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Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 

PROGRAMMA 

D'66 EN EUROPA 

STUDIEDAG 

Zaterdag, 13 januari, 1979 
Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht 
10:15 uur 

ONDERWERPEN: 

1. Het Democratisch Europa 
Inleider: Laurens Jan Brinkhorst 
Voorzitter: Arjen Meij 

2. Europa en de Derde Wereld 
Inleider: Gerben Ringnalda 
Voorzitter: Hans Labohm 

3. Noodlijdende Sectoren: - hoe nationaal kunnen en mogen wij zijn -
Inleider: Jan Winter 
Voorzitter: Walter Zegveld 

4. Het Europees Landbouwbeleid 
Inleider: Nico Wegter 
Voorzitter: Guus Braakman 

Sluiting: circa 15:15 uur. 

Circa 15:45 uur: Toespraak van de D'66 lijsttrekker voor de Europese 
Verkiezingen 

Plaats: Trianon, Oudegracht, Utrecht. 



Datum: 

PROGRAMMA 

D'66 EN EUROPA 

STUDIEDAG 

Zaterdag, 17 maart 1979 
Plaats: Restaurant "Kobus aan de Poort", Utrechtsestraat 49, Amersfoor· 

10:00 uur - 10:30 uur (aankomst en koffie) Aanvang: 

ONDERWERPEN: 

1. Naar een Europees cultuurbeleid? 

Inleider: Ernst van Altena 
Voorzitter: Niek Biegman 

2. Werkeloosheid - Een antwoord op Europees niveau? 

Inleider: Maarten Engwirda 
Voorzitter: Jan Mulder 

3. Het Europees milieubeleid 

Inleider: Ineke Lambers 
Voorzitter: Steven van Hoogstraten 

4. Het emancipatieproces en de Europese politiek 

Inleider: Suzanne Dekker 
Voorzitter: Martien van Dedum 

Circa 15:30 uur: Speech van de Europese lijsttrekker, Aar de Goede 

Circa 16:00 uur: Sluiting. 



Onderwerp: 

Inleider : 

Voorzitter: 

INLEIDING 

VERSLAG VAN DE STUDIEDAG 

D'66 EN EUROPA 

GEHOUDEN OP 13 JANUARI 1979 TE UTRECHT 

"Het Democratisch Europa" 

Laurens Jan Brinkhorst 

Arjen Meij 

Wereldwijde Veranderingen 

De Europese samenwerking is ontstaan in een tijd waarin het Oost-West 
conflict alle overige internationale betrekkingen overheerste. Het was 
een relatief simpeT wereldbeeld, met aan Westelijke zijde het onbetwist 
leiderschap van de Verenigde Staten.- Het wereldwijde economische systeem 
kernmerkte zich door spelregels die golden voor geïndustrialiseerde landen 
met een vergelijkbaar niveau van ontwikkeling. Het dekolonisatie-proces 
van de ontwikkelingslanden was weliswaar in volle gang, maar de macht van 
wat wij later de Derde Wereld zijn gaan noemen was ontoereikend om enig 
gewicht in de schaal te leggen. De situatie 25 jaar later is fundamenteel 
gewijzigd. De supermachten Verenigde Staten en Sovjet Unie bepalen nog 
steeds het globale-militair-strategische machtsevenwicht, en daarmee de 
wereldvrede. In die zin is hun positie onvergelijkbaar met die van enig 
ander land in de wereld. Maar in andere opzichten is er een werkelijke 
interdependentie gegroeid en een oneindig complexere wereld ontstaan. 

Het Noord-Zuid conflict is niet in de plaats van het Oost-West èonflict 
getreden, maar heeft wel fundamenteel nieuwe elementen ingebracht. De 
ontwikkelingslanden, die de,grote meerderheid van de wereldbevolking 
uitmaken, verlangen een fundamentele verandering van de economische wereld
orde. Zij aanvaarden niet langer de spelregels en instellingen die ont
staan zijn in een tijd dat zij onmondig waren. Het wereldbeeld is daardoor 
niet langer dat van een as, waarlangs alle krachtsverhoudingen zich afspelen 
("bi-polèire wereld''), maar voor onze ogen zien we veeleer een web van 
nieuwe relaties die tot een multi-polaire wereld hebben geleid . 

. Tegelijk met de relatieve machtsvermindering van de Verenigde Staten 
(oliecrisis, Vietnam, Watergate) zijn er nieuwe machten ontstaan, in het 
bijzonder de olielanden van het Midden Oosten, Brazili~. Nigeria, Venezuela, 
Japan en China als nieuwe "polen". 
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Europa in een Veranderende Wereld 

De grote wereldwijde economische en politieke verandering van de laatste 
tien jaar hebben ook de Gemeenschap en haar Lid-Staten niet onberoerd 
gelaten. Zo ooit dan hebben de energiecrisis van 1973 en de daarop 
gevolgde diepe recessie West Europa van haar externe kwetsbaarheid over
tuigd. In de belangenstrijd op wereldschaal vormt West Europa één geheel, 
en of het wil of niet, wordt het in de wereldpolitieke belangentegen
stellingen ook als zodanig behandeld. 

De economie van de Europese Gemeenschap is met name nauw met de gehele 
wereldeconomie vervlochten. 50% van de handel vindt plaats tussen de 
Lid-Staten en 50% tussen de Lid-Staten en de Derde Landen. In afnemende 
grootte berust die handel met de buitenwereld allereerst op de betrek
kingen met ontwikkelingslanden (waaronder de olielanden), dan de overige 
Europese landen en tenslotte de Verenigde Staten en de resterende industrie
landen. Handel met de zogenaamde staatshandellanden vanuit Oost Europa is 
relatief het kleinste. 

Het zijn vooral externe impulsen die op de Gemeenschap druk uitoefenen om 
tot grotere handelingsbekwaamheid te komen. Daarvoor is een grotere eenheid 
een prealabele voorwaarde. Dat is de werkelijke uitdaging waarvoor wij 
staan. Het betekent niet, dat een sterker Europa zich in zelfgenoegzaamheid 
moet opsluiten, laat staan dat het een Europese "superstaat" zou moeten 
worden. Daarvoor zijn trouwens de voorwaarden op geen enkele wijze vervuld. 
Europa heeft een grote culturele en politieke diversiteit; het is economisch 
niet autarkisch, maar in sterke mate afhankelijk van de buitenwereld, het 
heeft een kwetsbare strategische ligging en het mist iedere aanzet voor 
een krachtige centrale besluitvorming. Veeleer moet dan ook gevreesd worden 
voor een verbrokkeling van Europa als gevolg van een naar .binnen gericht 
nationalistisch egoïsme van iedere afzonderlijke staat. 

Het gevaar van een verdere uiteengroeiing is reëel aanwezig. Om de "re
nationalisering" van de economie in Europa tegen te gaan, is daarom een 
positieve ordenende integratie nodig als aanvulling op de negatieve, ultra
liberale integratie conceptie van 20 jaar terug. Het perspectief van een 
kwalitatieve sprong voorwaarts, te weten de totstandkoming van een econo
mische monetaire unie, kan steeds minder worden gemist. 

De Nederlandse economische politieke ontwikkelingen kunnen niet los worden 
gezien van die van West Europa als geheel. Daarvoor heeft Nederland een 
te sterke lotsverbondenheid met de andere Europese staten. Om het Europese· 
integratieproces te beïnvloeden is daarom een actieve deelname van Neder
land vereist. Tenslotte gaat het in laatste instantie in Europa niet 
alleen om vragen van economische welvaart en welzijn, maar om de handhaving 
van een bepaalde samenlevingsvorm, te weten een pluriforme democratie binnen 
de hele Gemeenschap. Niet vergeten mag worden, dat op wereldschaal de landen 
van de Europese Gemeenschap oases van democratieën zijn binnen een woestijn 
van dictaturen. 
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EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
EN DEMOCRATIE 

Kernprobleem van de Gemeenschappen vormt de ontbrekende democratische 
besluitvorming. Naarmate Europees beleid steeds minder buitenlands 
beleid en steeds meer binnenlands beleid wordt, is het onaanvaardbaar, 
dat bevoegdheden door uitvoerende instellingen worden uitgeoefend, zonder 
dat deze gepaard gaan met een democratische controle. De oplossing 
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hiervoor moet gezocht worden door uitbreiding van controlerende bevoegdheden 
op het Europese niveau. Versterking van de nationale democratische controle 
op de besluiten van deze instellingen, biedt geen soulaas. Deze zou de 
toch al geringe besluitkracht van de Raad van Ministers en Europese Commissie 
verder verlammen, analoog aan de geringe besluitkracht van de Zeven Verenig
de Provinciën uit de 17e en 18e eeuw. 

Aan de andere kant kan men zich ook afvragen of deze effectief zou zijn 
omdat wel de eigen nationale minister eventueel gecontroleerd kan worden, 
maar niet de overige acht ministers van de Europese Ministerraad. Daarom 
is het enig "redelijk alte~natief" gelegen in de versterking van de parle
mentaire macht op Europees niveau. 

Voor de versterking van de Europese democratie zijn structurele verande
ringen in de besluitvorming van de Gemeenschap nodig. De door de nationale 
parlementen en regeringen uitgeoefende macht zal immers niet vrijwillig 
worden afgestaan, maar kan alleen geleidelijk worden veroverd door een 
nieuw "loyaliteits-centrum" te scheppen. 

Rechtstreekse verkiezingen voor een Europees Parlement ZlJn een noodzake
lijke stap op die weg. Ze zijn geen garantie dat een werkelijke Europese 
democratie zal ontstaan, maar wel een noodzakelijke voorwaarde. Rechtstreeks 
aangewezen Europese parlementariërs zullen een grotere legitimatie tegen
over de Europese burgers bezitten, dan de thans door de nationale parlementen 
"uitgeleende" parlementariërs, die in deeltijd-arbeid hun nationale en 
Europese loyaliteiten vaak zien conflicteren. Zij zullen voorts nationale 
politieke partijen dwingen om stelling te nemen in belangrijke Europese 
vraagstukken en op die wijze bijdragen tot een vergroot Europees bewust
wordingsproces. De Franse minister Jean François Deniau heeft onlangs 
gezegd, dat men "geen Europa kan maken zonder Europeanen 11

; de Europese 
burgers zullen zich als zodanig alleen voelen, wanneer ze inzien dat er 
werkelijke Europese vraagstukken zijn. 

Op korte termijn, dat wil zeggen vóór de eerstvolgende Europese verkiezingen 
van 1984 is het niet waarschijnlijk, dat de formele bevoegdheden van het 
Europees Parlement kunnen worden uitgebreid. Daarvoor is verdragswijziging 
nodig die de instemming van alle negen nationale parlementen vereist. ~let 
name in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk is de weerstand daartegen 
nog groot. Maar de invloed van het Europees Parlement kan inmiddels wel 
aanzienlijk worden versterkt. Dat zal afhangen van de kwaliteit van haar 
leden en de inzet waarmee deze leden nieuwe Europese partijvorming gestalte 
kunnen geven. D'66 heeft daarbij een belangrijke rol te spelen. 
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In deze eerste fase zal het Europees Parlement vooral in drie opzichten 
profiel moeten krijgen: 

Als Europees centrum van meningsvorming 

Als bron van nieuwe initiatieven en inspiratie 

Ali feitenverzamelaar. 
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Als Europees centrum van meningsvorming zal het Europees Parlement vooral 
gestalte moeten geven aan de Europese dimensie van belangrijke vraagstukken 
als energie, politiek, milieu politiek, ontwikkelingssamenwerking en werk
gelegenheid. Iedereen is het erover eens, dat deze vraagstukken niet op 
nationale (en nauwelijks op Europese) schaal tot een-oplossing kUnnen worden 
gebracht. Niettemin ontbreekt het nationale regeringen en parlementen aan 
de kracht en moed om deze Europese dimensie werkelijk gestalte te geven. 

Als bron van nieuwe initiatieven en inspiratie, zal het Europees Parlement 
moeten breken met de {hans bestaande gewoonte om initiatieven van de Euro
pese Commissie af te wachten en daarop te reageren. Het Europees Parlement 
is geen nationaal West-Europees Parlement in de traditionele zin en zal 
zijn voorbeeld eerder moeten ontlenen aan het Amerikaanse Congres. Dat 
heeft ook geen mogelijkheid de regering naar huis te zenden en oefent 
niettemin belangrijke macht uit, juist door het nemen van initiatieven en 
deze in voorstellen aan de regering voor te leggen, 

Tenslotte zal het Europees Parlement als feitenverzamelaar een rol kunnen 
spelen door hoorzittingen te organiseren en op die wijze ook de belang
rijkste gegevens voor Europese samenwerking op tafel te krijgen. 

Tenslotte moet erop worden gewezen, ·dat met een Europese parlementaire 
democratie de werkelijke Europese democratie nog onvoldoende is geregeld. 
Er ~oet ook naar worden gestreefd om de maatschappelijke organisaties 
- werknemers, werkgevers, consumenten, milieu-organisaties, e.d. - zich 
op Europese schaal te laten organiseren. Alleen dan ontstaat een draagvlak 
dat ertoe zou kunnen leiden, dat aan het eind van deze eeuw en het begin 
van de 21e eeuw een werkelijke Europese democratie gestalte zal hebben 
gekregen. 

DISCUSSIE 

Vraag: Bent u niet bang, dat er eerst iets ernstigs moet gebeuren voor er 
een werkelijk ingrijpende verandering in de positie van het Europees Parle
ment zal komen? 

Antwoord: Inderdaad zijn veel belangrijke veranderingen tot stand gekomen 
onder druk van externe factoren. Maar ook nu is er sprake van dreigingen 
van buiten, zoals de veranderde machtsverhoudingen en de nieuwe schaarste 
van grondstoffen, energie, enz. 
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Vraag: Hoe zou de bel angenbeharti ging van de Europese Gemeenschap op 
de Westerse topconferenties verzekerd kunnen worden en moeten de kleine 
landen niet vaker gezamenlijk optreden om zodoende een sterkere vuist te 
kunnen maken? 
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Antwoord: Men moet blijven hameren op het belang van de vertegenwoordiging 
van Europa (men name door de Europese Commissie) bij de Westerse topconfe
renties. We moeten oppassen voor blokvorming in de Europese Gemeenschap, 
ook voor wat betreft kleine landen. Er zijn bovendien duidelijke grenzen 
gesteld aan de gemeenschappelijke belangen van kleine landen. Nederland 
heeft een traditionele verbondenheid met West Duitsland en Engeland (hoewel 
nu minder), daarentegen zou Nederland de relaties met Frankrijk en Italië juist 
moeten versterken. Wel moet alles in het werk gesteld worden om "directo
raats-neigingen" van de groten de kop in te drukken. Dat kan het beste 
gebeuren door een actieve deelname aan het besluitvormingsproces en door 
eigen initiatieven. 

Vraag: Deelt u de mening dat er, uit democratisch oogpunt, een positieve 
invloed van de meningsvorming op Europees niveau zal uitgaan op "nieuwe 
democratieën", zoals Spanje, Portugal en Griekenland? 

Antwoord: Het is wel waar, dat de Europese platformfunctie van belang is 
voor het democratische gehalte van de nieuwe Lid-Staten, maar we moeten ons 
hoeden voor de stelling, dat dankzij Europa deze landen geen dictaturen 
meer zijn. Europa vervult hooguit een voorbeeldfunctie en biedt daardoor 
houvast voor de toekomst. 

Vraag: Hoe kan Europees "egoïsme" worden voorkomen? De Raad van Ministers 
kan 1mmers niet door het Europees Parlement op dit punt gecorrigeerd worden. 
(De Raad houdt vooral Europese belangen in het oog.) 

Antwoord: Inderdaad moeten we niet het nationale egoïsme gaan vervangen 
door Europees egoïsme. Nastreveh van eigen Europese belangen wordt ook 
beperkt doordat West Europa niet autarkisch is, maar sterke afhankelijk
heidsrelaties met derden, met name met Derde Wereldlanden, heeft. 

Vraag: Welke mogelijkheden ziet u om de functie van het Europees Parlement 
~oyaliteitscentrum te versterken? 

Antwoord: Zie mijn stellingen 6, 7 en 8. We moeten ons in dit verband 
hoeden voor een te grote eufonie. Aan de andere kant is het ook zo, dat 
zowel op nationaal als mondiaal niveau loyaliteitscentra blijken te kunnen 
veranderen. Hoewel er natuurlijk een institutionele structuur nodig is, 
gaat het vooral om de inhoud van de problemen, die aan de orde komen: 
spreken deze de burger~aan. Het Europees Parlement zal zich vooral 
op die onderwerpen moeten toeleggen, die de burgers raken. Ik noem in dit 
verband bijvoorbeeld controle op multinationals, milieuvervuiling (Rijn!) 
en consumentenbelangen. 
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Vraag: Is uw stelling 5 B wel juist; u stelt dat versterking van de 
nationale democratische controle op de besluiten van de instellingen 
verlammend werkt op de besluitkracht, ofwel ineffectief is. Er is immers 
op korte termijn op Europees niveau geen werkelijke democratische controle· 
te verwachten. Bovendien is het politiek-democratisch wel degelijk belang
rijk om in de nationale parlementen de betrokken ministers op het matje te 
roepen. 

Antwoord: Men moet deze stelling zo lezen, dat het verstrekken van een 
bindend mandaat door een nationaal parlement aan een eigen minister wordt 
afgewezen (zie voorbeeld van de Denen). De Deense ministers moeten bij 
ieder Europees besluit een reserve voorbehouden, en als dat niet lukte, 
"door de pomp gaan" en hun mandaat verloochenen. Reserves en veto's 
belemmeren de besluitvorming in ernstige mate en kunnen niet voortdurend 
"ongestraft" blijven. Zeker is dat bij kleine landen het geval. 



STELLINGEN 

Onderwerp: "Het Democratisch Europa" 

Inleider : Laurens Jan Brinkhorst 

ALGE~1EEN 

1. A. In de belangenstrijd op wereldschaal vormt West Europa êên geheel. 

B. Of het wil of niet, West Europa wordt in de wereldpolitieke 
belangentegenstellingen als êên geheel behandeld en is ook steeds 
meer gedwongen als zodanig op te treden. 

C. Er is geen reden om bevreesd te zijn voor het ontstaan van een 
Europese superstaat. Veeleer moet gevreesd worden voor een ver
brokkeling van Europa als gevolg van een naar binnen gericht 
natiohalistisch egoïsme van iedere afzonderlijke staat. 

2. De economische en politieke ontwikkelingen van Nederland kunnen niet 
los worden gezien van die van West Europa. 

3. A. De nationale staten zullen nog lange tijd een wezenlijk bestanddeel 
vormen van een meer georganiseerde West Europa structuur. 

'B. Zij zijn als bestuurseenheid voor sommige doeleinden (economie, 
milieu, buitenlandse politiek, defensie) ethter te klein, voor 
andere doeleinden (regionale politiek) te groot geworden. 

4. Op wereldschaal zijn de West Europese landen oases van democratie in 
een woestijn van dictaturen. De Europese Gemeenschappen zijn (mede) 
noodzakelijk om deze democratieën in stand te houden en verder te 
ontwikkelen. 

EUROPESE GEMEENSCHAP 
EN DEMOCRATIE 

5. A. De door de instellingen van de Gemeenschappen (Raad van Ministers, 
Europese Commissie) uitgeoefende macht wordt op Europees niveau 
volstrekt onvol~oende gecontroleerd. 

B. Versterking van de nationale democratische controle op de besluiten 
van deze instellingen werkt verlammend op de besluitkracht, of is 
ineffectief. 
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6. Voor versterking van de democratie op Europees niveau zijn structurele 
veranderingen in de besluitvorming nodig. De door de nationale parle
menten en regeringen uitgeoefende macht zal niet vrijwillig worden 
afgestaan, maar kan alleen geleidelijk worden veroverd door een nieuw 
"1 oya 1 i te i ts-centrum" te scheppen. 

7. Rechtstreekse verkiezingen voor een Europees Parlement ZlJn een nood
zakelijke stap op die weg. Die verkiezingen houden risico's in, maar 
ze "volksverlakkerij" te noemen is goedkope demagogie. 

8. In een eerste fase zal het Europees Parlement kunnen gaan functioneren 
als Europees centrum van·meningsvorming, als bron van nieuwe initiatieven 
en inspiratie en als feitenverzamelaar. 

Pas in een tweede fase zullen de formele bevoegdheden van het Europees 
Parlement worden uitgebreid. 

9. Naast de staatkundige parlementaire democratie, zal de democratie in 
Europa vooral gestalte moeten krijgen in de maatschappelijke organisa
ties op Europees niveau. 

10. Wanneer Chirac, Strauss en Wedgwood Benn het ergens over eens zijn, is. 
het zaak om op zijn hoede te zijn. 



VERSLAG VAN DE STUDIEDAG 

DI 66 EN EUROPA 

GEHOUDEN OP 13 JANUARI 1979 TE UTRECHT 

Onderwerp: "Europa en de Derde vJereld" 

Inleider : Gerben Ringnalda 

Voorzitter: Hans Labóhm 

INLEIDING 

De titel- "Europa en de Derde. Wereld" is verbijsterend dubbelhartig. De 
Europese Gemeenschap is maar een onderdeel van Europa. Bovendien is het 
van minstens even groot belang hoe de Derde Wereld Europa beschouwt als 
Europa de Derde Wereld. Ook suggereert de titel een eenheid, die zowel 
in de Derde Wereld als in de Europese Gemeenschap niet bestaat. De 
verdeeldheid in de Derde Wereld is duidelijk merkbaar in de bilaterale 
contacten. In de Europese Gemeenschap heerst duidelijke onenigheid op 
belangrijke terreinen als vrede en veiligheid, bewapening en ontwapening, 
hetMidden-Oosten en de energiepolitiek. De belangen binnen de Gemeenschap 
lopen uiteen. De Bondsrepubliek Duitsland, Engeland en Frankrijk denken 
als middel grote mogendheden meer vanuit een machtsmode l dan Nederland, dat 
als kleine staat zich meer richt op internationale samenwerking. 

Dit onderscheid vertaalt zich ook in het ontwikkelingsbeleid van de EG
landen. In de jaren 1960 tot. ongeveer 1975. hechtten de grote drie EG
Lid-Staten weinig belang aan internationale samenwerking met de ontwikke
lingslanden. In Nederland daarentegen, vormde de ontwikkelingssamenwerking 
een wezenlijk deel van het buitenlands beleid. 

Na 1973, het jaar van de "oliecrisis", kwam er een zekere verandering in de 
houding van de drie grote Lid-Staten. Deze was waar te nemen in de 7e 
speciale_zitting van de Verenigde Naties, waar de Europese Lid-Staten voor 
het eerst op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking gezamenlijk 
optraden. De vraag blijft echter staan of binnen de Lid-Staten over struc
turele ontwikkelingsvraagstukken meer overeenstemming komt dan voorheen. 

De UNCTAD V zal wat dit betreft een test case worden: 

Grondstoffen. De Europese Gemeenschap is het eens over een in 
te stellen grondstoffenfonds en daarentegen verdeeld over de 
handel in grondstoffen, met name op het terrein van het protec
tionisme 
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Monetaire Zaken. Over de schuldenregeling is geen overeen
stemming, noch over de stemverhoudingen in het Internationaal 
Monetaire Fonds. 

Overdracht van Technolo~ie. Hierover is geen overeenstemming. 

Institutionele Zaken. Eveneens geen overeenstemming. 

Van de Europese Gemeenschap worden door de Derde We re 1 dl anden stappen 
verwacht, aangezien zij een belangrijke plaats inneemt in de handels
stromen. Of er een meer gemeenschappelijk ontwikkelingsbeleid van de 
EG komt is moeilijk te voorspellen. Enerzijds kan door de toetreding 
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van Griekenland de EG zich meer naar een directorium bewegen, anderzijds 
geven de in het leven geroepen Economisch Monetair Systeem en de verkiezing 
van het Europees Parlement een zeker cohesie-effect. 

DISCUSSIE 

Criteriabeleid van de EG-hulp 

Het is juist onderscheid te maken tussen bilaterale hulp en EG-hulp. Een 
gemeenschappelijk criteriabeleid van de EG is niet aanwezig. Er is weinig 
uitzicht op een zekere harmonisatie van de bilaterale (nationale) hulp
criteria. Wel is de EG-hulp niet alleen gericht op de A.C.S.-landen. De 
hulp aan niet-A.C.S.-landen is echter in omvang zeer beperkt en heeft der
halve slechts symbolische waarde. 

Invloed van de Uitbreiding van de EG op het EG-ontwikkelingsbeleid 

Het is moeilijk te voorspellen of door de uitbreiding het ontwikkelings
beleid van de Gemeenschappen zal veranderen. Het is moeilijk te bepalen 
in hoeverre uitbreiding desintegratie in de hand werkt, d.w.z. in hoeverre 
de EG zich naar een soort directorium ontwikkelt. In ieder geval lijkt 
gezien de huidige verdeelde standpunten een gemeenschappelijk ontwikkelings
beleid voor niet-A.C.S.-landen onwaarschijnlijk. Cheysson pleit voor stimu
lering van de koopkracht in de Derde Wereld door middel van hulp en afbraak 
van EG-tarieven. De grote Lid-Staten verschillen hierover echter nog van 
mening. 

Eenheid Derde Wereld 

De veronderstelling dat door de toenemende interdependentie de samenstelling 
van de bij de onderhandelingen betrokken groepen meer wisselt is juist. Meer 
ontwikkelde landen als Hang Kong, Braziliä, en Mexico hebben andere belangen 
dan de armste ontwikkelingslanden. Toch is de "Groep van 77" wel als een 
eenheid te beschouwen. De politieke confrontatie met de rijke landen blijft. 
Het gaat nog steeds om de tot nog toe ontoer~ikende bereidheid van de rijke 
l~nden om de welvaart van de arme landen te stimuleren. 
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Is Nederlandse Deelname aan het EG-ontwikkelingssamenwerkingsbeleid wel 
Gewenst? 

3 

Het alternatief kan zijn: aansluiting bij Noorwegen, Zweden en Denemarken. 
Dit lijkt op het ogenblik voor de ontwikkelingslanden minder effectvol dan 
binnen de EG de grote Lid-Staten aan te zetten tot een soepeler houding. 
Een iets wijzigend beleid van de Bondsrepubliek Duitsland heeft een onmiddel
lijk belangrijk economisch effect. 



STELLINGEN 

Onderwerp: "Europa en de Derde Wereld" 

In l ei der -: Ge r ben R i n g na l d a 

1. Even belangrijk als de vraag hoe Europa staat en zich opstelt tegenover 
de Derde Wereld, is de vraag hoe de Derde Wereld staat en zich opstelt
tegenover Europa. 

2. Om een goed inzicht te krijgen in de opstelling van de Gemeenschap jegens 
de Derde Wereld di ent men te onderschei den:-

De wijze waarop de Lid-Staten afzomlerl ijk een algemeen 
ontwikkelingsbeleid nastreven 

- De wijze waarop de Gemeenschap zich op een regionaal 
ontwikkelingsbeleid (Lomé, N-Z-beleid, Euro-Arabische 
dialoog) toelegt. 

3. In de jaren '60, begin '70 lopen de opvattingen van de afzonderlijke 
Lid-Staten over de noodzaak een algemeen ontwikkelingsbeleid te formuleren 
sterk uiteen. Tijdens de Conferentie Internationale Economische Samen
werking (CIES of Noord-Zuid Dialoog) in Parijs worden de Lid-Staten min 
of meer tegenstribbelend geforceerd om een gemeenschappelijke overeen
stemming te bereiken over de actuele ontwikkelingsvraagstukken van dat 
moment; in de post-CIES periode moeten de Lid-Staten wat beteuterd vast
stellen, dat het moeilijk is terug te keren tot de afzonderlijke stelling
name van de pre-CIES periode. 

4. Is er sprake van een langzaam ontluikend besef bij de meerderheid der 
Lid-Staten van de EG dat een algemeen ontwikkelingsbeleid onderdeel is 
van het buitenlands beleid? Ten aanzien van de regionale samenwerking 
(Lomé, etc.) heeft het buitenlandse politieke motief altijd sterk op de 
voorgrond gestaan. 

5. UNCTAD V (Manilla, mei 1979) wordt een test case voor de Gemeenschap. 
Zullen de negen EG-Lid-Staten erin slagen zich gemeenschappelijk con
structief op te stellen ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

- Overdracht van middelen 

- Handel (inclusief het vraagstuk van de protectie) 

- Grondstoffen 
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- Monetaire vraagstukken 

- Overdracht van technologie. 

6. De relatie van de Gemeenschap tot de Derde Wereld zal worden gecompliceerd 
door de uitbreiding van de Gemeenschap met Griekenland, Spanje en Portugal. 

7. Om zeer uiteenlopende redenen heeft de Derde Wereld zijn hoop gevestigd 
op de Gemeenschap als zodanig. Door de Derde Wereld wordt de Gemeenschap 
wel degelijk al5 êên gezien. De vraag is hoe lang deze kruik blijft 
drijven zonder te barsten. 

8. Evenmin als de Gemeenschap is de Derde Wereld een homogeen geheel. Door 
de regionale benadering van de Gemeenschap ontstaat er een politieke 
spanning doordat enerzijds de Groep van 77 als eenheid wenst op te treden 
bij de internationale onderhandelingen, maar doordat anderzijds een groep 
ontwikkelingslanden er belang bij heeft de preferentiële samenwerkingsband 
met de EEG in stand te houden. 





VERSLAG VAN DE STUDIEDAG 

D'66 EN EUROPA 

GEHOUDEN OP 13 JANUARI 1979 TE UTRECHT 

Onderwerp: "Noodlijdende Sectoren - hoe nat i on aal kunnen en mogen wij 
zijn" 

Inleider: Jan Winter 

Voorzitter: Walter Zegveld 

I. Kernpunt van de beoordeling door de Commissie van de EEG van steunmaat
regelen van Lid-Staten, die de mededinging vervalsen of dreigen te ver
valsen en een ongunstige invloed hebben op het handelsverkeer tussen de 
Lid-Staten is, dat dergelijke maatregelen in beginsel verboden zijn. De 
Gemeenschappelijke Markt is gebaseerd op het beginsel van vrije concurrentie. 
Dit systeem van onvervalste mededinging zal volgens de grondleggers van het 
Verdrag van Rome uiteindelijk tot de economisch_beste resultaten leiden en 
de algemene welvaart het sterkst bevorderen. 

Overigens erkent het verdrag dat het vrije marktmechanisme niet alléén 
zaligmakend is en dat interventies van de nationale overheden in het 
marktgebeuren onontbeerlijk zijn om de belangrijkste sociaal-economische 
doelstellingen te verwezenlijken. Volstrekt noodzakelijk is echter dat de 
Lid-Staten hun beleid op elkaar afstemmen. 

Voor wat betreft het bedrijfsleven heeft de Commissie op grond van deze 
bepalingen een krachtig anti-kartelbeleid ontwikkeld. Dit beleid, waarvoor 
tevens een verbod als uitgangspunt geldt, stelt zich ten doel mededingings
beperkende afspraken tussen bedrijven te bestrijden.- Hierbij moet worden 
gedacht aan prijsafspraken, productiebeperkings-afspraken, marktverdelingen, 
e.d. Daarnaast richt het zich tevens tegen de vorming van economische 
machtsposities. 

Zoals gezegd, is ook voor het beleid met betrekking tot steunmaatregelen 
door Lid-Staten als uitgangspunt gekozen voor een verbod. Het beleid dat 
de Commissie tot dusverre in dezen heeft ontwikkeld is echter, ondermeer 
om politieke redenen, minder vérgaand dan bovengenoemd anti-kartelbeleid. 

II. De grenzen die het systeem van economisch liberalisme markeren, worden ge
vormd door een aantal sociaal-economische doelstellingen. Via deze doel
stellingen wordt een "maar" gezet achter het "ja" van het beginsel van de 
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vnJe mededinging. Een volledig vnJe markt leidt immers tot ongewenste 
verstoringen van het economisch evenwicht, die op hun beurt weer (kunnen) 
leiden tot bijvoorbeeld werkloosheid of achterstelling van bepaalde regio's. 

Een dergelijke situatie is vanuit sociaal oogpunt onaanvaardbaar. Dienten
gevolge kan-de Commissie op basis van enkele algemene, in het Verdrag neer
gelegde criteria een uitzondering maken op het verbod. Binnen het kader 
van een daartoe geschapen procedure wordt dan aan de Lid-Staten de mogelijk
heid gegeven om bepaalde steunmaatregelen te verlenen. 

Het grote probleem bij de toepassing van genoemde criteria is; dat de inter
pretatie die de Commissie er aan geeft, uitgaat van de sociaal-economische 
doelstellingen van het Verdrag, en dus "Europees" is. In deze tijd van 
economische onzekerheid en grote werkloosheid in heel Europa, zal deze 
Europese interpretatie veelal niet parallel lopen aan de "nationale" inter-. 
pretatie door de overheden der Lid-Staten. 

Meer in concreto betekent dit, dat nationale overheden dikwijls bereid zullen 
zijn noodlijdende bedrijven steun te verlenen op een· WlJZe en in een vorm 
die onverenigbaar is met het Europese systeem van onvervalste mededinging. 

III. De bovengenoemde ~riteria aan de hand waarvan getoetst moet worden of 
nationale s-teunmaatregelen Europees-rechtelijk toelaatbaar zijn, kunnen, 
mede op-grond van de interpretatie die de Commissie terzake heeft ontwik
keld, worden samengevat in de volgende vijf punten: 

1. De steun moet tijdelijk zijn 

2. De steun moet degressief zijn: het bedrijf mag niet afhankelijk 
~orden van de steun, maar deze dient ervoor te zorgen dat het 
bedrijf steeds meer op eigen benen komt te staan 

3. De vorm waarin de steun gegeven wordt dient afgestemd te zijn 
op het doel: al~ men bijvoorbeeld wil bevorderen dat bedrijven 
zich in bepaalde regio's gaan vestigen, moet de steun daarop 
gericht zijn 

4. De omvang van de steun moet overeenkomen met de reële behoefte 

5. De steun moet doorzichtig zijn, dat wil zeggen, dat er geen 
verkapte steun mag warde~ gegeven waarop geen controle door de 
Commissie mogelijk is. 

IV. In de huidige periode van economische malaise lijkt de noodzaak tot het 
toepassen van steunmaatregelen door de nationale overheden steeds groter 
te worden. Niettemin dienen de Lid-Staten zich bewust te zijn van de 
grote bezwaren die aan subsidiering van het bedrijfsleven vastzitten. 
Enkele van deze bezwaren zijn: 



Vervolg Verslag Noodlijdende Sectoren 

1. Men realiseert zich onvoldoende dat steunmaatregelen het gevaar 
in zich dragen van escalatie. Steun die door het ene land aan 
zijn bedrijven wordt gegeven, kan leiden tot overeenkomstige 
steun in een ander land, daar men wil. voorkomen dat de daar 
gevestigde bedrijven het te moeilijk krijgen. 

2. Er is een gevaar voor misbruik, doordat bedrijven die goede 
connecties hebben met de overheid, of veel werknemers in dienst 
hebben, bevoordeeld worden boven andere bedrijven. 

3. Onverantwoorde verlening van steun zal ertoe leiden, dat uitein
delijk de goedlopende bedrijven moeten betalen voor de steun aan 
slechtlopende bedrijven. 

Opgemerkt dient te wordeni dat terughoudendheid bij het hanteren van het 
steuninstrument op zijn plaats is, en dat er andere, en vaak betere 
middelen bestaan om de economische problemen, en met name het werkloos
heidsprobleem, te bestrijden. Als omvangrijke sectoren in moeilijkheden 
komen door een te hoog kostenpeil, ligt het meer voor de hand deze moei
lijkheden te bestrijden met behulp van globale lastenverlichtende maat
regelen, dan door middel van omvangrijke steunprogramma's, met alle 
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daaraan verbonden nadelen (bijvoorbeeld concurrentie-vervalsing). Overigens 
hebben globale maatregelen ook het voordeel dat het EEG Verdrag de autonomie 
van de Lid-Staten te dien aanzien veel minder beperkt dan ten aanzien van 
selectieve bevoordeling van het nationale bedrijfsleven. 

Het beleid van de Commissie zal zich niet mogen beperken tot een vooral 
negatief georiënteerde controle op de door de Lid-Staten getroffen steun
maatregelen. Haar moeten ook de middelen worden gegeven om een meer actieve, 
positieve rol te gaan vervullen. Deze zou vooral moeten bestaan in een 
betere coördinatie van het economisch beleid der Lid-Staten, waaronder 
begrepen een coördinatie van het facetten-beleid,dat in de verschillende 
Lid-Staten geleidelijk tot ontwikkeling komt (selectieve stimulering van 
energie- en grondstoffenbesparende activiteiten, bevordering van belangen 
van milieu, ruimtelijke ordening, enz.). -

Voor wat betreft het.ons hier bezighoudende onderwerp is vooral de tot
standkoming van een industriebeleid op Europese schaal van bijzonder groot 
belang. 

V. De politieke realiteit van dit moment is echter, dat de nationale.overheden 
steeds verder gaan met het verlenen van steunmaatregelen. Hierbij treedt 
een extra moeilijkheid op: constateerden wij hiervoor al dat de Europese 
interpretatie van de sociaal-economische doelstellingen veelal niet parallel 
zal lopen met de nationale, ook tussen de Lid-Staten onderling bestaat 
verschil van mening ten aanzien van een dergelijke interpretatie. Terwijl· 
het ene land bereid is om de prijs van een zekere werkloosheid te betalen 
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om de inflatie te bestrijden, wil het andere best grote overheids
tekorten aanvaarden en -daarmee het gevaar van hoge inflatie lopen, 
om steunmaatregelen te kunnen financieren. 

Deze verschillen in interpretatie, die in feite verschillen in econo
mische visie en traditie zijn, maken dat de Commissie in een moeilijk 
parket verkeert. Dit verklaart dan ook dat_ het Europese beleid op het 
gebied van steunmaatregelen tot dusver minder vérgaand en afwachtender 
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is geweest dan het anti-kartelbeleid. Echter, het gaat niet aan om in 
deze afwachtende houding te berusten in de hoop dat de economische crisis 
snel voorbij zal zijn. Juist nü zullen de problemen aangepakt moeten 
worden en dit kan alleen maar op Europees niveau .. Een krachtiger optreden 
van de Commissie, gesteund door een betere coördinatie van de economische 
politiek der Lid-Staten en een Europees industriebeleid, is dan ook 
dringend gewenst. 

DISCUSSIE 

In de discussie bestreed Kuyper dat globale maatregelen de voorkeur 
zouden verdienen boven spec1fieke,. op bepaalde probleemgevallen gerichte 
steun: allerhande bedrijven die een dergelijke steun niet nodig hebben 
tr~kken er profijt van. Een tweede bezwaai vond Kuyper, dat globale 
maatregelen dikwijls ook negatieve gevolgen voor derden hebben: ter 
bescherming van de textielindustrie wordt bijvoorbeeld een duidelijk· 
protectionistisch beleid gevoerd. Dit maakt dat de steun aan onze 
noodlijdende industrieën ten koste gaat van de ontwikkelingslanden. 

Went verbond hieraan de vraag of ooit een kostenvergelijking was gemaakt 
tussen globale en specifieke steunmaatregelen. Hij vroeg zich af of 
specifieke steun niet_goedkoper is. 

Winter stelde in zijn antwoord, dat globale steunmaatregelen op den 
duur goedkoper zijn. Uiteindelijk blijven immers daardoor slechts de 
gezonde bedrijven over. Daarbij komt, dat globale steunmaatregelen 
voorkomen dat de overheid eindeloos bepaalde zwakke bedrijven op de 
been moet houden. 

In zijn antwoord aan Kuyper stelde Winter dat het grote probleem is, dat 
het algemene kostenpeil t~ hoog is voor het bedrijfsleven. Het ene bedrijf 
weet deze moeilijkheden beter op te vangen dan het andere, maar dat ~il 
niet zeggen, dat alleen de bedrijven in moeilijkheden nadeel van dit hoge 
kostenpeil ondervinden. Met een algemene kostenverlaging worden daarom 
niet alleen de zwakke bedrijven geholpen, maar wordt tevens voorkomen dat 
bedrijven die zich nu nog kunnen redden, straks om steun komen vragen. 

Schaper vraagt wat de vooruitzichten zijn voor een Europees industriebeleid. 
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Winter antwoordde, dat een dergelijk beleid al ontwikkeld wordt voor 
bepaalde sectoren die in ernstige moeilijkheden verkeren, zoals textiel 
en scheepsbouw. Aan dit beleid worden echter grenzen_gesteld door de 
anti-kartelbepalingen van het Verdrag en dit is een belangrijke rem op 
de dadendrang van de EEG-Commissaris Davignon. 

Winter legt er hierbij de nadruk op, dat er niet alleen een Europees 
industriebeleid nodig is voor sectoren die in moeilijkheden verkeren, 
maar tevens voor de zogenaamde "speerpunt-industrieUn". Hiermee zijn 
bedoeld die industrieën, die in de toekomst belangrijke vooruitgang en 
vernieuwing zullen brengen, zoals de electronische industr:ie, de vlieg
tuigbouw, de informatica-industrie, e.d. 
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N.B. De heer Winter is geen lid van 0'66. Zijn inleiding en de daaraan 
ten grondslag liggende stellingen geven derhalve slechts zijn eigen 
mening weer als algemene introductie in deze complexe materie en 
kunnen op geen enkele wijze in verband gebracht worden met het 
partijstandpunt. 



STELLINGEN 

Onderwerp: "Noodlijdende S~ctoren - Hoe nationaal 'kun~en en 
mogen wij zijn -

Inleider : Jan-Winter 

1. Wanneer grote sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven door te hoge 
kostenstijging concurrentiekracht dreigen te verliezen, zodat ze met onder
gang worden bedreigd, dient op dit probleem niet primair.gereageerd te 
worden met steunmaatregelen. 

Globale maatregele~ die het kostenpeil positief be,nvloeden v~rdienen dan 
de-voorkeui. De invloed van Brussel op dergelijke globale maatregelen 
is geringer dan die op gericht ingrijpen in de concurrenti~-verhoudingen 
door middel van steunmaatregelen. 

2. Z~lfs een optimaal functionerend marktmechanisme is niet bij machte de 
belangrijkste sociaal-economische doelstellingen te verwezenlijken. 
Steunmaatregelen vormen een onontbeerlijk instrument om de noodzakelijke· 
structuurwijzingingen van een economie te stimuleren (of af te remmen). 

3. Concurrentie-vervalsende steunmaatregelen zijn binnen de EEG in beginsel 
verboden (Art. 92, lid 1). De Commissie beschikt echter over een ruime 
bevoegdheid om-steunmaatregelen van de Lid-Staten toe te staan. Zij kan 
met name toestemming geven voor steun waarmee regionaal politieke of 
sector-structuur politieke doelstellingen worden nagestreefd (Art. 92, 
lid 3). Hoe nobel de mot i even voor de nat i on ale steunmaatregelen ook mogen 
zijn, toch kan de Commissie aan de ontworpen maatregelen alleen dan haar
fiat geven, als deze niet strijdig zijn met het algemeen belang van de 
gemeenschap. De contouren van dit algemeen belang blijven alsnog vaag. 

4. De bereidheid van L i cl-Staten, om bij het ontwerp~n van steunmaatregel en 
rekening te houden met-de belangen van andere Lid-Staten en maatregelen 
te nemen die voor de Gemeenschap als g~heel gunstig zouden zijn, is beperkt. 
Dit is funest voor de gemeenschappelijke markt en tevens voor de effecti
viteit van de nationale maatregelen. 

5. Steun dient een bedrijf met moeilijkheden in staat te stellen uit het dal 
te klauteren, om vervolgens op eigen benen de wandeling voort te zetten. 
Bedrijven of sectoren die ondanks steunverlening na verloop van tijd de 
moeilijkheden niet aankunnen, behoren te verdwijnen. Men moet van bedrijven 
geen sociale werkplaatsen maken. Ook de Commissie kan in de ,praktijk echter 
niet verhinderen, dat de Lid~Staten op sociale gronden steun verlenen aan 
bedrijven, die voor sanering niet in aanmerking komen en op den duur 

·gedoemd 2ijn te verdwijnen. 



Vervolg Noodlijdende ~ectoren 

6. In het algemeen lopen de opvattingen van Den Haag en Brussel met 
betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder steun 
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kan worden toegekend, redelijk parallel. Bij de totstandkoming van de Wet 
op de Ihvesteringsrekening is echter gebleken, dat ook Nederland graag 
vooral haar eigen straatje veegt. 

7. Gezien de soepelheid waarmee de Commissie Artikel 92 interpreteert, zijn 
er redenen om aan te nemen dat steunmaatregelen bestemd om facetten van 
het selectieve groeibeleid tot gelding-te brengen (milieuverbetering, 
een zuinig gebr~ik van de energie en grondstoffen, ruimtelijke ordening) 
geen ongunstig onthaal zullen vinden. Dergelijke maatregelen mogen 
echter geen onredelijk zware offers van andere Lid-Staten vergen. 

8. Artikel 92 voorziet in een negatieve controle op steunmaatregelen van-
de Lid-Staten. Nodig lijkt ook een meer positieve coördinatie van beleid 
in het kader van.een gemeenschappelijk industriebeleid. 



.I 



VERSLAG VAN DE STUDIEDAG 

D'66 EN EUROPA 

GEHOUDEN OP 13 JANUARI 1979 TE UTRECHT 

Onderwerp: "Het Europees Landbouwbeleid" 

Inleider : ~I i co vJegter 

Voorzitter: Guus Braakman 

UITGANGSPUNTEN 

In de zomer van 1958 kwamen de ministers van Landbouw van de EG Lid-Staten 
-dat waren er toen nog ze~ -in het Italiaanse Stresa bijeen om te zien 
hoe zij de overeengekomen bepalingen vervat in het Verdrag van Rome (1957), 
met betrekking tot de opzet van een gemeenschappelijke landbouwpolitiek 
concreet gestalte konden geven. 

Men ging daarbij uit van drie basis-principes, die in feite sedertdien nog 
onverminderd g.elden, te weten: · 

1. Markteenheid 

2. Gemeenschappelijke financiële verantwoordelijkheid 

3. Communautaire preferentie. 

In deze criteria heeft men elkaar toen kunnen vinden, waarmee de landbouw
politiek de tot nu toe enige sector van de economie is, die wezenlijk 
communautaire trekken vertoont. Immers, er zijn gemeenschappelijke markt
ordeningen voor de meeste landbouwproducten tot stand gebracht, die zi.ch in 
veel gevallen kenmerken doordat daarin gemeenschappelijke prijzen zijn vast
gelegd, die in elk der Lid-Staten geldig zijn. Dat betekent ook, dat daar
mee de noodzakelijke voorwaarde is geschapen voor het sleutelelement van 
het EG-Verdrag: vrij verkeer van goederen binnen de Gemeenschap. 

De ko~ten voor de uitvoering van een dergelijke gemeenschappelijke land
bouwpolitiek zijn ook voor gemeenschappelijke rekening: het Europees 
Oriëntatie- en Garantiefonds (E.O.G.F.L.). De Garantie-afdeling zorgt 
voor de financiering van de marktordeningen, terwijl de sector Oriëntatie 
de middelen ter beschikking stelt voor maatregelen, die een verbetering 
van de landbouwstructuur beogen. Voorzag men in principe een vrij intern 
verkeer van landbouwgoederen, naar buiten werd een handelspolitiek opgezet, 
die op communautair niveau im- en exportregelingen ontwierp, waardoor 
marktverstoringen binnen de Gemeenschap zouden worden vermeden en de 
Europese landbouwproducten tegen de voor de producenten aanvaardbare prijzen 
op de wereldmarkt zouden kunnen worden afgezet. Importheffingen en export
restituties werden de ·belangrijkste kenmerken van deze handelspolitiek. 
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KNELPUNTEN 

Dwingen de bereikte resultaten op het gebied van de gemeenschappelijke 
landbouwpolitiek respect af -zeker in vergelijking met de zeer gebrekkige 
sturings-mogelijkheden die op communautair niveau zijn verworven voor de 
andere beleidssectoren - reden voor zelfgenoegzame tevredenheid is er niet, 
noch voor de consument, noch voor de boeren en nog minder voor de (arme) 
Derde Wereld. Betekent die stelling dat de landbouwpolitiek van de Gemeen
scnap is mislukt, dat de hierboven aangeduide-opzet verkeer is geweest? 

Neen~ de in 1957 bij verdrag vastgelègde doelstellingen zijn wel degelijk 
naderbij gekomen. Met name het streven naar het veilig stellen van de 
voedselvoorziening in de Gemeenschap is goeddeels verwezenlijkt. Ook de 
beoogde productiviteitsstijging is, globaal genomen, als een debetpost 
aan te merken. Waar de Europese landbouwpolitiek echter niet in is geslaagd, 
_is de toenemende inkomensverschillen binnen de landbouw te verkleinen en 
dieZelfde inkomens. nauwer te doen aansluiten bij die in de andere economische 
sectoren. Bovendien is er met betrekking tot een aantal· belangrijke land
bouwproducten (met name zuivel en suiker) sprake van een structurele over
schotproductie. 

Hiermee komen we tot "des · Pudels Kern": het prijs- en marktmechanisme is 
ten enemale onvoldoende gebleken om een economisch en sociaal verantwoorde 
situatie in de landbouw te verkrijgen. Teveel heeft de prijspolitiek geleid 
tot een bevoordeling van de relatief rijke boeren in de Gemeenschap. Tezeer 
is de nadruk gelegd op het streven naarproductiestijging ten nadele van een 
evenwichtige marktsituatie en ten koste van zeer zware financiële inspan
ningen die het reikvermogen van de meeste boeren ver te boven gaan. De 
grootschaligheid heeft in de landbouw hard toegeslagen, gepaard aan inten
sieve productiemethoden, met àlle schadelijke gevolgen voor het natuurlijk 
milieu, maar evenzeer voor de sociale infrastructuur waarin de agrarische 
bevolking zich bevindt. Ook de kwalijke kanten van de zogenaamde bic
industrie hangen direct met deze evolutie samen. 

Van fundamenteel belang lijkt de vaststelling dat een simpele bevriezing 
van de producentenprijzen alJêên, een onvoldoen~e antwoord DP de problemen 
biedt. Immers, een dergelijke politiek zou in de eerste plaats de kleine 
en marginale bedrijven in de Gemeenschap treffen, waarvan er nog zeer veel 
zijn overgebleven, ondanks de koude sanering die vooral. in de laatste 
vijftien jaar heeft plaats gehad. Deze laatste bedrijven, van veelal 
onrendabele opzet (te weinig areaalen kapitaal), bevinden zich met name 
in die gebieden van de Gemeenschap waar.toch reeds de grootste klappen 
vallen, als gevolg van de dalende economische conjunctuur. Juist daar is 
de werkloosheid het grootst en lijkt de sector landbouw het enig alternatief 
te bieden om die we~kloosheid niet nog verder te doen toenemen. Directe 
inkomenstoeslagen als aanvulling op het prijsbeleid lijken·een aanvaard
baar alternatief te bieden, op voorwaarde-dat ze eveneens op communautair 

. niveau worden vastgesteld. 
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Het is zonneklaar, d~t meer gewicht moet worden toegekend aan het tweede 
instrument waarmee de Europese landbouwpolitiek is voorzien, te weten 
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de structuurpolitiek. Belangrijke extra inspanningen zullen nodig zijn om 
de arbeidsverdeling in de Gemeenschap op een sociaal verantwoorde wijze 
gèstalte te geven. Zonder dat economische factoren als efficientie en 
specialisatie mogen worden vergeten, dient de reële politieke bereidheid 
te bestaan om te komen tot eeh serieuze aanpak de verschillen in welvaart 
in de Gemeenschap te verkleinen. Dat betekent eerst en'vooral een aanzien
lijke overdracht van middelen'naar de achtergebleven regio's, in samenhang 
met een werkelijk communautaire,yegionale en sociale politiek. Daarbij 
zullen tot nu toe gehanteerde economische maatstaven - bijvoorbeeld die 
met betrekking tot de rentabiliteit.van landbouwbedrijven- dienen te 
worden aangepast om.meer rekening te houden met de reële economische 
situatie in ieder def Lid-Staten. 

Dit betekent daarmee geenszins een pleidooi voor een streven naar re-natio
nalisering van wat op communautair gebied tot stand is gebracht, maar.wel 
voor een betere nuancering vàn de gebruikte instrumenten, waardoor een 
rechtvaardige landbouwpolitiek naderbij komt. 

Een bewijs voor het gebrekkig instrumentarium van de landbouwpolitiek, 
wordt geleverd wanneer het gemeenschappelijk prijsstelsel in verband wordt 
gebracht met de monetaire ontwikkelingen, zoals dte zich in het laatste 
decenni urn hebben geopenbaard. Immers, de monetaire instabiliteit gekoppeld 
aan hoge inflatiecijfers, heeft er met betrekking tot de l~ndbouw van 
Europa toe geleid, dat het principe van eenheidsprijzen - essentieel voor 
de werking van het systeem- enkel met behulp van kunstgrepen kon worden 
gehandhaafd, namelijk door middelvan het stelsel van monetair compenserende 
bedragen (m.c.b. 's). Met behulp van theoretische, dus fictieve, koersen 
wordt de gemeenschappelijke prijs voor landbouwproducten in nationale 
munt uitgedrukt. Hierdoor zijn in feite grote verschillen ontstaan in het 
reële prijsniveau in elk der afzonderlijke Lid-Staten. Dit alles om de 
landbouw te kunnen afschermen voor de gevolgen van de monetaire - en dus 
economische - situatie. 

Het is duidelijk, dat een dergelijke fictieve regeling het op den duur toch 
zal moeten afleggen tegen de economische realiteiten, omdat geen enkele 
sector van de economie blijvend met behulp van theoretische regelingen 
gesteund kan worden. Recente pogingen de monetaire stabiliteit in de 
Gemeenschap te herstellen (E.M.S.), bieden wellicht uitkomst; het welslagen 
ervan is in elk geval essentieel vooreen terugkeer naar een reëel communau-
tair prijspeil in de landbouw. · 

De reeds ge~ignaleerde inkomensverschillen binnen de Gemeenschap worden nog 
eens geaccentueerd wanneer de landbouw van de kandidaat-Lid-Staten (Grieken
land, Spanje en Portugal) bij de beschouwingen worden betrokken. Juist 
deze landen met een relatief geringe economische ontwikkeling, ontlenen 
hun BNP voor een aanzienlijk deel aan de landbouw. Het probleem is nu 
juist, dat er rekening gehouden moet worden met een toenemend aanbod v~n 
die producten, die in de huidige Lid-Staten momenteel al een overschot 
vertonen (groenten en fruit, olijfolie, etc.), zodat het evenwicht op de 
communautaire landbouwmarkt nog verder verstoord dreigt te worden. 
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Belangrijke financiële sommen zullen nodig ZlJn om de consequenties te 
aanvaarden van de politieke overtuiging, dat uitbreiding van de Gemeen
schap met voornoemde landen nodig is. Vooral in de sfeer van de structuur
politiek zullen ingrijpende maatregelen nodig zijn om de. productie in de 
huidige en toekomstige mediterrane gebieden van de Gemeenschap bij de nieuwe 
situatie aan te passen. t~aatregelen die natuurlijk veel geld gaan kosten, 
waarbij de. rekening vooral in de noordelijke Lid-Staten der Gemeenschap zal 
worden gepresenteerd. 

Eenzelfde conclusie moet natuurlijk gelden wanneer de ontwikkeling van de 
Gemeenschap in mondiaal perspectief wordt bezien. De erkenning van het 
feit, dat de landbouw voor verreweg de meeste ontwikkelingslanden vooralsnog 
de spil za.l blijven vormen om economisch op een hoger plan te komen, is dan 
onontkoombaar. Dat betekent ipso facto, dat de Gemeenschap - nu reeds de 
grootste importeur van landbouwproducten ter wereld - de politieke bereid
heid zal moeten tonen het principe van een "open markt"-politiek niet alleen 
te willen toepassen, wanneer het haarzelf voordelen biedt. Dat sluit daar
mee geenszins uit, dat het streven om een wezenlijke bijdrage te leveren 
tot een Nieuwe Economische Orde op wereldschaal, op evenwichtige wijze 
dient te geschieden, waarbij ook andere rijke landen (Verenigde Staten, 
Sovject Unie, oliestaten, etc.) hun aandeelzullen behoren te leveren. 

Het aanleggen van grondstoffenvoorraden op wereldschaal lijkt het aangewezen 
instrument om op korte termijn·vooruitgang te boeken. Daarnaast zal de 
Gemeenschap haar specifieke rol als oud-"kolonisator'' dienen te verduide
lijken door te bewijzen, dat ze zich van haar bijzondere verantwoordelijkheid 
bewust is, als het gaat om het verwezenlijken van een mondiale arbeids
verdeling. Instrumenten als bijvoorbeeld de Lomê-conventie dienen Verder 
uitgediept te worden, waarbij de mate van armoede, en niet het geografisch 
criterium, bepalend is voor het ontwikkelingsbeleid. 



STELLINGEN 

Onderwerp: "Het Europees Landbouwbeleid" 

Inleider : Nico Wegter 

1. De verslechterde economische situatie in de 70-er jaren heeft de noodzaak 
nog eens onderstreept, uitvoering te geven aan de intentieverklaring van 
de Haagse Top van 1969, toen voor het eerst de Economische en Monetaire 
Unie (E.M.U.) als doelstelling voor de Gemeenschap werd geformuleerd. 
Het voortbestaan van een landbouwpolitiek op Europese grondslag is 
afhankelijk van het welslagen van de E.M.U. Het Europese t~oneta'ir 
Stelsel (E.t·1.S.) vormt een eerste beslissende stap in deze richting. 

2. De Gemeenschappelijke landbouwpolitiek vormt nog steeds de belangrijkste 
hoeksteen van het EG-gebeuren. Hoewel andere sectoren binnen de EG in 
relatief belang zullen (moeten) toenemen, ook in budgetairetermen zal 
de Gemeenschappelijke landbouwpolitiek vooralsnog van essentieel belang 
blijven voor het voortbestaan van de EG, met name ook in het licht van 
de komende uitbreiding. · 

3. Het communautaire prijs- en marktmechanisme zal niet gemist kunnen worden 
voor de toekomstige EG-landbouwpolitiek. Daarnaast zullen andere instru
menten nodig zijn, waarbij inkomenstoeslagen onontbeerlijk zullen blijken, 
gekoppeld aan een drastische uitbouw van de structuurpolitiek. 

4. De EG-landbouwpolitiek dient een centrale rol te vervullen in het verkleinen 
van de Noord-Zuid-kloof: 

Intern: meer aandacht voor de achtergebleven regio's, zonder dat 
het marktevenwicht nog verder mag worden verstoord 

Extern: relatie met Derde L~ere l dl ancten verbeteren, doór'hét streven 
naar een Nieuwe Economische Orde werkelijk gestalte te 
geven. 

5. De Gemeenschappelijke landbouwpolitiek kan alleen overeind blijven als 
ze wordt ingebed in een economisch en sociaal kader, gericht op.een 
geïntegreerd sector-beleid, waarvan ook de industrie-, regionale- en 
sociale politiek deel uitmaken. · 





Onderwerp: 

Inleider : 

Voorzitter: 

INLEIDING 

VERSLAG VAN Dt STUDIEQAG 

D'66 EN EUROPA 

GEHOUDEN OP 17 MAART 1979 TE AMERSFOORT 

"Naar een Europees Cultuurbeleid?" 

Ernst van Altena 

Niek Biegman 

Dit probleem moet worden gezien in verband met het nationale beleid van 
de Lid-Staten. In Nederland is er erg weinig samenhang in het beleid. 
Het beleidsterrein is verdeeld over meerdere ministeries, waartussen 
onvoldoende coördinatie plaatsvindt en zelfs bihnen de afzonderlijke 
departementen-valt geen eenheid in- met name het financieringsbeleid
te bespeuren. Dit heeft ernstige gevolgen voor de sociaal-economische 
en financiäle positie van kunstenaars. Uit dit alles mag blijken, dat 
er onvoldoende voorwaarden geschapen zijn voor een gezonde cultuurpolitiek 
met betrekking tot vooral de scheppende kunsten. 

De EG dient op het nationale beleid in te spelen en dient alleen daar te 
regelen, waar het scheppen van voorwaarden met internationalisering gediend 
is. Een Europees cultuur-totaalbeleid moet worden vermeden, omdat daarbij 
een suprematie van de grote landen zou kunnen ontstaan, waardoor in de 
kleinere landen een verlies aan identiteit het gevolg zou kunnen zijn. 
Zelfs een Europees beleid, dat gelijke normen voor ieder land hanteert, kan 
zeer .nadelig zijn, omdat bijvoorbeeld Frankrijk het accent sterk op litera
tuur legt en Nederland meer op de beeldende kunst. Een middeling door 
middel van gelijke normen zou onherroepelijk tot niveau-verlies leiden. 

De nationale cultuurpolitiek is vaak (en niet alleen. in ons land) marginaal. 
Goede evenwichtige sociale regelingen van de kant van het gekozen Europees 
Parlement zouden veel nuttig effect kunnen sorteren. Ter verbetering van 
het levenspeil van kunstenaars zou een soci a_al statuut voor scheppende 
kunstenaars erg nuttig zijn. In een nota (1977) van de Europese Commissie 
is daarvoor gepleit. Daarin werd een regeling voorgesteld om kunstenaars 
onder de sociale wetgeving te laten vallen. In Nederland-zit geen beweging 
in die zaak, elders in de EG wêl: Frankrijk kent al een wettelijke regeling 
sinds 1 januari 1978. 
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Het recht op vrlJe vestiging binnen de EG wordt in Nederland voor kunste
naars gefrustreerd, door een "unieke"regeling inzake de liquidatiewinst
belasting.' Hi~rdoor ontstaat een onaanvaardbare ongelijke behandeling 
tussen mensen die het kunstenaarschap als hoofdberoep uitoefenen en hen, 
die als hoofdberoep iets anders op kunnen geven, terwijl ze toch aanzien
lijke neyen.inkomsten als kunstenaar genieten. Een zaak die internationaal 
geregeld dient te worden. 

Cultuurbeleid moet zowel producent- als consumentgericht zijn. De schijn-. 
bare eenzijdigheid van de cultuurparagraaf in het Europees Programma van 
·D'66 is te verklaren uit het feit, dat de sociaal-economische positie van 
de kunstena~r zo slecht is. Er moet eerst iets gedaan worden aan die produ 
centen-z~jde. Overigens zijn wij van mening, dat een betere regeling van 
die sociaal-economische positie de consument alleen maar ten goede kan 
komen. 

DISCUSSIE 

Criteria voor het Toekennen van Subsidies 

Ook hier kah gezegd worden, dat er· een gebrek aan samenhang is. Het is 
niet zo, dat de suggestie juist is dat er hier sprake is van ambtelijke 
willekeur. Bij het Fondsvan de Letteren bijvoorbeeld, adviseren twee 
pluriforme commissies over een subsidie-aanvraag en wanneer de adviezen 
tegenstrijdig zijn, komt er een derde adviescommissie aan te pas. Dit 
systeem is natuurlijk niet waterdicht, met name bij de uitvoerende 
kunsten zijn er haperingen,. maar over het algemeen werkt het redelijk. 
Alleen het punt van eventuele artistieke criteria blijft moeilijk. 

Eisen van Ambachtelijke Vakkennis 

DergeliJke eise(l zijn bij tal van vormen van kunstbeoefening niet te stellen. 
Daar waar je di-e eisen wel stellen kunt, moet je erg voorzichtig zijn met ze 
toe te pass~n. 

[entraal Fonds ~oor Kunstenaars 

In Frankrijk is,er een regeling, waarbij het inkomen van kunstenaars in 
gevàl van ziekte of ongeval wordt gegarandeerd. De criteria voor het in 
aanmerking ko'men zijn volledig materieel en dus in die zin objectief. 

Stru~tuur van Internationale Aceoorden 

intèrnationale .atcoorden zijn dusdanig gebrekkig, dat bijvoorbeeld bij 
uitwi.sselingen, ongelijkheden ontstaan omdat de uitvoering achterblijft 
bij de intenties.· Hier ligt bepaald een taak voor de D'66 Europarlemen
tariërs. Ernst is het er volkomen mee eens, dat het verschil tussen 
voorwaarde-s~he~pendheid (die naar de kunstenaar toe) en conditie
scheppendheid (die naar het culturele klimaat toe) van beleid moet worden 
erk,en'd. . · 
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Culturele Attachés 

Op de Ambassades is men meestal niet toegerust om iets zinnigs te doen aan 
"export" van kunst. Er zou aan die export op veel bredere wijze iets gedaan 
moeten worden. 

Waardering van Huidige Structuren 

Het begrip cultuur is in deze discussie in invulling beperkt tot kunst om 
de discussie niet te oeverloos te laten worden. Het is echter duidelijk 
dat het begrip veel breder is. 

De kritiek wordt geleverd, dat D'66 te we1n1g aandacht heeft voor "gemeen
schaps" cultuur. Zaken als archeologie, onderzoek van nationaal kunstbe
zit, maar ook zaken met een "Europees" karakter, als bijvoorbeeld ons aan
deel in de cultuur van het Hanzesteden-systeem, worden niet aan de orde 
gesteld. Daardoor blijven we erg individu-gericht en verliezen we de 
grotere verbanden uit het oog. Daarmee verliezen we ook de mogelijkheid 
om te reageren op dingen die in het buitenland gedaan worden, maar waarmee 
wij, via die grote verbanden, ons wel .bezig zouden moeten houden (bijvoor
beeld het V.O.C.-schip de "Amsterdam", dat bij Hastings in het zand ligt). 

In de werkgroep Kunsten en Media moeten we aan deze aspecten meer aandacht 
gaan geven. 

Uniformiteit Arbeidscontracten 

Het gebrek aan eenheid in beleid doet zich ook hier weer voelen. Ook hier 
weer ongelijkheden. Het is bijvoorbeeld zo, dat voetballers, gezien de 
korte tijd dat ze als dusdanig actief kunnen zijn, een goede regeling voor 
de opbouw van een pensioen hebben. Datzelfde probleem geldt voor bijvoor
beeld balletdansers, maar dat zij dus een soortgelijke regeling zouden 
moeten hebben, is nog niet tot de Nederlandse beleidsmakers doorgedrongen. 
De UNESCO probeert te komen tot een oplossing van dit probleem van onge
lijkheid, door ondermeer in samenwerking met de orvtPI tot standaardcon
tracten te komen. 

De suggestie wordt gedaan, dat we in de EG moeten komen tot een Commissaris 
voor Cultuur, die de economische problemen die we in het kader van het cul
tuurbeleid tegenkomen, moetgaan aanpakken. Op dit moment wordt binnen de 
Europese Commissie de portefeuille Cultuurbeleid in het geheel niet beheerd. 

Cultuur en Public Relations 

Via de media zou D'66 meer aandacht moeten vragen voor cultuur en cultuur
beleid, met name omdat onze ideeën nogal geavanèeerd zijn. Er is een 
internationale databank waarmee meer zou kunnen worden gedaan dan nu gebeurt. 

We moeten binnen D'66 pleiten voor een meer originele vormgeving van onze 
eigen radio- en televisieprogramma's. Verder zou de werkgroep Kunsten en 
Media tijd en aandacht moeten claimen voor onze kandidaten, wanneer ze 
eenmaal in het Europees Parlement zitten. De werkgroep moet ook actief 
onze Euro-fractie ondersteunen. 
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Er moet bekend worden gemaakt welke kandidaat straks Cultuur in zijn/haar 
portefeuille gaat opnemen. 

Act i ss 

We kunnen meer doen dan alleen in het kader van Straatsburg. Bijvoorbeeld 
zouden we via de vakbonden op verbeteringen kunnen aansturen. 

De voorzitter bedankt de inleider en de aanwezigen voor hun bijdragen en 
belangstelling. 



STELLINGEN 

Onderwerp: "Het Europees Cultuurbeleid" 

Inleider : Ernst van Altena 

1. De vraag "naar een Europees cultuurbeleid?" dient met neen beantwoord te 
worden, wanneer de gedachten daarbij uitgaan naar een totaalbeleid op 
Europees niveau. 

2. Aangezien cultuurpolitiek in hoge mate een zaak is van het behoud van 
eigen identitett, dient een Europees cultuurbeleid slechts een aanvullend 
en steunverlenend beleid te zijn. 

3. De veelgèhoorde stelling dat een gekozen Europees Parlement vooralsnog 
weinig macht zal hebben, behóeft voor een aanvullend cultuurbeleid niet 
op te gaan. Juist wanneer de landsregeringen de zware politieke beslis
singen niet aan Europa delegeren, zullen ze als doekje voor het bloeden 
eerder bereid zijn margin.ale brokjesnaar het Europese Parlement toe te 
schuiven. Cultuurpolitiek is (helaas) vrijwel overal zo'n marginaal 
brokje. Dat zou er - pragmatisch gedacht - toe kunnen leiden, dat 
Europese regelingen op het gebied van de kunst- en cultuurpolitiek een 
hogere haalbaarheid hebben, dan op "zwaardere" politieke terreinen. 

4. Desondanks, ~ienen we in de cultuurpolitiek waakzaam te blijven tegen 
as peeten van g'e-Qorneerd nat i on al isme. Met name Frankrijk (borne = grens) ·. 
heeft op zoveel ~rreinen aan invloed ingeboet, dat de neiging daar be
staat "la gloire def~nce" via de cultuurpolitiek Europees uit te dragen. 
Cultureel protectionism~i.s~ een gevaar dat de E.G. bedreigt. 

5. De stelling in het Europees programma van D'66, dat "het levenspeil van 
zeer vele kunstenaars binnen de E.G. bedroevend laag (is) en hun sociale 
positie uiterst wankel", is ondermeer ontleend aan een door de Europese 
Commissie in 1977 uitgebracht rapport. Onder kunstenaars dienen daarbij 
vooral de scheppende kunstenaars verstaan te worden, die als zelfstandigen 
in alle E.G.-landen behálve Frankrijk, buiten de sociale voorzieningen 
vallen. 

6. Een (Europees) cultuurbeleid staat of valt met een sociaal kunstenaars
beleid, maar een goed sociaal kunstenaarsbeleid is daarom nog geen cultuur
beleid. Een sociaal beleid helpt de brede basis, maar stimuleert niet de 
top. 
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7. Vrije vestiging en recht op arbeid voor alle inwoners binnen de E.G. 
dient voor de Nederlandse överheid te betekenen, dat Nederlandse kunste
naars die zich elders binnen de E.G. vestigen, niet eerst in ons land 
hoge sommen aan liquidatiebelasting over toekomstige auteursrechten 
dienen te betalen (de zaak Gerard Reve onder andere). 

8. Een cultuurbeleid dient zowel producent- als consumentgericht te zijn. 
De betreffende paragraaf in het D'66 Europees programma, lijkt eenzijdig 
producentgericht. Dit is schijn, omdat een eigentijds cultuurbeleid 
ondenkbaar is zonder het sociaal en economisch klimaat waarbinnen 
kunstenaars naar behoren kunnen functioneren: eerst moet er· kunst zijn, 
pas dan kan er van een consumentengericht kunstbeleid sprake zijn. 

9. De nadruk die D'66 legt op auteursrechtelijke inkomsten, komt voort uit 
de gedachte dat het, waar mogelijk, beter is een kunstenaarsinkomen op 
te bouw~n uit de kunstenaar rechtens toekomende remuneraties, dan bij 
voorbaat te grijpen naar het patentgeneesmiddel subsidies. 



Onderwerp: 

Inleider : 

Voorzitter: 

INLEIDING 

VERSLAG VAN DE STUDIEDAG 

D'66 EN EUROPA 

GEHOUDEN OP 17 MAART 1979 TE AMERSFOORT 

"Werkloosheid - Een Antwoord op Europees Niveau?" 

Maarten Engwirda 

Jan ~lul der 

Het is voor mij als oud-lid van het Europees Parlement, die als eerste 
D'66 in Europa heeft mogen vertegenwoordigen, een bijzonder genoegen 
vandaag op deze studiedag een inleiding te mogen houden. Met een zekere 
nostalgie doet me dat weer terugdenken aan die dag in september 1971, toen 
de toenmalige Tweede Kamerfractie met de krapst mogelijke meerderheid van 
zes stemmen, waaronder mijn eigen stem, mij rechtstreeks in het Europees 
Parlement verkoos. Ik zal niet vertellen hoe op dat moment het stemge
drag van onze lijsttrekker voor de komende verkiezingen, destijds lid 
van de fractie, Aar de Goede, is geweest. Dat zou namelijk een dubieus 
licht kunnen werpen óf op zijn toewijding voor de Europese zaak in die 
tijd, ~fop zijn visie op mijn kwaliteiten om D'66 in het Europa van 
toen te vertegenwoordigen. Beide overwegingen brengen mij er toe daar 
mijn mond over te houden! 

Het feit dat het onderwerp van mijn inleiding het enige in het programma 
van deze studiedag is, waarachter de organisatoren van deze dag een vraag
teken hebben gezet, maakt mijn taak er niet eenvoudiger op. Toch hoop ik 
met uw hulp zo dadelijk in de discussie, dat wij er in zullen slagen dat 
vraagteken aan het einde van de ochtend in een uitroepteken te veranderen. 

Z~s jaar geleden, in 1973, telde de Europese Gemeenschap iets meer dan 
2,5 miljoen werklozen. Twe~ jaar later bedroeg hun aantal reeds meer dan 
6 miljoen. Momenteel zijn er 6 à 6,5 miljoen werklozen. Daaruit blijkt, 
dat de werkloosheidssituatie zich gedurende de 4 jaar die sinds de energie
crisis zijn verlopen, op een hoog niveau heeft gehandhaafd en zelfs nog 
iets is verslechterd. Daar komt nog bij dat de v.ooruitzichten voor de 
komende 10 jaar voor wat betreft de kansen op herstel van de werkgelegenheid 
ronduit somber zijn te noemen. Hieraan liggen twee factoren ten grondslag. 

In de eerste plaats valt te verwachten, dat de vraagverzadigingsverschijn
selen in de groeisectoren uit de 50-er en 60-er jaren, zoals de chemische 
en electratechnische industrie, zullen voortduren. De informatie-industrie 
zal weliswaarals nieuwe groei sector kunnen gaan fungeren. Het is echter 
zeer de vraag of de werkgelegenheid, die hierdoortotstand zal worden 
gebracht, zal kunnen opwegen tegen het verlies aan werkgeleger.heid, dat voor 
de meer traditionele bedrijfstakken als de textielindustrie, de schoen
industrie, de staalindustrie en de scheepsbouw in Europa moet worden ver
wacht. 
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De geleidelijke verplaatsing van deze meer traditionele bedrijfstakken 
naar de zich industrialiserende ontwikkelingslanden, die in het verleden 
al op duidelijk waarneembare wijze heeft plaatsgevonden, zal zich zeker 
doorzetten en past ook in de D'66-visie op de gewenstheid van een betere 
internationale arbeidsverdeling. Al met al lijkt een economische groei 
van 2 ä .3% voor de komende 10 jaar voor Europa het maximaal haalbare en 
vanuit een oogpunt van de schaarste van ,milieu, energie en grondstoffen 
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ook het maximaal gewenste. Vanwege ~e verwachte verdere stijging van de 
arbeidsproductiviteit als gevolg van rationalisatie-investeringen, zal een 
economische groèi van 2 ä 3% echter juist voldoende zijn om de bestaande 
werkgelegenheid globaal genomen in stand te houden. Extra werkgelegenheid 
in de traditionele zin zit er dus op grond van de economische vooruitzichten 
niet in. 

De tweede-factor, die herstel van de werkgelegenheidssituatie in Europa 
gedurende de komende 10 jaar onwaarschijnlijk maakt, betreft de ontwikkeling 

·van de beroepsbevolking. Als gevolg van de nawerking van de na-oorlogse 
geboortegolf zal het aantal jongeren, dat de leeftijd voor deelneming aan 
het arbeidsproces bereikt, bijzonder groot zijn. Voor de komende 10 jaar 
wordt in Europa op een extra arbeidsaanbod van gemiddeld meer dan 4 miljoen 
jongeren per jaar gerekend. Daar staat tegenover, dat het aantal personen 
dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, abnormaal laag zal zijn, name
lijk 2,5 miljoen per jaar. Bovendien zal het aanbod van werknemers nog 
extra stijgen, doordat steeds meer vrouwen zich op de arbeidsmarkt zullen 
aandienen. Dat alles betekent dat alleen al om het bestaande niveau van 
de werkloosheid te handhaven, er de komende 10 jaar in Europa 1,5 ä 2 miljoen 
nieuwe arbeidsplaatsen per jaar bij zullen moeten komen. Tegen de achter
grond van die feiten lijktherstel vande werkgelegenheid in Europa een 
vrijwel ondoenlijke opgave. 

Met de cijfers die ik zojuist gaf, heb ik een indruk willen geven van de 
omvang van het werkgelegenheidsvraagstuk in Europa. Een nadere toelichting 
is echter nog vereist. Deze cijfers verhullen namelijk het feit, dat de 
werkloosheid in Europa sommige categorieën werknemers en sommige regio's 
en bedrijfstakken veel sterker treft dan andere. De werkloosheidscijfers 
voor vrouwen, jongeren en ouderen, gehandicapten en gastarbeiders liggen 
aanzienlijk boven het gemiddelde. Dit is eveneens het geval met bepaalde 
zwakke regio's in Europa (denk aan de positie van Zuid-Limburg en het 
Noorden van ons land) en met bepaalde industrietakken, zoals textiel, staal 
en andere traditioneTe sectoren. . 

Daarbij is vooral de hoge jeugdwerkloosheid in Europa buitengewoon veront~ 
rustend. Deze is de afgelopen 10 jaar, zowel in Nederland als in de 
Gemeenschap als geheel, ongeveer verachtvoudigd. Bijna 40% van het totaal 
aantal werklozen is vandaag de dag jonger dan 25 jaar. Van die jonge werk
lozen slaagt slechts de helft er in om binnen drie maanden een baan te vinden. 



Vervolg Verslag Werkloosheid 3 

Maar vooral verontrustend is dat momenteel 1 op de 8 schoolverlaters in 
Nederland langer dan een jaar werkloos is. In Belgiä geldt dit zelfs voor 
1 op de 4 schoolverlaters. Zonder zover te willen gaan als het Britse blad 
"The Economist", dat de jeugdige werklozen van vandaag als criminelen en 
politieke bommengooiers van morgen heeft beschreven, is hetwel duidelijk 
dat deze situatie ernstige gevaren van vervreemding eq maatschappelijke 
desintegratie in zich draagt. Werkloze jongeren die nog zijn opgegroeid 
met het idee dat de jeugd de toekomst had, zullen deze kennismaking met de 
maatschappelijke realiteit op zijn_minst als buitengewoon hard en teleur
stellend ervaren. 

Bovendien ziet het er naar uit, dat deze problematiek voor de komende jaren 
all een nog maar verder verscherpt zal worden door de eerder genoemde verdere 
toestroming van de na-oorlogse geboortegolf op.de arbeidsmarkt. Een andere 
factor die hierbij een rol speelt, is het feit dat in de meeste Europese 
landen de nadruk wordt gelegd op de bescherming van bestaande arbeidsplaatsen. 
en bij daling van de werkgelegenheid de laatst binnengekomen werknemer vaak 
het eerst wordt ontslagen. 

Hiermee is in grote lijnen de ernst van de werkloosheidproblematiek op 
Europees niveau geschetst. Het zal intussen duidelijk zijn geworden, dat 
de vooruitzichten voor herstel van de werkgelegenheid, laat staan van volledige 
werkgelegenheid, uiterst somber zijn. Toch geldt herstel van de volledige 
werkgelegenheid in alle Lid-Staten van de Gemeenschap nog steeds als de 
hoofddoelstelling van het economisch beleid. En toch spreken ook de ver
kiezingsprogramma's van PvdA, de Europese Volkspartij en de Europese Federatie 
van Liberale. en Democratische Partijen met opvallend gemak over herstel van 
de werkgelegenheid. Natuurlijk, de instrumenten die in deze programma's 
worden aangedragen zijn onderling verschillend. Terwijl PvdA alle heil 
verwacht van het euronationaliseren van basisindustrieän, banken en verzeke
ringsmaatschappijen, alsmede van de algemene invoering van een 35-urige 
werkweek, willen de Europèse liberalen de traditionele doelstelling van 
volledige werkgelegenheid bereiken door eenbehoorlijke groei, uitgaande van 
de toepassing van de klassieke middelen van het economisch beleid. De 
Europese Volkspartij tenslotte wil de volledige werkgelegenheid realiseren 
door aanpassing van de werkomstandigheden aan de technische, maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen. Dat zal vast wel lukken, want de paragraaf 
uit het programma over sociaal-economische politiek begint met te constateren, 
dat de Christen-democratische politiek op beslissende wijze heeft bijge
dragen tot de economische en sociale vooruitgang in Europa. Kennelijk 
verwachten het CDA en haar Europese zusterpartijen dat ook in de toekomst 
het woord weer vlees zal worden. 

Wat is het Europese antwoord van D'66 op de gigantische werkloosheicts
problematiek die zich de komende jaren zal manifesteren? 

Laat ik allereerst vooropstellen, dat de bevoegdheden van de Europese 
Gemeenschap om tot een effectieve werkgelegenheidspolitiek te komen momen
teel nog uiterst beperkt zijn. Het Verdrag van Rome laat de voornaamste 
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instrumenten van het economisch en sociaal beleid in handen van de Lid-Staten. 
Het belangrijkste specifieke instrument wat aan de Gemeenschap is toegewezen 
betreft de coördinatie en aanvulling van het nationaal beleid, ondermeer 
via het Sociaal Fonds. Erkend moet worden dat langs die weg door de Gemeen
schap een aantal op zichzelf nuttige dingen zijn gedaan. Toch zijn de genomen 
gemeenschapsmaatregelen te beperkt en te zeer van een ad-hoc karakter om 
van een Europees werkgelegenheidsbeleid te kunnen spreken. Daarvoor zijn 
op Europees niveau vooral meer bevoegdheden en instrumenten nodig om 
zo'n beleid ~estalte te geven. Ik zal proberen aan te geven op welke 
bel ei dsterei nen die bevoegdheden en instrumenten tot stand zullen moeten 
komen. 

In de eerste plaats denk ik, dat het hard nodig is om tot een Europees 
innovatiebeleid te komen .. Vernieuwing en kwaliteitsverbetering van 
produkten en produktieprocessen via gerichte marktverkenning, finan
ciële ondersteuning van kansrijke innovatieprojecten en een nauwe 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven ter verkenning van de 
toekomstige behoeften van de samenleving wordt door D'66 al jaren 
lang voor het nationale beleid bepleit. 

Het zal echter duidelijk zijn, dat tegenover de mogelijkheden, waar
over landen als de Verenigde Staten en Japan beschikken om een inno
vatiebeleid te voeren, de mogelijkheden van Nederland, maar ook van· 
de andere Lid-Staten van de Gemeenschap zeer beperkt·zijn. Bovendien· 
is het onvermijdelijk, dat de meer traditionele bedrijfstakken zich 
geleidelijk verder naar de zich industrialiserende ontwikkelings
landen zullen ve.rplaatsen. 

Ik heb daar al eerder op gewezen. Ik ben er daarom van overtuigd, 
dat het noodzakelijk is om tot een bundeling van het innovatiepoten
tieel in Europa te komen. Alleen langs die weg zal het kunnen lukken 
om enerzijds oplossingen te vinden voor de dringende maatschappelijke 
knelpunten, zoals het energievraagstuk, het milieuvraagstuk, maar ook 
de werkgelegenheidsproblematiek. 
Anderzijds zal het alleen via een Europees innovatiebeleid mogelijk 
zijn om Europa staande te houden tegenover oe steeds scherper wordende 
internationale concurrentie. Die concurrentie komt niet meer, zoals 
in de 50-er en 60~er jaren, uitsluitend van de kant van de Verenigde 
Staten, maar in toenemende mate van Japan, de OPEC-landen en de andere 
ontwikkelingslanden. 
Het lijkt mij, dat er daarom in de 80-er jaren eerder sprake zal zijn 
van een "défi Européen", een Europese uitdaging, dan van een "défi 
Américain". Een krachtig Europees innovatiebeleid vormt daarop het 
meest kansrijke antwoord. 

Een tweede terrein, waarop de Gemeenschap grotere bevoegdheden en in
strumenten nodig zal hebben, betreft de sectorstructuurpolitiek. 
Voor enkele sectoren zijn op dit terrein al belangrijke resultaten 
geboekt. Dit geldt vooral voor de herstructurering van de kolenmijn
bouw, die in de 60-er jaren heeft plaatsgevonden en voor de staal
sektor, die nog maar nauwelijks enkele jaren geleden is begonnen. 
Visserij, textiel en scheepsbouw zijn sectoren, waar in Europees ver
band ook geherstructureerd wordt, maar waar de resultaten tot dusver 
minder spectaculair zijn geweest. 
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Het valt daarbij op, dat deze herstructureringen pas van de grond ZlJn 
gekomen op het moment, dat de betreffende bedrijfstakken in zeer acute 
moeilijkheden waren gekomen. Dat is op zichzelf wel begrijpelijk. 
De ervaring met herstructureringsprocessen in Nederland heeft echter 
geleerd, dat vooral die herstructureringen succesvol waren, waar men 
is begonnen voordat de betreffende bedrijfstak in acute moeilijkheden 
verkeerde. De pijn van de omschakeling en het verlies aan werkgelegen
heid is dan namelijk aanzienlijk minder, zodat tussen de ondernemingen 
zo'n bedrijfstak veel eerder overeenstemming kan worden bereikt. 

Op grond van die ervaring lijkt het mij noodzakelijk, dat de Europese 
sectorstructuurpolitiek wordt uitgebouwd tot een beleid, dat gericht 
is op alle belangrijke bedrijfstakken van de Lid-Staten van de Gemeen
schap. Voor de zwakkere bedrijfstakken zal dit beleid een herstruc
turering moeten inhouden met behulp van sociale begeleidingsmaatregelen. 

Daarnaast zal de Gemeenschap voor sterkere bedrijfstakken een beleid 
moeten ontwikkelen, dat in samenhang met het innovatiebeleid gericht 
is op een stimulering van groeisectoren. 

In het kader van zo'n sectorstructuurbeleid, zal een coördinatie en 
harmonisatie van nationale steunmaatregelen moeten plaatsvinden, ten
einde concurrentievervalsing tussen de Lid-Staten te voorkomen. 
Bovendien zou de invoering van een algemene meldingsplicht voor in
vesteringen ernstig moeten worden overwogen. Een dergelijke meldings
plicht, die op grond van het Kolen- en Staalverdrag voor die sectoren 
al bestaat, zou het nodige inzicht in de toekomstige productiecapaci
teit verschaffen, dat nodig is voor het nemen van maatregelen om 
nieuwe overcapaciteiten te voorkomen. 

Een derde terrein, dat van bijzonder groot belang is voor een Europese 
werkgelegenheidspolitiek,betreft de totstandbrenging van een betere 
aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hoewel het on
derwijsbeleid tot de nationale bevoegdheden behoort en volgens 0'66 
ook moet blijven behbren, ligt er ook op dit terrein een taak voor 
de Gemeenschap om via coördinatie en het uitwisselen van nationale 
ervaringen tot een versterking te komen van het nationaal gevoerde 
beleid. 

Ondanks de indirecte rol van de Gemeenschap op dit terrein, wil ik 
hier toch nog iets over zeggen, omdat het hier gaat om één van de 
belangrijkste knelpunten in de Europese werkloosheidsproblematiek. 

In allerlei opzichten valt namelijk waar te nemen, dat er een enorm 
gat is ontstaan tussen de inhoud van het onderwijs en de wereld van 
het bedrijfsleven en de werkgevende overheid. Dat geldt niet alleen 
voor Nederland, maar voor vrijwel alle Lid-Staten van de Gemeenschap. 
De relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is totaal verstoord. 

5 
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Het is daarom van groot belang, dat de twee gescheiden werelden van 
onderwijs en arbeid, die nu catastrofaal op elkaar botsen, tot een 
ge,nstitutionaliseerde samenwerking komen met wederzijds begrip voor 
elkaars verschillende doelstellingen. Daarbij zou binnen het onderwijs 
veel meer nadruk moeten komen te liggen op gerichte vakopleidingen, 
aangezien uit allerlei studies duidelijk naar voren komt dat jongeren, 
die een gerichte vakopleiding gevolgd hebben, verreweg de minste risico's 
lopen bij het vinden van werk. 

Een vierde terrein voor de Europese werkgelegenheidspolitiek betreft de 
bevordering van een betere verdeling van het beschikbare werk. Hoewel 
het ook hier gaat om zaken, die primair tot het nationale beleid be
horen, zijn er toch ook duidelijk ·Europese aspecten aan verbonden. 

Zo is het voorstel voor een 35-uri ge werkweek, wat in de hui di ge i:. à. o.
onderhandelingen in Nederland een belangrijke rol speelt, een uitvloei
sel van een voorstel van het Europees Verbond van Vakverenigingen uit 
1976. 
Een betere verdeling van het beschikbare werk lijkt als middel tot 
herstel van de werkgelegenheid onontkoombaar, gezien de sombere voor
uitzichten voor de komende 10 jaar. 
Een betere verdeling van het beschikbare werk is bovendien vanuit 
emancipatieoverwegingen buitengewoon wenselijk. Om werkelijk effect 
te hebben, zullen maatregelen tot betere verdeling van het werk echter 
aan twee voorwaarden moeten voldoen. 

In de eerste plaats zullen ze werkelijk moeten leiden tot het scheppen 
van nieuwe arbeidsplaatsen en ten tweede zullen zij per saldo niet tot 
een stijging van de arbeidskosten mogen leiden. Als dat namelijk gebeurt, 
dreigt de extra werkgelegenheid, die op die manier tot stand komt, snel 
weer verloren te gaan via de verslechtering van de internationale con
currurentiepositie van de betrokken ondernemingen of via het uitlokken 
van arbeidsbesparende investeringen. 

Het is uit die overwegingen, dat D'66 zich tijdens het debat over Bestek 
'81 heeft uitgesproken tegen de algemene invoering van een 35-urige 
werkweek, zoals door de FNV en de PvdA in ons land is bepleit. 
Wel hebben wij ons toen uitgesproken voor selectieve vormen van arbeids
verkorting in arbeidsintensieve sectoren, zoals de overheid en bepaalde 
delen van de dienstensector, op voorwaarde dat de ·betrokken werknemers. 
bereid zijn, in ruil voor d~ extra vrije tijd een stukje inkomen in 
te leveren. Daarbij is er alle reden voor; dat ook de overheid daar 
een bijdrage aan levert, die aanvankelijk vrij hoog kan zijn en gelei
delijk zou kunnen worden afgebouwd. Wanneer werktijdverkorting namelijk 
werkelijk tot een extra werkgelegenheid leidt, zullen de sociale uitke
ringen afnemen. Een bijdrage van de overheid aan dergelijke selectieve 
vormen van arbeidsverkorting leidt dan dus niet tot een verhoging van 
de collectieve lasten, die op zichzelf weer werkgelegenheid in gevaar 
kunnen brengen. 
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Het lijkt mij, dat D'66 deze zelfde benadering op het Europees niveau 
zou moeten toepassen. Dat maakt ons misschien bij sommige kiezers 
minder populair dan die partijen, die invoering van een 35-urige werk
week over de gehele linie bepleiten zonder zich uit te spreken over 
de vraag, hoe dat betaald zal moeten worden. De vraag ook, in hoeverre 
dat in bepaalde sectoren, zoals metaal en de bouwnijverheid, waar het 
aantal openstaande vacatures even groot is als het aantal werklozen, 
tot nog grotere fricties zal leiden. Op die manier worden op onver
antwoorde wijze illusies gekweekt en dreigt de werkloosheidsproblema
tiek eerder te worden verslechterd dan verbeter~ 

Naast selektieve vormen van verkorting van de werkwee·k, zou ik in het 
kader van een betere verdeling van het beschikbare werk willen pleiten 
voor het scheppen van veel grotere mogelijkheden tot deeltijdarbeid en 
het stellen van flexibele grenzen voor vrijwillige uittreding tussen 
bij voorbeeld 55 en 70 jaar. Ik noem dit eigenlijk meer voor de volle
digheid, omdat deze maatregelen in feite toch vooral tot de competentie 
van het nationale beleid behoren. 

Een vijfde terrein van Europese werkgelegenheidspolitiek betreft 
tenslotte de tijdelijke maatregelen, die genomen zullen moeten worden 
gedurende de overgangsperiode, waarin de meer structurele maatregelen, 
waarover ik eerder heb gesproken nog niet zijn i~gevoerd, of nog niet 
het verwachte effect sorteren. Er l~jkt mij, g~zien de ernst van de 
werkloosheidsproblematiek alle reden om in die overgangsperiode ruimere 
financiële middelen ter beschikking te stellen van de bestaande finan
ciële instrumenten van de Gemeenschap, zoals het Sociaal Fonds, het 
Regionaal .Fonds en de Europese Investeringsbank. Deze bestaande finan
ciële instrumenten zullen onderling beter op elkaar afgestemd moeten 
worden, teneinde de effectiviteit van hun inzet te vergroten. Gezien 
de extra hoge w~rkloosheid, waardoor met name jongeren en vrouwen worden 
getroffen, lijkt het mij bovendien voor de hand liggen, dat bij de inzet 
van deze ruimere financiële middelen speciale nadruk zal worden gelegd 
op het bevorderen van de werkgelegenheid voor de categoriëen. 

Ik ben aan het einde van mijn inleiding gekomen. Ik heb niet het gevoel, 
de Europese werkloosheid inmiddels te hebben opgelost. Daarvoor is het 
probleem te ernstig en te complex. Wel hoop ik voldoende stof voor de 
discussie te hebben aangedragen. En vooral hoop ik, dat die discussie 
vandaag niet beeindigd zal worden, maar dat wij bereid zijn hiermee 
door te gaan en op die manier ideeën aan te dragen, waarmee wij onze 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement kunnen voeden. Want zij 
zijn het, van wie de honderdduizenden kiezers en vooral de werklozen 
onder hen, in de komende jaren wél een antwoord op Europees niveau 
verwachten. 

7 
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Inleider : Maarten Engwirda 

ANALYSE 

1. Hoewel herstel van de (volledige) werkgelegenheid i.n alle Lid-Staten 
van de Gemeenschap tot hoofddoelstelling van het economische beleid 
is geworden, is er de komende 10 jaar weinig kans deze doelstelling 
met behulp van de thans beschikbare instrumenten te realiseren. 
Zowel de eèonomische vooruitzichten als de demografische ontwikke
lingen op middellange termijn (.een te verwachten extra arbeidsaanbod 
van tenminste 1,5 miljoen werknemers per jaar in de Gemeenschap) 
zijn hiervan de oorzaak. · 

2. De globale werkloosheidscijfers verhullen het feit, dat vooral bepaalde 
categorieên werknemers (vrouwen, jongere en oudere werknemers~ gehandi
capten, migrerende arbeiders) sterk worden getroffen door de economische 
rec~ssie, evenals. bepaalde regio's en industrietakken (staal, textiel, 
scheepsbouw en andere traditionele, vaak arbeidsintensieve sectoren). 

3. Vooral de hoge jeugdwerkloosheid binnen de Gemeenschap is buitengewoon 
verontrustend. Deze is de afgelopen 10 jaar gemiddeld verachtvoudigd 
en bedraagt thans bijna 40% van de werknemers benede~ de 25 jaar, 
terwijl hun aandeel in de beroepsbevolking slechts 17% is. Deze pro
blematiek wordt voor de komende jaren alleen nog maar verscherpt door: 

- De te verwachten verdere toestroming van de na-oorlogse 
geboortegolf op de arbeidsmarkt 

- Het feit dat de organisatie van de arbeidsmarkt en de 
wetgevingen erop gericht zijn de bestaande arbeids
plaatsen te beschermen en bij inkrimping van de werk
gelegenheid de laatst binnengekomen werknemer het eerst 
te ontslaan. 

BELEIDSAANBEVELINGEN 

4. Aan een echte werkgelegenheidspolitiek, die in feite de resultante 
.zou moeten zijn van een industriebeleid (innovatie-, sectorstructuur
beleid), gecombineerd met een economisch, regionaal en sociaal beleid 
is de Europese Gemeenschap nog steeds niet toegekomen. Daarom ~ijn 
de bestaande instrumenten te fragmentarisch en te beperkt. Indien de 
L i ct-Staten van de Gemeenschap hun onvermogen om zelf zo'n beleid te 
voeren afwentelen op de Gemeenschap, dan moeten zij ook de conse
quenties aanvaarden en bereid zijn een gedeelte van de nationale 
autonomie over te hevelen naar gemeenschapsniveau. 
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5. Een Europese werkgelegenheidspolitiek zou zich vooral moeten richten· 
op bestrijding van de oorzaken van de werkloosheid en niet moeten 
volstaan met het bestrijden van de symptomen daarvan. Er bestaat 
daarom behoefte aan. een programma, dat niet alleen is gebaseerd op 
ruimere financiële middelen en een coördinatie van de bestaande 
financiële instrumenten van de Gemeenschap (Sociaal Fonds, Regionaal 
Fonds, EGKS-steun, enz.), maar vooral ook op het tot stand brengen van 
een veel nauwere relatie tussen onderwijs, beroepsopleiding en arbeids
markt (o.a. meer vakonderwijs). 

6. Als mogelijke nieuwe instrumenten voor een Europese werkgelegenheids
politiek zou verder moeten worden gedacht aan: 

Het scheppen van veel grotere mogelijkheden tot deeltijd
arbeid voor hen die dat verkiezen 

Het stellen van flexibele grenzen voor vrijwillige vervroegde 
uittreding tussen bijvoorbeeld 55 en 70 jaar. 

7. Het recht op zinvol werk voor iedereen zal in de komende jaren in de 
landen van de Europese Gemeenschap alleen gerealiseerd kunnen worden 
via een verschuiving van energie-intensieve naar arbeidsintensieve 
productiemethoden. Dit zal alleen lukken, wanneer de prijs van 
energie relatief veel sterker zal stijgen dan de prijs van de productie
factor arbeid, Daarvoor is niet alleen nodig dat de energieprijzen de 
komende jaren geleidelijk zullen stijgen, maar tevens dat de uiterste 
matiging wordt betracht ten aanzien van de arbeidskostenontwikkeling 
en daarmee van de particuliere inkomens. De wijze waarop door sommige 
vakcentrales een spoedige invoering van een 35-urige werkweek voor 
iedereen bepleit wordt, wijst erop dat een groot deel van de vakbeweging 
zich van dit dilemma tussen loonkostenstijging en het herstel van de 
(volledige)werkgelegenheid helaas onvoldoende bewust is. 
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De basisvraag voor het Europees milieubeleid is: welke plaats neemt het 
milieubeleid in het totaal Europees beleid. Op Europees niveau zijn er 
zeker wel bepaalde noodzakelijke maatregelen op het milieuterrein geno
men. Deze liggen echter alle binnen het raam van het voornamelijk op 
economische handelsbelemmeringen gericht EG-Verdrag. Er is veel geïnven
tariseerd en bestudeerd. Zoals ook in de stukken van de begroting van 
de Gemeenschap voor 1979 wordt geconstateerd, komt het er nu op aan om 
vanuit de "papieren" fase te komen tot concrete resultaten. Om op 
langere termijn echter echt iets te bereiken, moet het huidig Europees 
beleid, waarin economische doelstellingen centraal staan, fundamenteel 
worden gewijzigd. Niet de economische inpasbaarheid van milieukwesties 
moet het uitgangspunt zijn, maar de ecologische inpasbaarheid van het 
economisch beleid. 

DISCUSSIE 

Verhouding Milieubeleid en Werkgelegenheidsbeleid 

Volledige werkg~legenheid moet niet klakkeloos als het uitgangspunt 
worden aangenomen. Het gaat niet om de omvang van de groei of de grenzen 
van de groei, maar om de kwaliteit .van het bestaan. Als de groei ten 
koste gaat van het milieu kan het uiteindelijk saldo werkgelegenheid 
versusmilieu voor de kwaliteit van het bestaan negatief uitvallen. Een 
vergaand gevolg kan zijn, dat bepaalde· bedrijven die te schadelijk voor 
het milieu produceren, moeten worden gesloten. Hiervoor dienen goede 
overgangsregelingen te worden opgemaakt om zoveel mogelijk de werkgelegen
heid te handhaven. Een gezond milieu en werkgelegenheid hoeven elkaar 
echter niet altijd uit te sluiten. Zelfs is het mogelijk, dat milieu
maatregelen arbeidsplaatsen opleveren, al moet van het totaal werkgelegen
heidsstimulerend effect geen al-te hoge verwachting worden gekoesterd. 

Voorkoming van Milieuverontreiniging 

De enige wezenlijke manier om milieuverontreiniging te voorkomen is dit 
de vervuilers onmogelijk te maken. De bedrijven die het milieu vervuilen, 
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moeten in principe op eigen kosten de vervuiling bestrijden die ze.zelf 
veroorzaken. Wanneer bepaalde bedrijven deze kosten niet kunnen dragen, 
dienen overheidsgelden t~r beschikking worden gesteld om de betreffende 
werknemers over te hevelen naar de bedrijven die zonder overheidssteun 
"schoon" kunnen blijven produceren. 

Bestrijding van milieuverontreiniging 

2 

Ondanks het feit dat er in de industrie van .de Gemeenschap een teruggang 
plaatsvindt (petrochemie), neemt de milieuverontreiniging nog steeds toe. 
De kwestie is dat bij de stimulering van de industrie milieumotieven 
nauwelijks in de overwegingen worden betrokken. Het is van belang, dat 
het Europees Parlement (en dus D'66) bij de Commissie erop aandringt om 
meer de milieufactoren in de besluitvorming te betrekken. Vooral moet 
de aandacht gaan naar preventieve maatregelen. Het uiteindelijke 
hoofddoel is een evenwichtig en dynamisch preventie-systeem, ingericht 
naar een bepaald ecologisch model. 

Normen bij de Milieu-effectrapportage (Stelling 4) 

Onderscheid moet worden gemaakt tussen normen als beleidsuitgangspunt 
en normen in de zin van technische gedetailleerde criteria. De eerste 
categorie moet in het EG-Verdrag worden opgenomen. 

Tot nu toeworden door de Raad van Ministers op voorstel van de Commissie 
normen vastgesteld in de vorm van richtlijnen. De uitwerking geschiedt op 
nationaal niveau en is onderhevig aan politieke (parlementaire) controle. 
Op h~t ogenblik wordt binnen de Commissie gewerkt aan het opstellen van 
plafonds en tijdschema's. In dit verband moet het Europees Parlement 
met zijn controle op de Commissie pogen om aan de voorstellen van de 
Commissie een meer gedetailleerde inhoud mee te geven. 
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1. Milieu in een "Economische Gemeenschap" 

A. Milieubeheer moet een zelfstandige beleidsdoelstelling worden in het 
EEG-verdrag, een doelstelling die het fundament kan vormen voor een 
verdere uitbouw van het Europees milieu-actieprogramma. Het Europees 
Parlement dient bij het nieuw gekozen Europees Parlement aan te 
dringen op een herzien en geconcretiseerd milieu-actieprogramma, dat 
op korte termijn ter beoordeling aan het Parlement moet worden voorge
legd. 

B. Ook voor het Europees milieubeleid geldt dat niet "de economische 
gevolgen van het milieubeleid" centraal moeten staan, maar dat juist 
de milieugevolgen van het economisch beleid aan de doelstelling van 
goed milieubeheer moeten worden getoetst. 

C. Toetsing dient mede richting te geven aan een selectief en soms 
beperkend economisch beleid, waarin het streven naar economische groei 
wordt genuanceerd en omgebogen naar kwalitatieve doelstellingen, die 
niet zonder meer hand in hand gaan met getalsmatige groei. 

2. Internationale en Nationale Normen 

A. De norm van het land met de minst strenge regels mag niet als vanzelf 
de internationale maatstaf worden; daar waar een verdergaande norm in 
redelijkheid niet overal in de Gemeenschap gehaald kan worden, dient 
niet de algemene norm te worden verlaagd, maar kan beter met het 
toestaan van beperkte uitzonderingen op de overigens te handhaven 
strengere norm worden gewerkt. 

B. De mogelijkheid van het hanteren in eigen land van strengere normen 
dan die op grond van de EEG-richtlijnen gelden, moet door Nederland 
op ruime schaal worden benut. Zo'n (voortrekkers)rol van Nederland 
is niet een overdreven "zwaaien met ons opgeheven vingertje'', maar 
het tijdig inspelen op een objectieve noodzaak waarmee we én op de 
lange termijn zelf alleen maar in het voordeel zijn, én we een extra 
stimulans kunnen geven aan/verzwaring ook van de internationale normen. 
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3. Luchtverontreiniging door Zwaveldioxyde 

Luchtverontreiniging is (naast waterverontreiniging) een van de meest 
duidelijke vormen van grensoverschrijdende vervuiling. Met name lucht
verontreiniging door zwaveldioxyde gaat een steeds ernstiger probleem 
vormen. De hierdoor optredende verzuringsverschijnselen (niet alleen in 
Scandinavië, maar recent ook bijvóorbeeld in Nederland aangetoond) vormen 
meer en meer een bedreiging voor de natuur in heel Europa. Daarom moet de 
uitworp van zwaveldioxyde met spoed ook internationaal verder aan banden 
worden gelegd (o.a. door het voorschrijven van onttwavelingstechnieken 
volgens "best technical means'', maar ook door maatregelen van echte 
preventie, zoals op het gebied vanverkeers-en industriebeleid). 

- . 
4. Milieuverstorende Projecten in Grensgebieden en Milieu-effectrapportage 

Voor zaken als industrievestigingen in grensgebieden moet met spoed een 
algemene verplichte convocatie komen op grond van een internationaal 
model voor milieu-effectrapportage (MER)-met toetsing aan objecti~ve, 
vooraf vaststaande criteria en voldoende inspraakmogelijkheden voor de 
bevolkipg in de betreffende-streek. Zo'n "Europees geaccepteerde" MER 
is _ook van groot belang voor het internationaal natuurbeschermingsbeleid. 

5. Verontreiniging en Verstoring van de Zee 

A. Voor de meer opvallende drama's of ongelukken met olietankers moet in 
EEG-verband een doeltreffend beleid met spoed worden uitgebreid en 
toegepast, met een internationale coast guard voo~ controle op 
nalevjng. 

B. Maar vooral ook de "sluipende verontreiniging" vanaf het land, vooral 
door verontreiniging van de grote rivieren, verdient een veel dringender 
beleid, ook in het kader van de EEG (de gang van zaken met de Rijn is 
hierbij een .voorbeeld hoe het niet moet). 

C. Het wordt hoog tijd voor internationale regels voor het gebruik van de 
zee; hierbij gaat het niet alleen om bekende EEG-knelpunten als de 
visserijzones, maar moet ook gedacht worden aan zaken als afvalver
branding op zee, aanleg van industrie-eilanden en olie- en gaswinning. 
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D'66 UITGANGSPUNT 

Het Europees programma van D'66 bepleit als eerste hoofdthema een Europees 
beleid, dat als grondgedachte heeft de emancipatie van achtergestelden en 
de beëindiging van eenzijdige afhankelijkheidsrelaties. De emancipatie 
van vrouwen en mannen neemt daarbij een belangrijke plaats in. (Zie 
overigens met name paragraaf 2.5. van het Europees Programma van D'66.) 

ECONOMISCHE 
E~1ANCIPATIE 

De samenwerking in EG-verband is vooral van economische aard. De huidige 
EG-maatregelen ten aanzien van emancipatie hebben vrijwel uitsluitend 
betrekking op de verbetering van de positie van de vrouw op de arbeids- . 
markt. 

Deze maatregelen vloeien rechtstreeks voort uit het EG-Verdrag. Artikel 
119 van het Verdrag schrijft de toepassing voor van het beginsel van 
gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke 
arbeid. De emancipatie van mannen en vrouwen zoals D'66 die voorstaat, 
strekt zich.uit tot alle geledingen van het maatschappelijk gebeuren 
(vgl. Stelling 1). 

Aangezien de Europese samenwerking een instrument vormt voor een aantal 
noodzakelijke veranderingen van wereldwijde tot nationale en regionale 
ontwikkelingen toe, is het zaak beide processen te koppelen. Aldus zal 
vooral de economische emancipatie .bp Europees niveau op geïntegreerde 
wijze kunnen worden gerealiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld met name voor 
de aanpak van de werkgelegenheidsproblematiek, hetgeen momenteel in EG
verband een van de grootste opgaven vormt (vgl. Stelling 2). 

Zoals hierboven al aangegeven, betekent emancipatie in ruime zin veel meer 
dan alleen maatregelen tot verbetering van de economische positie van de 
vrouw. Dit neemt uiteraard niet weg, dat economische emancipatie op zich 
essentieel is (vgl. Stelling 3). 
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Het Europees beleid kan een aanzienlijke bijdrage leveren tot economische 
emancipatie van de vrouw. Tot nu toe was dit slechts beperkt tot de vorm 
van richtlijnen met betrekking tot de positie van de vrouw op de arbeids
markt. Het is duidelijk dat Nederland door het Europees beleid werd ge
stimuleerd tot verbetering van de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. 

Voor toekomstige staten als Griekenland, Spanje en Portugal is het Euro
pees beleid ten aanzien van de positie van de vrouw van veel belang. Koud
watervrees in die zin, dat daardoor het emancipatieproces in de huidige 
Lid-Staten vertraagd kan worden moet uit solidariteits-overwegingen zonder 
meer afgewezen worden (vgl. Stelling 6). 

Ten aanzien van emancipatie in ruime zin zijn in Europees verband slechts 
vrijblijvende gedachte~ uitgewisseld. Op dit terrein staat het Europese 
beleid nog maar nauwelijks in de kinderschoenen (vgl. Stelling 7). 

Hier ligt derhalve voor 0'66 een uitdaging bij.de Europese samenwerking. 
Een aanzet hiertoe kan zijn: te pleiten voor een tijdelijke voorkeurs
behandeling van vrouwen in midden en hogere functies van het EG-ambte
narenapparaat (vgl. Stelling 10). 

In lijn met de 0'66 visie, dat het noodzakelijk is dat nationale maat
schappelijke organisaties meer op Europees niveau gaan samenwerken, zouden 
emancipatie-instellingen van de Lid-Staten zich ook op Europees niveau 
moeten organiseren. 

Een dergelijke Europese emancipatie-organisatie kan impulsen geven aan het 
Europees emancipatiebeleid in ruime zin en op Europees niveau daadwerke
lijke invloed uitoefenen op het gewenste emancipatie-proces. Tevens wordt 
hiermee een forum gecreëerd, waarin onderlinge ervaringen, informatie, 
etc. kunnen worden uitgewisseld, alsmede wederzijdse stimulering, zowel 
van het Europese naar het nationale emancipatiegebeuren als in omgekeerde 
richting kan worden bereikt. 
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STELLING 1 

Emancipatie van mannen en vrouwen in ruime zin veronderstelt een stuk 
maatschappelijke innovatie. 

STELLING 2 

Voor het emancipatieproces op economisch gebied is het geboden, dat zoveel 
mogelijk aangehaakt wordt bij desbetreffende EG-maatregelen ten aanzien 
van de zeer dringende werkgelegenheidsproblematiek. Bij de aanpak hiervan 
zal speciale nadruk moeten vallen op de werkloosheid onder jongeren en 
vrouwen. Daartoe zullen nieuwe instrumenten moeten worden ontwikkeld, 
o.a. deeltijd-arbeid en duo-lonen. Voorts zijn speciale opleidingsmaat
regelen vereist. 

STELLING 3 

Economische emancipatie van de vrouw is op zich essentieel, maar vormt 
niet meer dan één, zij het wel een zeer belangrijk, aspect van het emanci
patieproces van mannen en vrouwen. 

STELLING 4 

Het huidige Europese beleid ten aanzien van de verbetering van de positie 
van de vrouw, welke tot nog toe voornamelijk gestalte heeft gekregen in 
de vorm van richtlijnen met betrekking tot de positie van de vrouw op de 
arbeidsmarkt, dient zoveel mogelijk verder uitgebouwd te worden. 

STELLING 5 

De vorderingen die de afgelopen jaren in Nederland ten aanzien van de 
positie van de vrouw op de arbeidsmarkt werden bereikt zijn hoofdzakelijk 
het gevolg van richtlijnen van de Europese Gemeenschap. 

STELLING 6 

Toetreding van nieuwe Lid-Staten als Griekenland, Spanje en Portugal moet 
uit het oogpunt van de verbetering van de positie van de vrouw in die 
landen, worden toegejuichd. 
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STELLING 7 

Ten aanzien van emancipatie van mannen en vrouwen, anders dan in econo
mische zin, ontbreekt het de Europese samenwerking aan vrijwel iedere 
vórmgevi ng. 

STELLING 8 

2 

Vanuit de prioriteit' die 0'66 in haar Europees programma hecht aan de 
emancipatie van achtergestelden en de beëindiging van eenzijdige afhanke~ 
lijkheidsrelaties, zal 0'66 zich op Europees niveau inzetten voor nieuwe 
initiatieven ten aanzien van in het bijzonder emancipatie van mannen en 
vrouwen. 

STELLING 9 

Zolang de maatschappelijke positie van de vrouw een achterstand vertoont, 
zijn zek~r ook op Europees niveau speciale maatregelen nodig om deze 
achterstand op te heffen. 

STELLING 10 

De EG dient in het eigen ambtenarenapparaat het voorbeeld te geven van 
een tijdelijke voorkeursbehandeling van vrouwen in midden en hogere 
functi~s. Tevens dienen speciale scholingscursussen te worden opgezet 
om de doorstroming_ van vrouwen uit lagere naar hogere functies te bew~rk
stell i gen. 

STELLING 11 

Het Europees Parlement dient het initiatief te nemen tot een Europese 
Emancipatie Commissie met ondermeer als taakstelling: 

- Onderzoek naar knelpunten met betrekking tot emancipatie 

Samenwerking en uitwisseling van gegevens en bevindingen van 
nationale emancipatie-instellingen 

Stimulering en bevordering op alle in aanmerking komende terreinen 
van het emancipatieproces 

- Adviserende functie ten aanzien van de Europese instellingen ter 
bevordering van het emancipatieproces 

- Toeziende functie ten aanzien van de naleving van emancipatie-
maatregelen -

- Tegengaan en voorkomen van distriminatie op ieder vlak. 
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