
bondgenoten in Oost en Centraal Europa, ter tVoarde val. ca. 1,75 
miljard ECU, voorna/llelijk hedieten. 
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kertijd geen probleem mee heeft 
de invoer in de Gemeenschap van 
zogeheten gevoelige produkten te 
beperken. Het gaat om beperkte 
hoeveelheden textiel, staal van 
lage kwaliteit, lamsvlees en 
diepvriesaardbeien. Wat voor 
betekenis heeft een woord als so
lidariteit dan nog? 
Als het de EG ernst is dan wordt 
het hoog tijd het Oosteuropese 
schuldenprobleem hoog op de 
agenda te zetten. Hongarije en 
Polen hebben een buitenlandse 
schuld van meer dan 1000 US$ 
per hoofd van de bevolking. Dat 
was in 1990 zo'n 60 % van het 
BNP in die landen. Het betreft 
hier oude schulden, opgelopen on
der de oude regimes. 

Er zijn tenminste drie redenen, 
gedeeltelijk ook door de Com
missie onderkend, om de EG
steun aan de landen in Centraal
en Oost-Europa op andere leest te 
schoeien. Te beginnen met de Vi
segrad-groep, die door middel van 
Europa-verdragen met de EG is 
geassocieerd: Polen, Hongarije, 
Tsjechië, Slowakije. Het gaat hier 
om landen met een relatief hoog 
opleidingsniveau. De technische 
assistentie kan wellicht geleidelijk 
worden verminderd. De betrokken 
landen leren snel en mogen in 
staat worden geacht de kennis
overdracht hoe langer hoe meer op 
eigen gelegenheid en uit eigen ge
lederen te kunnen organiseren. 
De geldstroom uit het westen zal 
dan in toenemende mate kunnen 
worden geïnvesteerd in 'hardware' 
in plaats van in in 'software'. Het 
is nodig afspraken te maken over 
de sectoren, waarvoor hulp in de 
vorm van schenkingen nog nodig 
is en waar het verlenen van kre
dieten - onder gunstige voorwaar
den en rekening houdend met de 
bestaande schuldensituatie - eco
nomisch gezonder is. 

Sporen van verpaupering in Oost-duitsland. 

Zou het westen een werkelijk 
constructieve bijdrage willen leve
ren aan het economisch herstel 
van Oost-Europa dan ligt hier een 
gouden kans. Het hoeft niet eens 
zo ver te gaan als een volledige 
kwijtschelding. Omzetting van de 
schulden in fondsen is een betere 
methode. De betrokken overheden 
kunnen vervolgens investeren in 

Verder zijn er de Europa-verdragen. Deze bieden het instru
mentarium om de EG-steun aan de Visegrad landen efficiënter 
en gestructureerder te organiseren. Zo is onder meer in een 
meerjarenplanning voor PHARE voorzien. De Verdragen zijn 
weliswaar nog niet door alle lidstaten geratificeerd, maar het 
valt te verwachten dat zij in de loop van 1993 volledig in wer
king zullen treden. Van kracht zijn zij al geworden voor die ge
bieden, waar sprake is van EG-competentie, d.w.z. vooral han
delsvraagstukken. 
In de derde plaats is er de overweging dat op de lange duur van 
een volledige liberalisatie van de 'handel en van omzetting en/of 
kwijtschelding van de onder communistisch wanbeheer hoog op
gelopen buitenlandse schuld méér heil kan worden verwacht dan 
van een alsmaar voortdurende hulpverlening. Vooralsnog dient 
de hulp, zoals die nu wordt verleend, te worden voortgezet, maar 
er zijn andere en betere manieren waarop steun kan worden ge
boden. 
De Gemeenschap heeft zich, waar het gaat om het openen van 
zijn grenzen voor Oosteuropese goederen, tot dusverre van zijn 
kleinste kant laten zien. Met goed fatsoen valt tegenover de 
Hongaren, Polen, Tsjechen en Slowaken niet vol te houden dat 
het de EG serieus te doen is om economische hervormingen in 
hun landen, richting markteconomie, terwijl deze er tegelij-

(2) Zie ook: "Movillg beyolld Assistall.ce", Stirill (CSFR), juni 1992, 
uitgave vall het lllstitute lor East West Studies (IEWS), Europeall. 
Studies Celttre, New York, Praag, Sarill, Warschau. Eindrap/Jort 
vall de JEWS "Task Force 011 Westerll Assislltllce to Trausitioll jll 

the CSFR, Hw,gary mul Pola,ul" . 

bijvoorbeeld het treffen van mi
lieubeschennende voorzieningen in de industrie, verhoging van 
de energie-efficiency, verbetering van de harde infrastructuur 
(wegennet, spoorwegen, grensovergangen). Niet alleen betaalt dit 
soort maatregelen zichzelf terug, het geeft ook een kans aan be
doelde overheden met een schone lei te beginnen. Met verstandig 
gebruik van de nieuwe kredieten kan bewezen worden dat het 
hen - gecontroleerd door in vrije, directe en geheime verkiezin
gen gekozen parlementen - ernst is met het beginsel van de vrije 
markt. 

De politieke dimensie 

Heeft de EG economische en financiële steun verleend aan het 
voormalige Oostblok, zij heeft heel wat meer tijd nodig een po
litiek antwoord te fonnuleren op het nieuwe Europa. Voor het 
eerst heeft de Europese Raad van Edinburgh in december j.l. een 
duidelijke uitspraak gedaan over het mogelijk toekomstig EG
lidmaatschap van de Centraal- en Oosteuropese landen. 
Het feit dat er Europa-verdragen zijn gesloten met de Visegrad 
landen is op zichzelf een positief politiek signaal. Deze verdragen 
zijn in recordtijd onderhandeld, werden in december 1991 on
dertekend en gaan een stuk verder dan de traditionele asso
ciatieverdragen, zoals die met andere kandidaat lidstaten (Tur
kije, Cyprus en Malta) zijn gesloten. 
Het positieve signaal van de Raad komt evenwel niets te vroeg. 
Door het wegvallen van de COMECON en het Warschau-Pact 
zijn de bondgenoten van de voonnalige Sovjet-Unie in een po
litiek en militair vacuüm beland, dat door geen enkele bestaande 
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organisatie kan worden opgevuld. NAVO, WEU en EG zijn er 
nog niet aan toe om nieuwe leden uit Centraal- en Oost-Europa 
toe te laten, nog afgezien van de vraag of die landen er zelf aan 
toe zijn. EFTA bereidt zich collectief voor op het EG-lid
maatschap. CVSE, Raad van Europa en OECD blijken te losse 
verbanden om de behoefte aan veiligheid en verbondenheid te 
kunnen dekken - van Pentagonale of Hexagonale wordt al gerui
me tijd niets meer vernomen. 
De meest veelbelovende ontwikkeling is inderdaad het ontstaan 
van de Visegrad-groep. Begonnen als een ontmoeting van de 
staatshoofden van Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije, in fe
bruari 1991, heeft het Visegrad-overleg zich ontwikkeld tot een 
vrij hecht samenwerkingsverband (waaraan langzaam maar ze
ker ook Slovenië lijkt aan te schuiven). Zelfs de problemen rond 
de deling van Tsjechoslowakije lijken goed te zijn doorstaan. Om 
enkele recente ontwikkelingen te noemen: 

- in december 1992 werd een accoord gesloten omtrent de op
richting van een zich tot de vier betrokken landen uitstrekkende 
vrijhandelszone; 
- overleg tussen de Visegrad-groep en de EFTA-landen over een 
vrijhandelszone is ver gevorderd; 
- op 28 oktober 1992 werd te Londen voor het eerst op het niveau 
van regeringsleiders overleg gevoerd tussen de Visegrad-groep 
en de Gemeenschap (Commissie en Voorzitterschap); 
- op 5 oktober vond te Luxemburg overleg plaats tussen de Mi
nisters van Buitenlandse Zaken van EG en Visegrad; 
- tijdens beide genoemde bijeenkomsten was het in september 
aan Commissie en Voorzitterschap gepresenteerde gezamenlijk 
memorandum over het toekomstig EG-lidmaatschap hoofdthema 
van overleg. 

Deze onderlinge samenwerking is niet vanzelf en niet van harte 
tot stand gekomen. Je kan zelfs zeggen dat de betrokken landen 
min of meer tot elkaar veroordeeld zijn. Er huist oud zeer in de 
onderlinge relatie. Vooral de positie van het onafhankelijke 
Slowakije baart zorg. Al is de scheiding tussen Tsjechen en Slo
waken vreedzaam verlopen, zij het zonder de bevolking te raad
plegen, het feit op zich zegt iets over hun onderlinge verhouding 
en herbergt potentiële conflictstof. Datzelfde geldt ten aanzien 
van de verhouding Slowakije - Hongarije door de aanwezigheid 
van een grote Hongaarse minderheid in Slowakije. Het zou niet 
goed zijn als Slowakije zich binnen de Visegrad-groep ongemak
kelijk gaat voelen en zijn blik meer naar Kiev gaat richten (er is 
een Slowaakse minderheid in Oekraïne). Tegelijkertijd kan het 
geen kwaad Slowakije kritisch te volgen op het gebied van res
pect voor mensenrechten en minderheden, persvrijheid en vrij
heid van meningsuiting. 
Misschien moet er vanuit de EG eens wat vaker worden duide
lijk gemaakt - en niet slechts aan Slowakije - dat de toetssteen 
van beschaving niet alleen wordt gevormd door het hebben van 
vrije markteconomie en een democratisch gekozen parlement. 
Ook Polen is op dit gebied nog lang niet volleerd. 

Hierboven is al melding gemaakt van het gemeenschappelijk 
memorandum van de Visegrad·landen. In dit 120 pagina's tel
lende document zetten de betrokken landen hun standpunt 
uiteen over verdergaande liberalisering van de handel met de 
EG. Tevens stelt het drie concrete politieke vragen: 

- een duidelijk commitment van de Gemeenschap t.a.v. het toe
komstig EG-lidmaatschap van de Visegrad-Ianden; 
- duidelijke criteria waaraan zij moeten voldoen om in aanmer
king te komen voor het lidmaatschap; 
- een tijdschema waarbinnen de toetreding kan worden gereali
seerd. 

Deze, en andere ideeën, werden voor het eerst naar voren ge
bracht in het lezenswaardige rapport uit juni 1991 van zes 
Europese onderzoeksinstellingen op het terrein van internatio
nale betrekkingen 3). Dit rapport werd geschreven in opdracht 
van Commissievoorzitter Delors en bevat een ondubbelzinnig 
pleidooi voor toetreding van Polen, Hongarije en Tsjechoslowa
kije, de landen met wie ten tijde van publikatie werd onderhan
deld over de Europa-verdragen. Toetreding, maar onder bepaal
de voorwaarden, en onder het voortdurend toeziend oog van de 
Gemeenschap. 
Het gebeurt niet zo vaak dat een produkt van een denktank - zes 
denktanks in dit geval - herkenbaar in een beleidsdocument is 
terug te vinden, maar met dit rapport is dat gelukkig wel het 
geval. Begin december 1992 stuurde de Commissie een notitie 
aan de Raad, getiteld 'Naar een Nieuwe Associatie met de Lan
den van Centraal- en Oost-Europa', als reactie op het gezamen
lijk memorandum van de Visegrad-groep. Deze notitie is duide
lijk geïnspireerd door het rapport van de zes instituten, en komt 
in hoge mate tegemoet aan de wensen van de Visegrad-Ianden. 
Alleen op het punt van het tijdschema vindt de Commissie het 
nog wat te vroeg om al een concreet voorstel te doen. Maar - alt
hans in de ogen van de Commissie - is de tijd aangebroken om 
'het uiteindelijk lidmaatschap van de Europese Unie van de lan
den van Centraal- en Oost-Europa' als doelstelling te aanvaar
den, wanneer die landen in staat zijn te voldoen aan de vereiste 
voorwaarden. 
Met betrekking tot de voorwaarden verwijst de Commissie in 
eerste instantie naar de Verdragen (Rome, Maastricht) en stelt 
vervolgens dat ook gekeken zal moeten worden naar: 

- de mogelijkheden van het betrokken land om aan de uit het 'ac
quis communautaire' voortvloeiende verplichtingen te voldoen; 
- de stabiliteit van de instellingen die in het kandidaat-land de 
rechtsorde, mensenrechten en respect voor minderheden moeten 
garanderen; 
- het bestaan van een functionerende markteconomie; 
- de ondersteuning door het kandidaat-land van de doelstellin-
gen van EPU en EMU; 
- de mogelijkheden om binnen de Europese Unie de druk op de 
concurrentiepositie en de markt aan te kunnen; 
- de mogelijkheden van de Gemeenschap om nieuwe leden op te 
nemen onder behoud van het momentum van de Europese inte
gratie. 

Ofschoon de Europese Raad van Edinburgh wel wat anders aan 
zijn hoofd had, is er toch nog tijd geweest om naar deze 
Mededeling van de Commissie te kijken. Uitvoerig werd er niet 
gesproken, maar de conclusie van de Raad is door de Visegrad
groep met instemming ontvangen, dat: 'de Europese Raad tij-

(3) "The COllllllllnity alld the ElIlergillg Europe(m Delllocra,cies ", 
Ajoillt Poliey Report, JlIlle 1991. 
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dens zijn eerstkomende zitting te Kopenhagen besluiten zal 
nemen over de verschillende onderdelen van het rapport van de 
Commissie, teneinde de geassocieerde landen voor te bereiden op 
toetreding tot de Unie'. 
Het valt te hopen dat de Europese Raad van Kopenhagen -met 
de steun van Nederland- de Visegrad-landen het hart onder de 
riem zal steken waar zij zo naar uitkijken. Dat zou op dit mo
ment het meest constructieve antwoord zijn 
op de vraag hoe het eerder genoemde vacu
üm te vullen. Het realiteitsbesef in War
schau' Budapest, Praag en Bratislava is vol
doende ontwikkeld om te weten dat toetre
ding niet van de ene op de andere dag kan 
plaatsvinden. Het is in genoemde hoofdste
den genoegzaam bekend dat de zorgvuldige 
toetreding van Spanje en Portugal, waar al 
een markteconomie bestond, weliswaar tien 
jaar heeft gevergd, maar een succesvoller 
operatie is gebleken dan de overhaaste, door 
politieke motieven ingegeven, toetreding 
van Griekenland. Het gaat de Visegrad-lan
den om een niet mis te verstaan signaal dat 
er daadwerkelijk wordt gewerkt aan hun 
reïntegratie in Europa. 

De uitbreidingsproblematiek 

moet afvragen of zij voor het lidmaatschap in aanmerking ko
men. Estland, Letland, Litouwen, Oekraïne, Bialorus, Moldavië, 
Servië, Kroatië, Slovenië, Bosnië-Hercegowina, Macedonië, het 
zijn of worden allemaal Europese staten, méér misschien dan 
Malta, Cyprus en Turkije, wier aanvraag voor het lidmaatschap 
al ter tafel ligt. Maar willen wij ze allemaal bij de Unie? Is Rus
land, grotendeels buiten Europa gelegen, een Europese staat? Zo 

niet, wat dan te doen met Kaliningrad, het 
vroegere Königsberg, de Russische enclave 
ingeklemd tussen Polen en Litouwen? De 
Unie doet er goed aan niet te lang te wach
ten met het formuleren van antwoorden op 
bovengenoemde vragen. Duidelijke criteria 
zijn in ieders belang. Vooral ook van landen 
als Cyprus en Turkije, waartegen toch eens 
zal moeten worden gezegd dat de Unie graag 
een zeer bijzonder en voor beide zijden 
vruchtbaar samenwerkingsverband wil aan
gaan, maar dat er voor een volledig lid
maatschap geen ruimte is 4). 

Centraal- en Oost-Europa is groter dan de 
Visegrad-groep. Ook met Bulgarije en Roe
menië zijn verdragen in de maak, maar het 
is niet zonder toeval dat, voor wat betreft de 

Poolse arbeiders slopen installaties 
op het terrein van de Buna-Werke 

in Oost-duiitsland 

Uitbreiding zal vrijwel zeker gefaseerd 
plaatsvinden. Voor Centraal- en Oost-Euro
pa is het zo slecht nog niet dat eerst de rijke
re EFTA landen aan de beurt zijn. Toe
treding van Zweden, Finland, Noorwegen 
(?), Oostenrijk en Zwitserland (?) zal de Eu
ropese Unie rijker maken en daardoor beter 
in staat om de toetreding van relatief min
der bedeelde partners als Polen, Tsjechië, 
Slowakije en Hongarije te bekostigen. Het 
zal de Gemeenschap toch nog kapitalen 

uitbreiding van de Gemeenschap in oostelij-
ke richting, in de eerste plaats wordt gekeken naar Polen, Hon
garije, Tsjechië en Slowakije. Deze landen onderscheiden zich 
van andere landen in de regio door de vooruitgang die zij hebben 
geboekt met hun economische, monetaire en democratische her
vormingen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat deze vier 
als eersten kunnen voldoen aan de criteria van de Commissie 
(met een vraagteken achter Slowakije). Als gevolg van een ge
meenschappelijk cultureel erfgoed staan zij mentaal dicht bij 
West-Europa. Hun strategische ligging in het hart van Europa 
maakt toetreding ook uit veiligheidsoogpunt logisch. 
De Gemeenschap dient ondertussen de politieke en economische 
hervormingsprocessen in Bulgarije, Roemenië, Albanië, de Bal
tische republieken, ex-Joegoslavië en ex-USSR te blijven onder
steunen. Het kan alleen niet worden ontkend dat sommige van 
die landen -voor zo ver er niet een regelrechte oorlogssituatie 
bestaat- duidelijk meer moeite hebben met het ontwikkelen van 
een markteconomie en met het zich losmaken van hun totalitai
re verleden van de Visegrad Vier. Niettemin gaat het ook hier 
om Europese staten, bestaand of in wording, die als zodanig op 
grond van Art. 0 van het Europese Unie Verdrag (het vroegere 
Art. 237 van het EEG Verdrag) het recht hebben een verzoek tot 
toetreding in te dienen: 'Iedere Europese staat kan verzoeken lid 
te worden van de Unie'. 
De tijd lijkt aangebroken om het begrip 'Europese staat' nader te 
definiëren. Dat is ook in het belang van de staten in de 'periferie' 
van Europa, die vanzelfsprekend als naaste buren recht hebben 
op een Qijzondere relatie met de Unie, maar waarvan je je toch 

gaan kosten (via het Cohesiefonds, het Re
gionaal Fonds, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid), voor
dat aan de andere kant van Europa een levensstandaard zal zijn 
bereikt die enigszins vergelijkbaar is met wat thans de onder
kant van de schaal in de EG vertegenwoordigt (Portugal, 
Griekenland). Máár en dat is tegelijkertijd de belangrijkste con
clusie, het lijkt er op dat de vraag of de Visegrad-landen binnen 
afzienbare termijn kunnen toetreden niet meer ter discussie 
staat, dat toetreding eerder een kwestie van tijd is, afhankelijk 
onder meer van hoe snel en in welke mate aan de Commissie-
voorwaarden kan worden voldaan. 
Zo althans, lijkt het nu medio januari 1993. Want als die afgelo
pen jaren iets hebben geleerd is het wel dat de nodige voor
zichtigheid moet worden betracht bij het opschrijven van bespie
gelingen omtrent de toekomst van de Gemeenschap en Centraal
en Oost-Europa. Menige gedachte was immers al achterhaald 
voordat de inkt waarmede hij werd genoteerd was opgedroogd. 
Maar ook met die onzekerheid hebben wij leren leven . • 

(4) Zie ook: " Enlarged COlllmullity: IllstÎlutiollal Adaptatiotls", 
Rapport vall het Directoraat GeIleraal voor Ollderzoek valt het 
Europees Parlemellt , Politieke reeks, Ildjaar 1992. 
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