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TOELICHTING 

Deze uitgave is samengesteld door de. werkgroep Europa 
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66. 
De hier opgenomen standpunten pretenderen niet volledig 
te zijn, maar zijn slechts een handreiking voor hen, 
die D'66 in de campagne moeten verdedigen. 

De antwoorden in deze uitgave zijn door het HB van D'66 
geautoriseerd. Het is zo samengesteld, dat men heel snel 
een antwoord kan vinden. Daarom zijn veel antwoorden 
als volgt in twee delen gesplitst: 

ANTWOORD A: Politiek antwoord, bedoeld om de betreffende 
vraag in eerste aanleg te pareren. 

ANTWOORD B: Antwoord dat in beginsel als achtergrond-
informatie dient en waaruit, mocht OP het 
eerste antwoord worden doorgevraagd, kan 
worden geput. 

Dat de werkgroep Europa na het vele werk dat door hen is 
gedaan voor het Europees verkiezingprogramma nu ook nog 
dit handboek samengesteld heeft,verdient onze grootste 
respect en waardering. 

Ruud Stam 

directeur S.W.B. D'66 
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VRAAG: 

1. Het Europees Parlement stelt toch niets voor; daar zullen de 
verkiezingen niets aan veranderen. 

1. A. Rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement zijn 
een noodzakelijke voorwaarde  an  het E.P. zoveel grond onder 
de voeten te geven, dat het kan uitgroeien tot een volwaardige 
parlementaire instelling. Wil tren werkelijk ernst maken net 
een democratisering van de Europese Gemeenschap, dan is dit 
de eerste stap. (Zie vooralook laatste alinea sub B). 

B. Het E.P. is, ook na de rechtstreekse verkiezingen, weliswaar 
(nog) geen Europese pendant van ons nationale parlement, maar kan 
toch belangrijke invloed uitoefenen. Deze invloed vloeit voort 
uit de drie bevoegdheden welke het Verdrag van de E.E.G. 
aan de E.P. toekent: 

1. Controlerende bevoegdheid 
Het E.P. heeft de taak toezicht uit te oefenen op het beleid 
van de Commissie van de E.E.G. De kern van deze bevoegdheid 
schuilt in het recht een notie van afkeuring over het beleid 
van de Corrrnissie uit te spreken, in welk geval deze laatste 
gedwongen is in haar geheel af te treden. Hoewel tot dusver 
van dat recht nog geen gebruik is gemaakt, heeft het bestaan 
ervan zijn steapel gedrukt op de relaties tussen de Caurnissie 
en het E.P., en wel in die zin dat deze relaties hun grondslag 
vinden in de politieke verantwoordingsplicht van de Commissie 
ten overstaan van het E.P.. Dit verschaft eerstgenoemde instel-
ling een typisch parlementaire, laatst .genoemde een typisch 
gouvernementele allure. 

Belangrijkste voorbeelden van de uitoefening van de controle-
rende bevoegdheid zijn te vinden in het vragenrecht van de 
Euro-parlementariërs, het stelsel van parlementaire camnissies, 
wier taak het is de besluitvorming voor te bereiden en regel-
matig contact met de Commissie te onderhouden in de perioden 
waarin het E.P. zijn zitting heeft onderbroken en de deelneming 
van de Carmiissie-leden aan de debatten: in het :E. P.. 

2. Raadgevende bevoegdheid 
Deze bevoegdheid houdt in dat de belangrijkste besluiten, 
die de Raad van Ministers op voorstel van de Coirinissie 
wenst te netten, pas na raadpleging van het E.P.  tot stand 
kunnen korten. In de meeste gevallen is de Raad zelfs verplicht 
iet E.P.  om deze raad te vragen. Voorwerp der raadpleging door 
het E.P. is het voorstel van de Conmissie dat zowel formeel als 
feitelijk de grondslag vormt voor het door de Raad te netten 
besluit. In de verdragen is bepaald dat de Cm-missie haar 
voorstel kan wijzigen, met name wanneer het E.P. daaromtrent is 
geraadpleegd. 
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Uit de praktijk blijkt dat de Commissie de raadgevingen 
van het E.P. zeer ter harte neemt. 

ook de Raad besteedt serieuze aandacht aan de parlementaire 
adviezen van bet E.P.  en legt deze bepaald niet altijd naast 
zich neer. Dit is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de 
kwaliteit van deze adviezen. Belangrijke voorbeelden waar, 
vooral in de beginperiode, de parlementaire invloed groot is 
geweest zijn Verordening nummer 17 -waarin de uitvoering van 
de uiterst belangrijke E .E .G. -mededingingsvoorschriften 
wordt geregeld- en de harmonisatie van het ondernemingsrecht-
medezeggenschap werknemers, structuur van de N.V.  etc.-.  

3. Budgetrecht 
Tenslotte heeft het E.P., naar aanleiding van de toekenning 
van eigen financiële middelen aan de Gemeenschap, in de loop 
der jaren een eigen budgetrecht verworven. Formeel betreft 
dit voorlopig alleen het zogenaamde vrije deel van de begro-
ting, d.w.z. de administratieve uitgaven voor de instellingen 
en de uitgaven voor niet verplichte acties. Deze laatste uit-
gaven worden belangrijker naar  irate  de zelfstandige betekenis 
van de begroting als politiek instrument toeneemt (vergelijk 
het geschil over de omvang van het Regionaal Fonds). 
Over de overige operationele uitgaven, namelijk die welke 
verplicht voortvloeien uit het Verdrag of eerder genoemde 
Gemeenschapsbesluiten, beslist uiteindelijk de Raad, met dien 
verstande dat het E.P. het recht heeft "om gewichtige reden" 
de begroting als geheel te verwerpen en indiening van een 
nieuw ontwerp te vragen. Laatst genoemde uitgaven betreffen 
nu nog verreweg het grootste deel van de begroting (met name 
landbouw). 

Ten aanzien van de verplichte uitgaven is bovendien van belang 
de eigenlijk onder vraag 2. thuishorende afspraak tussen E.P.,  
Raad en Commissie, dat over Raadsbesluiten met vergaande fi-
nanciële gevolgen nader overleg zal worden gepleegd teneinde 
toch tot overeenstemming te komen, wanneer de Raad wil afwijker 
van het advies van het E.P..  Daarnaast voorziet de begrotings-
procedure zelf in geregeld overleg tussen Raad en E.P.,  ook 
ten aanzien van de verplichte uitgaven. Deze overlegverplich-
tingen tussen beide instellingen vormen aldus de kiem van een 
medebeslissingsrecht van het E.P.. 

Tot zover de huidige bevoegdheden van het E.P. De voornaamste 
winst van de directe verkiezingen moet echter niet worden ge-
zocht in een uitbreiding van de formele bevoegdheden, maar 
wel in het feit dat het E.P. hierdoor het belangrijkste Euro-
.pés centrum voor politieke meningsvorming is geworden. 
De druk op de Commissie en de Raad van Ministers om rekening 
te houden met de uitspraken van het E.P. is ten gevolge van de 
directe verkiezingen sterk vergroot. 
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Dat dit niet van neet af aan gepaard gaat met een uitbreiding van de 
formele bevoegdheden is alleen maar logisch. Elk parlement heeft ge-
leidelijk aan zijn macht en invloed moeten veroveren. Dit zal met het 
E.P.  niet anders zijn. Wanneer de politieke wil blijkt zal de uitbrei-
ding van de bevoegdheden echter niet tegen te houden zijn. 
Hierbij dient te worden bedacht dat het parlementaire werk tot dusver 
veelal technisch-econnische en juridische zaken betrof, die weinig 
geschikt zijn om de politieke aandacht te trekken. Voor een recht-
streeks gekozen parlement is er alle aanleiding op eigen initiatief 
debatten te houden over de grote beleidsvraagstukken waarmee de Ge-
meenschap wordt geconfronteerd. Gedacht met worden aan werkgelegenheid, 
(kern) energie, milieu, ontwikkelingsbeleid,  etc.  Op deze vraagstukken 
dient het E.P. een eigen politieke visie te ontwikkelen die Conmissie 
en Raad op den duur niet kunnen negeren. (Vergelijk ook Congresresolutie 
van 24 maart 1979 over de verhouding E.P. - Com:nissie). 

VRAAG: 

2. D'66 geeft zoveel prioriteit aan de democratisering van de E.E.G., 
maar daar is toch in het geheel geen uitzicht op ? 
Frankrijk heeft op voorhand aan iedere uitbreiding van de bevoegdheden 
van het E.P. de oorlog verklaard. Bovendien verloopt de besluitvorming 
in de E.E.G. dermate slecht., dat de Gemeenschap totaal onmachtig is 
een oplossing te vinden voor essentiële problemen zoals werkloosheid, 
inkomensverdeling, milieu, innovatie, armoede in de wereld,  etc.  
Wat betreft dat laatste dient te worden bedacht, dat de E.E.G.-land- 
bouwpolitiek zeer protectionistisch is en de voedselhulp die door 
de E.E.G. wordt verstrekt, niet meer is dan een druppel op de gloeiende 
plaat. 
Wat kan een direct verkozen E.P. daar nu aan veranderen ? 

A. D66 zal de laatste zijn om te 
de E.E.G.  slecht is. Veranderi 
nu er drie nieuwe leden bijkon 
houding op dit punt boeven we 
breiding van het E.P. op korte 

ontkennen dat de besluitvorming van 
ngen daarin zijn zeker geboden, zeker 
en. Gezien de Franse (maar ook de Engelse) 
ons over een formele bevoegdheidsuit-
termijn geen illusies te maken. 

Dit betekent echter niet, dat het rechtstreeks gekozen E.P. een af-
wachtende houding zal moeten aannemen. De politieke invloed die het 
ontleent aan de rechtstreekse verkiezing zal tot gelding Iroeten worden 
gemaakt door stelling te netten ten aanzien van de politieke vragen 
die in Europa aan de orde zijn. Het effect van deze stellingname zou 
in hoge mate afhangen van de bereidheid van de grote (nu nog nationale) 
politieke stromingen om duidelijke keuzes te maken in de Europese 
politiek. Eerst dan zal bet mogelijk zijn het uiterst ondetrccratisch 
karakter van de belangenstrijd tussen nationale regeringen in de Raad 
van Ministers te doorbreken. 
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De wijze waarop D66 zich voorstelt deze keuze te maken, 
vindt U terug in een uitvoerig Europees programma (zie voorts 
I. l.A en slot van l.l.B.). 

B. De vooruitzichten op korte termijn moeten overigens niet betekenen 
dat de bevoegdheidsuithreiding van het E. P. als politieke 
uitgangspunt zou moeten worden afgezworen. Bovendien zijn er 
vele andere aspecten van democratisering Op Europees niveau, 
vrd,a=-jwel binnen afzienbare tijd verbeteringen, kunnen worden aan-
gebracht. Versterking van de Carrnissie bijvoorbeeld, door 
politieke druk vanuit het E .P. en betere besluitvonningsprocedures 
in de Raad. 

Een volledige toepassing van de meerderheidsregel in alle gevallen 
dat het verdrag daarin voorziet, zal eveneens al een hele verbetering 
zijn. Dit zal immers betekenen dat het zogenaamde accoord van 
Luxemburg van 1966 -dat een erkenning inhoudt van het vetorecht 
voor ieder der lidstaten steeds waar vitale nationale belangen op 
het spel staan- wordt opgeheven. (Vergelijk met betrekking tot de 
besluitvorming binnen de E.E.G. en de vraag wat een direct verkozen 
E.P.  daaraan kan veranderen ook de artikelen van Ai-jen Meij en 
Nico Weqter in de Democraat 1978, nummer zes (september), - 

bladzijde 22 respectievelijk nummer 9 (december), blz 8. 

Voor wat betreft de onmacht om besluiten te nemen hoeven we niet 
zo pessimistisch te zijn als de vraag veronderstelt. Stapje voor 
stapje krrb op verschillende beleidsterreinen vooruitgang tot 
stand. Vaak niet direct merkbaar voor de burger, maar wel met 
grote regelmaat. Een goed voorbeeld is de milieubescherming; op 
dit terrein zijn reeds verschillende belangrijke richtlijnen tot 
stand gekomen. 

VRAAG: 

3.. Herinvoering van meerderheidsbesluiten door de Raad is in de huidige 
situatie toch ondenkbaar? Trouwens het is moeilijk te begrijpen 
dat D'66 daar wel voor is;IVederland heeft er toch belang hij van tijd 
tot tijd iets te kunnen tegenhouden? 

A. Zie ook vraag 1,11. Uiteraard heeft ieder land, dus ook Nederland, 
er in  bepaalde gevallen belang bij om ongewenste besluiten te kunnen 
verhinderen. Daar staat echter tegenover dat zovele welgewenste 
besluiten -die het'Europese= integratie proces direct beinvloeden-
door andere landen onrcogelijk worden gemaakt. Het eindresultaat 
is voor Nederland in sterke mate negatief. 

Naar de opvatting van D'66 heeft Nederland ex vooral belang bij 
dat belangrijke problemen van Gemeenschapsbeleid niet - 

achter de rug van de kleinere partners om gthegeld worden. 
De topconferentie in adeloupe: de frequente onthoetingen 
tussen Gisca.rd en Schmidt zijn hiervan angstige voorbeelden. 



De vorming van een directoraat van grote landen kan naar de mening 
van D'66 effectiever worden tegengegaan door besluitvorming bij 
meerderheid dan door een vetorecht in handen van een klein land. 
Bovendien is deze methode democratischer door de versterking van 
het gemeenschappelijk belang in de persoon van de Corrniissie en 
het E.P. wat ermee gepaard gaat. 

B. In een Gemeenschap van negen -straks twaalf- landen, is het altijd 
een kwestie van geven en netten. Opmerkelijk is wel dat in vele ge-
vallen de belangen van kleine landen net een open economische 
structuur, zoals Nederland, parallel lopen met het gemeenschappelijk 
belang, zoals verdedigd door de Corrrtiissie (Vergelijk visserij, olie-
beheer, milieu  etc.).  Met andere woorden het bestaan van een vetorecht 
is voor Nederland van geringere betekenis dan voor de grote landen. 

VRAAG: 

4. Wordt het E.P. geen concurrent van de Staten-Generaal? 

A.Van een concurrentieverhouding is in beginsel geen sprake. 
Men roet zich realiseren dat bij de bestaandè bevoegdheidsverdeling 
tussen de Gemeenschap en de Lidstaten de nationale parlementen 
de controle op die zaken die vallen onder de bevoegdheidssféer 
van de Gemeenschap,  al grotendeels hebben verloren. D66 ziet als 
eerste en belangrijkste taak dat het E.P. de derrocratische leemte 
opvult op die terreinen waar de nationale parlementen hun invloed 
al kwijt zijn. 

B .Van concurrentie kan 'ten spreken voor zover nationale parlementen 
krampachtig invloed proberen te krijgen of te houden op terreinen 
die het nationale karakter te buiten gaan (Vergelijk de Rijn, werk-
gelegenheid in staal en scheepsbouw, energievoorziening  etc.).  
Een werkelijke democratische gezindheid noopt veeleer tot een nauwe 
samenwerking tussen het E.P. en nationale parlementen om de invloed 
van de vertegenwoordigende organen op de beleidsvorming op verschillende 
niveaus zo groot mogelijk te maken. Vandaar de voorstellen van D66 
zijde om ook in de Tweede Kamer voorzieningen te treffen voor overleg 
met Euro-parlementariërs. 

IlDE HOUDING VAN D'66 TEN OPZICHTE VAN HET E.P.  

VRAAG: 

2. Controle door Nationaal Parlement op het gebeuren in de E.E.G. D'66 
maakt een merkwaardige gedachtesprong. Enerzijds moet de Raad van 
Ministers zo strak mogelijk worden gehouden door nationale parlementen, en 
anderzijds moet die Raad zijn macht- gaan delen met het E.P. 

A.Er zit een "gat in de democratische controle" op de besluitsvonning 
in de E.E.G.  door het overwicht van de Raad. In de visie van D'66 
is de oplossing daarvoor geenszins dat de Raad zo strak mogelijk 
onder controle wordt gehouden door nationale parlementen, maar 
veeleer dat de invloed van het E.P. wordt versterkt. 



B. Daarbij is wel van belang dat de politieke stromingen in de nationale 
parlrenten en in het E.P. op dezelfde lijn zitten. Naar als de nationale 
parlementen hun ministers inderdaad zeer strak aan de lijn zouden houden 
(zoals de Denen nu proberen te doen) zou de Europese besluitvorming al 
snel vast lopen, omdat ministers dan lang niet voldoende onderhandelings-
ruimte hebben. 
Bij verdergaande Europese samenwerking zal de democratische controle al-
leen maar via het E.P. kunnen lopen. Daarvoor is nodig dat, anders dan 
nu het geval is, het E.P. deelt in de beslissingsbevoegdheid die de Raad 
heeft ten aanzien van de wetgeving en neer te zeggen krijgt inzake de be-
groting (zie voor details het artikel van Arjen Meij in de Democraat nun-
irer 6 van september 1978). 
Ook dan zullen er nog terreinen overblijven, zoals de buitenlandse poli-
tiek, waarover de negen lidstaten wel gemeenschappelijk beraadslagen,. 
naar waarop het E.P. geen formele controle kan uitoefenen, omdat het niet 
onder de E . E.G. -verdragen valt. Overigens vindt nu al tussen het E.P. en 
de E.P.S.-voorzitter  regelmatig overleg plaats over de E.P.S.-onderwerpen. 
Hoewel deze zaken nog vallen onder de bevoegdheden van de nationale par-
leitenten, bereikt de nationale controle op de E . P.S. -ontwikkeling altijd 
maar één minister. Versterking van het B. P. -overleg over de E.P.S. is 
daarom noodzakelijk, bijvoorbeeld door gerichte debatten over onderwerpen 
van buitenlandse politiek. 

Daarnaast is een hechte verbinding (via de parlementen zelf en/of de 
partijstructuren) nodig tussen E.P. en nationale parlementen, omdat de 
meningsvorming en de politieke besluitvorming op Europees en nationaal 
niveau elkaar  miners  aanvullen (zie ook 1.4. en 11.2.). 

VRAAG: 

2. Waarom doet U zo moeilijk over het dubbele mandaat ? Er is toch geen 
belangentegenstelling tussen E.P. en nationale parlementen - ze vullen 
elkaar juist aan. Trouwens, in een land als Frankrijk wordt het dubbele 
mandaat niet afgewezen. 

ANTJORD: 

A. De beslissing over wel of niet dubbel mandaat wordt aan de lidstaten en/of 
politieke partijen zelf overgelaten. D66 wijst  an  diverse redenen het 
dubbel mandaat af. In de eerste plaats heeft een Europees parlementslid 
zijn eigen Europese verantwoordelijkheid die niet dezelfde is als de 
verantwoordelijkheid van een nationale parleme.ntariër.Ventenging van de 
twee kan tot conflictsituaties leiden. 

B. Weliswaar zullen het E.P. en het nationale parlerrent elkaar op bepaalde 
terreinen aanvullen, toch kunnen er wat de vragensteller noemt belangen-
tegenstellingen zich voordoen. 
Het nationaal parlement zal vooral de nationale belangen behartigen, wat 
niet altijd met Europese belangen hoeft overeen te korten. Een andere reden 
is dat wij vinden dat het werk in het E.P. er niet nog even bij gedaan 
hoort te worden door parlementariërs -die reeds een volledige, nationale 
dagtaak hebben. De Europese vertegenwoordigers van '66 zullen zich dan 
ook geheel voor Europese aangelegenheden kunnen inzetten. Met neer mensen 
kan eenvoudigweg neer verricht worden. Wel zullen onze nationale en Euro-
pese parlementsleden nauw contact met elkaar houden  an  Europese en nationale 
aangelegenheden zoveel irogelijk op elkaar af te stemmen. 
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VRAAG: 

3. Stel dat D'66 na de volgende verkiezingen met de Partijvan de Arbeid 
in de Regering komt. Op  welke wijze zal de houding van D 166 in het 
E.P. hierdoor in het algemeen en meer in het bijzonder ten opzichte 
van de socialistische fractie in het E.P. worden benvloed ? 

A. De Europese en de - nationale politieke verhoudingen liggen mijlenver uit 
elkaar. Zolang in de socialistische fractie in het E.P. de dienst in 
hoofdzaak wordt uitgemaakt door een S. P. D., die - om iets te noemen - 
op een griezelige manier net kernenergie omspringt, lijkt het weinig 
waarschijnlijk dat kabinetsvorming in Nederland de houding van D 66 
ten opzichte van de socialistische fractie in het E.P. zal beinvloeden. 
Naar - en dat zij onderstreept - dat sluit contacten net "echte" pro-
gressieven in die fractie niet uit. 

B. Een kabinet in Nederland net o. a. de Partij van de Arbeid, zou worden 
gevormd op basis van een zakelijke overeenstemming over nationale 
politieke vraagstukken. Het is een open vraag of net de Partij van de 
Arbeid en, wat neer zij, net de socialistische fractie in het E.P., 
overeenstemming te bereiken zou zijn over de aanpak van Europese poli-
tieke problemen (zie ook 111.6.). 

De socialistische fractie in het E.P. is een zeer gemêleerd gezelschap 
waarin de Partij van de Arbeid het bepaald niet (alleen) voor het zeggen 
heeft. Zolang de groeperingen die deel ui- naken van deze socialistische 
fractie het onderling niet eens kunnen worden zal het nceilijk zijn 
affiniteit ne-E die fractie als zodanig te ontwikkelen.Er zij nogmaals 
op gewezen dat dit contact net gelijkgezinde groeperingen uit die fractie 
bepaald niet uitsluit. (zie ook 111.2.). 

VRAAG: 

4. D'66 toont zich altijd pro-Europees maar is dat niet gemakkelijk wanneer 
je toch geen last hebt van directe bindingen met de arbeidersklasse ? 

Het verband tussen pro-Europees zijn en het hebben van bindingen net de 
arbeidersklasse is niet duidelijk. Het is veeleer zo dat socialisten naar 
hun historische traditie internationaal gericht zijn. ("Irbeiter aller 
Lnder vereinigt Euch"). 
Opmerkelijk is nu dat Wim Kok zich net als D66 uitdrukkelijk heeft uitge-
sproken voor een Europese Sociaal-Economische politiek (Delft, N.R.C. /h. 
14.3. 1979). - 

In zekere zin is het tragisch dat de rroderne verzorgingsstaat waar socia-
listen belangrijke bijdragen toe hebben geleverd, er tevens toe geleid 
heeft dat een "nationalisering" van de socialistische partijen is opge-
treden. 



Dat heeft er tevens toe geleid dat een verstarring in het denken over 
de verhouding tussen nationale staten en internationale samenleving 
zich heeft voorgedaan.  

III-DE HOUDING VAN D'66 BINNEN UET E.P. 

VRAAG: 

1.Bestaan er Europese partijen en hoe zien die eruit? 

Op het mient bestaan er zes transnationale fracties in het E.P. 
Enkele afgevaardigden zijn bij geen enkele fractie aangesloten. 

a.De socialistische fractie heeft nu 63 leden. 
Leden afkomstig uit: 
-Belgische Socialistische Partij 
-Sociaal Derrocratiek (Denemarken) 
-Sozial  Demokratische  Partei  Deutschland  (S. P .D.) 
-Parti Socialiste (P.S.) (Frankrijk) 
-Labour Party (Engeland) 
-Labour Party  Ireland  
-Partito Socialista Italiano (P.S. I.) 
-Partito Socialista Derrocratico Italiano (P.S .D.I.) 
-Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (P.O.S .L.) 
-Partij van de Arbeid (Nederland) 

b . Cbristendarocratische fractie -nu 52 leden 
Leden afkomstig uit: 
-Christelijke Volkspartij (C.V.P.) (België) 
-Christlidh  Demokratische Union  (C.D.U. (Duitsland)  
-Centre  des  Democrat  Sociaux (C .D .S.) (Frankrijk) 
-Fine  Gael  (F.G.) (Ierland) 
-Derrocrazia  Christiana  (D.C.) (Italië) 
-Parti Chrtien  Social  (P. C. S.) (Luxemburg) 
-C .D .A. (Nederland) 

c.Liberale en Democratische fractie -nu 27 leden 
Leden afkatEtig uit: 
-Partij voor Vrijheid en vooruitgang (P.V.V.) België 
-Venstre (Denemarken) 
-Freie  Demokratische  Partei (F. D . P. Duitsland  
-Liberal  Party (Engeland) 
-Partito Liberale Italiano (P .L. I.) 
-Parti Derrocratigue (P. D.) Luxemburg 
-V.V.D. (Nederland)  
-Union pour  la Derocratique Francaise (U .D .F.) Frankrijk 
-Parti republicain (Frankrijk) 
-Parti  Radical  Socialiste (Frankrijk) 
-vemnent des  democrats  sociaux de  France  (Frankrijk)  
-Gauche  Deirocratique (Frankrijk)  
-Centre National  des Independants et Paysans (Frankrijk) 



d Fractie van Europeese Democraten voor de Vooruitgang -nu 17 leden 
Leden afkomstig uit: 
-Rasserriblernent  pour  la  Republique  (Franse Gaullisten)  
-Fianna Fail  (Ierland) - 

-Deense Partij voor de Vooruitgang (Glistrup) 

e Europeese Conservatieven Fractie -nu 17 leden 
Leden afkomstig uit:  
-Conservative  and Unionist Party (Engeland) 
-Deense Conservatieve Partij 
-Conservatieve Partij Ierland C?) 

f Carirramistische fractie en geestverwanten -nu 17 leden 
Leden afkomstig uit:  
-Patti  Corrrrnist  France  (P. C .F.) Frankrijk 
-Parbito Corrrrtunista Italiana (P. C.I.) Italië 
-Deense Carïrn.mistische Partij 

VRAAG: 

2. Waarom sluit D'66 zich niet aan hij een Europese Federatie? 
Het feit dat D'66 een onafhankelijke koers verdedigt met betrekking 
tot de Europese partijvorming klinkt prachtig, maar is in feite 
misleidend want uit nood geboren. Invners daarmee ziet DT66  kans 
haar interne tegenstellingen van links (van Mierlo) tegen rechte 
(Brinkhorst) te maskeren. D 7 66 durft in dit stadium eigenlijk niet 
met de billen bloot, want dan zou blijken dat ze aansluiting zou 
moeten zoeken hij de Liberale fractie in het E.P. en dat kan ze 
natuurlijk niet maken met al die V. V.D.-ers daarin. 

ANTWD: 
A. De verdeeldheid en verscheidenheid binnen de nu bestaande Federaties 

is, ook blijkens de vage en zelfs ontbrekende prograrrirna' s, zo groot 
dat toetreding tot een federatie niet een keuze voor een duidelijk 
omlijnde politieke opstelling zou inhouden. Daarom kiest D66 ervoor 
haar politieke opvatting over de Europese samenwerking zelf uit te 
dragon. 

D'66 is van mening dat waar de hoofdstraningen binnen het Europees 
parlement - socialisten, cbristendertocraten en liberalen - zowel 
progressieven als conservatieven zullen bevatten, nationalistisch 
denkenden en Europees denkenden, een regelmatig appel op rrederierking 
en op progressief Europees beleid, middels sten-gedrag tot uit- 
drukking kortend,°P den duur produktiever zal zijn dan een onmiddellijke 
keuze voor een bestaande fractie. - 



- 10 - 

Inners,  een dergelijk appel kan (en met) aan de basis staan 
van het creëren van nieuwe scheidslijnen en, daardoor, van nieuwe 
partijformaties, Europees georiënteerd. (Zie ook rede van A. de Goede 
d.d. 13 januari 1979 in Utrecht, partiëel afgedrukt in de 
Democraat, nummer 1, februari 1979). 

B. Van een interne tegenstelling binnen D'66 over de te volgen koers 
is geen sprake: Zowel over het programma als over de wens om 
tot nieuwe Europese partijvorming te komen bestaat grote eens-
gezindheid. Niet zozeer D'66 is ondüidelijk in haar keuze, 
maar veeleer zijn de bestaande federaties intern verdeeld (Zie 
voor de positie van de socialisten sub 111.5 en vooral het 
verslag van de vergadering van de werkgroep Europa d. d. 24 april 
1979). 

VRAAG: 
3. Wat kunnen die paar D'66-ers in het E.P. doen, zeker wanneer ze zich 

niet aansluiten hij een van de bestaande fracties! 

A. In aansluiting op het antwoord op de vorige vraag kan worden gesteld 
dat het volgens D'66 niet alleen eerlijker, maar ook effectiever 
is om de controle op de Europese besluitvorming te laten lopen 
via echte Europese partijen. 
D'66 staat zeer sceptisch tegenover de huidige Europese partij-
vorming via samenvoeging van afgevaardigden uit de Lidstaten, die 
alleen in naam, maar zeker niet in wezen, overeenkomst met elkaar 
vertonen. Zoals hierboven reeds aangetoond (Zie 11.3. sub A.) is het 
bepaald niet zo dat nationale opvattingen over b .v. liberalisne of 
socialisme ook op Europees niveau binnen de betreffende fracties 
worden gehandhaafd. Het stemgedrag van de Euro-parlementariërs van 
de afgelopen 20 jaar heeft aangetoond dat de standpunten van schijn-
baar gelijkgezinden vaak zeer ver uiteen lagen en meer overeen-
komsten vertoonden net de standpunten van hen, die naar nationale 
maatstaven gemeten, hun tegenpool hadden moeten zijn. 

B. D'66 is van mening dat oriëntering ten aanzien van de wijze 
waarop het Europese politieke krachtenveld zich uitkristalliseerd 
noodzakelijk is. Deze oriëntering vergt tijd: twee tot drie jaar 
schat D 1 66. Stimulering van de concepten waarin D66 zichzelf 
kan terugvinden en die het dienstig acht voor de tot standbrenging 
van een waarlijk democratisch Europa, zou in deze periode haar 
"LeitrDtiv zijn. Dit "LeitiQtrv"onderscheidt D'66 duidelijk van 
de andere Nederlandse partijen met een Europees verkiezingspro-
gramma en besteirpelt haar tot een der voorlopers der Eüropes 
partijaÏ 

Uit de nationale politiek van de afgelopen twaalf jaar is duidelijk 
naar voren gekomen dat een dergelijke opstelling, die getuigt 
van politiek realisme, wel degelijk weerklank vindt. Niet alleen 
de macht van het getal telt, ook de argumenten en de overtuigings-
kracht van minderheden oefenen meermalen grote invloed uit. 
Bovendien bestaan er internationale contacten net partijen uit 
andere landen die een zelfde mening zijn toegedaan. 
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VRAAG: 

4. De vierde stroming is toch een illusie; hun geestverwanten in het 
E.P.zullen op de vingers van één, mogelijk twee handen te tellen 
zijn. Met wie denkt D 166 die vierde stroming eigenlijk te vormen? 

De vierde stroming is geen absolute doelstelling. Deze vorm van 
optreden is wellicht teveel gedefiniëerd naar aanleiding van de 
Nederlandse situatie. Voorop staat dat moet worden gewerkt aan 
een Europese. partijvorruing. Het is zeer wel mogelijk dat de 
huidige drie stromingen, wanneer het gaat am de keuze tussen 
nationale of Europese partijvorming, op een geweldige manier 
zullen afbrokkelen. Een inventarisatie van mogelijke geestver-
wanten gebaseerd op de huidige verhoudingen en blokvormingen 
is helemaal niet regel. 

VRAAG: 

.5.Houding en verschillen van D166 ten opzichte van de partij van de 
Arbeid. 

A. De stellingname van de Partij van de arbeid ten aanzien van de 
Europése eenwording is onduidelijk, niet in de laatste plaats 
vanwege zijn ambivalente karakter. Immers, enerzijds streeft de 
Partij van de Arbeid naar een, vooral op industrièel gebied, 
geintegreerd Europa -waarbij dan nog als voorwaarde wordt gesteld 
dat deze integratie van een Nederland-socialistische signatuur 
moet zijn- , anderzijds betoont zij een grote terughoudendheid 
ten aanzien van Europa (Zie het verslag van het laatste partij-
congres door Max van der Berg). 

Deze ambivalentie vindt man ook terug in de houding van de 
Partij van de Arbeid net betrekking tot de positie van de E.E.G. 
naarbuiten: Betuigt ze enerzijds haar insterrrning net de aanwezigheid 
van de Ccrrnissie op financiel-econornische topconferenties op 
mondiaal niveau (zie b.v. het overleg tussen de V. S., Japan en 
Coimuissie net betrekking tot monetaire en energievraagstukken), 
anderzijds betoont zij zich een voorstander van een individuele 
nationale politiek ten aanzien van het Midden-Oosten. 

Het standpunt van de Partij van de arbeid ten aanzien van de vraag 
of een beleid inzake ontwikkelingssamenwerking op geneenschaps-
niveau noodzakelijk is, was in eerste aanleg afwijzend. Weliswaar 
is de Partij van de Arbeid later op dit standpunt teruggekomen, 
naar niet duidelijk is in welke mate. 

Van de stelling van (een stroming in de) Partij van de Arbeid 
dat overdracht van nieuwe bevoegdheden aan de E.E.G. slechts mogelijk 
is na herschrijving van het verdrag, onderscheidt D'66 zich in die 
zin, dat alleen door een toereikende bevoegdheidsoverdracht, onder 
democratische controle, op Europees niveau de instrumenten be-
schikbaar korten om een vernieuwde EuropElse~ politiek te voeren 
(Vergelijk E.M.U.). 
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Door herschrijving van het Verdrag te eisen wordt die optie in 
de kiem gesmoord. Binnen het Verdrag liggen reële maar tot nu 
toe ongebruikte mogelijkheden. De macht van het E.P. zal vooral 
afhangen van de sterkte van zijn eigen wil een rol te spelen 
in de gemeenschappelijke besluitvorming en de controlerende 
bevoegdheden, die het Verdrag uitdrukkelijk-toekent. , oo1Çwerke1jiic 
inhoud te geven. (Zie ook het artikel van A. de Goède in Nieuw 
Europa 1979, nummer 2. ). 

B. In het Europees programma van de Partij van de Arbeid staat 
uitdrukkelijk dat het nationale programma voorrang heeft boven 
de besluitvorming door of vanwege de socialistische federatie: 
In feite wil de Partij van de .Arbeid alleen meewerken aan verder-
gaande overdracht indien dat een bijdrage is tot het tot stand 
brengen van een socialistisch Europa. 

Deze houding treft men ook bij andere socialistische partijen aan 
zoals bijvoorbeeld de Engelse Labour Party. Daaruit is te verklaren 
dat het niet gelukt is een gemeenschappelijk socialistisch pro-
gramma tot stand te brengen, maar dat men zich heeft dienen te be-
perken tot het doen van enkele algemene uitspraken. 

D'66 vindt juist dat de Europesé Gemeenschap over instrumenten 
moet kunnen beschikken om vraagstukken in Europees verband op 
te lossen en dat daarvoor een bevoegdheidoverdracht noodzakelijk 
is. D'66 is niet kritiekloos ten aanzien van de doelstellingen 
van de Gemeenschap maar vindt dat alleen via versterking van de 
Europese structuren deze doelstellingen kunnen worden omgebogen 
c.q. verwezenlijkt. (Zie ook de notitie van Bob van den13os). 

VRAAG: 

6. Houding en verschillen van D'66 ten opzichte van de V.V.D. 

De houding van de V.V.D. ten opzichte van de E.E.G. is voornamelijk 
vaag. Uit enkele concrete gevallen blijkt een verschil in houding 
tussen nationaal .en Europees niveau. Zo b.v.  het feit dat de V.V.D. 
in de nationale politiek een geheel ander standpunt verdedigt met 
betrekking tot de ondernemingsraden dan zij doet in het Europees 
verkiezingsprogramma, en, vooral, dat de V.V.D. in het E .P. in een 
fractie zit die contact heeft gezocht met de Engelse Labour Party. 
Voorts kan worden opgemerkt dat punten als controle op multinationals 
en milieubeleid ?en ruime aandacht krijgen in het D'66 programma, 
terwijl ze in het V.V.D. prograrrrna niet of nauwelijks worden genoemd. 
In dit licht is de uitlating van de Heer Berkhouwer, lijsttrekker van 
de V.V.D., op het Congres van de Europese--- Beweging in Den Haag d.d. 
2 april 1979 interessant.De Heer Berkhouwer toonde zich bij deze ge-
legenheid, namens de V.V.D., een voorstander van het voortgaan met 
bouwen van kerncentrales. Weliswaar diende dit, volgens hem, met de 
grootst mogelijke voorzichtigheid te geschieden, maar alternatieve 
energiebronnen, zoals zon, wind en kolen ,wees hij als behorende tot het 
stenen tijdperk van de hand. Het is aardig hierbij te bedenken dat 
serieuze fsi chemici en economen, wier enige alternativiteit bestaat 
uit het niet voorkomen op de loonlijst van de energie-industrie, becijferd 
hebben dat de westerse industrielanden van 25 tot 40% op het energie-
verbruik zouden kunnen besparen, zonder in levensstandaard achteruit 
te gaan. 
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Het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen en het besparen op 
aardolie en aardgasgebruik zouden zowel voor vervangende als voor 
nieuwe werkgelegenheid zorgen. Voorbeelden liggen voor de hand: 
massaal isolatieprogranita's, kleinschalige landbouw, industriële 
innovatie om verspillende apparatuur te vervangen door efficiëntere, 
en in eenvoudigste instantie vervanging door een portie electriciteit 
door wat spierkracht en menselijk denkvermogen. 

Als  Harrisburg  ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat bovenstaande 
mogelijkheden niet bij voorbaat als illusoir of onvoldoende van de 
hand gewezen negen worden. De risico's die kerncentrales met zich mee 
brengen, zijn op dit moment nog onvoldoende onderkend, laatstaan voldoende 
ingedamd om een dergelijke houding zelfs maar het overwegen waard te 
doen zijn. (Zie ook W. L. Brugsma in de Haagse Post, nummer 14, d.d.  7-4-1979, 
blz.11.). 

VRAAG: 

7. De Duitsers doen met betrekking tot kerncentrales en atoomafval toch wat 
ze willen. Daar kunnen we in een E.P. toch niets aan doen? 

Kernenergie is een onderdeel van de totale energiepolitiek en het gaat 
derhalve niet aan op Europees niveaueen onderscheid te maken. Zolang ver-
dere praktische toepassing van kernenergie niet nodig is dankzij effectief 
en zuinig energie gebruik, en zolang de problemen rond veiligheid en radio-
actief afval niet volstrekt toereikend zijn opgelost, dient te worden 
afgezien zowel-van verdere invoering als van activiteiten die, verder 
gaan dan strikte research, rechtstreeks kunnen leiden tot spoedige toe-
passing op grote praktische schaal. 

D'66 stelt zich op het standpunt dat de nationale maatschappelijke dis-
cussie ten aanzien van het zoeken naar alternatieve energiebronnen en het 
streven naar energiebesparing veel nut heeft, maar een dergelijke discussie 
dient ook op Europees niveau  te worden gevoerd. 

Het direct gekozen E.P. zal volgens D 66 in dezen de belangrijke rol 
van aanzwengelaar kunnen vervullen. Zoals gezegd zal een van de voor- 
naamste functies van het E.P. na de verkiezingen zijn het vormen van 
een Europees centrum voor politieke meningsvorming. Net  een lidstaat 
zal men niet alleen tot een standpuntbepaling dienen te komen ten aan- 
zien van het energie vraagstuk, naar tevens via een niet-aflatende 
druk op de andere gemeenschapsinstellingen alsook op nationale regeringen 
dit standpunt aan de orde dienen te stellen. Het mag een wrange 
speling van het noodlot heten dat de eerste test voor het gewicht van 
het nieuw gekozen E.P. zal plaatsvinden aan de hand van een probleem 
dat van levensbelang is niet alleen voor het voortbestaan van Europa, 
naar tevens en vooral van haar burgers. 
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1V. DE PLAATS VAN NEDERtAND IN DE E. E . G. 

VRAAG: 

2. Welke is de reactie van D'66 op het Tindemans rapport? 

Bij het vormen van een mening over het rapport Tindemans dienen wij 
te bedenken dat het geschreven is niet als een visie op lange termijn, 
maar voornamelijk ten einde uit de destijds bestaande impasse te 
komen. Er wordt in het rapport weinig nadruk gelegd op de inter-E .E . G. 
zaken, met nare op die welke nodig zijn  an  de buitenlandse politieke 
samenwerking te bevorderen. Ook de positie van het E .P. komt, in verhou-
ding tot de nadruk welke wordt gelegd op het functioneren van de 
Raad, niet bijzonder naar voren. Niettemin 'toet worden geconstateerd 
dat het een nuttig rapport is dat een aantal fundamentele gebreken 
van de gemeenschappelijk samenwerking aan het licht brengt, zoals b .v. 
het uiterst belangrijke punt van de besluitvorming. 

VRAAG: 

2. Roe zal een verenigd Europa eruit zien? 

D'66 vindt de discussie over Europa een federatie, een confederatie 
of een unie itoet worden een kwestie van woorden. Waar het om gaat is 
dat Europa op veel terreinen 'toet gaan samenwerken en dat deze samen- 
werking dient te geschieden onder een democratische controle. De noodzaak 
van deze controle net daaraan gekoppeld een decentralisatie van het 
gezag zou naar de mening van D'66 de voornaamste punten binnen een samerer- 
kingsverband in Europa zijnPe naam die aan dit samenwerkingsverband 
wordt gegeven is dan van secundair belang. 

VRAAG: 

3. Wat is Nederlands belang hij de Europese eenwording? 

Economisch heeft Nederland groot belang bij de Europese eenwording. 
Het ontstaan van een grote gemeenschappelijk markt is juist voor 
een land als Nederland, dat economisch zo afhankelijk is van het 
buitenland (50% van onze produktie wordt in het buitenland afgezet, 
50% van onze consumptie rroete.n wij uit het buitenland importeren; 
z van onze export vindt plaats naar de Europese Gemeenschap) van 
essentiële betekenis. Nieuwe grensbelemmeringen en daarmee nieuw 
protectionisme zijn nadelig voor een land met een zo open economie 
als de onze. 

Politiek gaat het in Europa om de verdediging van een bepaald maatschappij 
rodel en bepaalde waarden die voor ons essentieel zijn. Als een 
verbrokkeld Europa ontstaat, zal daardoor ook onze vorm van maatschappij 
worden bedreigd. 
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De democratie kan alleen verdedigd worden door met elkaar samen te 
werken in plaats van los van elkaar actie te bedrijven. Nederland 
kan binnen een Europese structuur meer invloed uitoefenen dan daarbuiten. 

VRAAG: 

4. Zal de Europese eenwording niet leiden tot een verdere bevestiging 
van de hegomonie van B.R. D.? 

Het kenmerk van de E.E.G. is niet dat een staat domineert, maar dat 
verschillende grote en kleine staten zich verenigd hebben in een 
samenwerkingsverband. Dit in tegenstelling tot b.v. het Warschau-
Pact, waarin de Sovjet-Unie wel domineert. 

Weliswaar is Duitsland in economische zin het grootste land van 
de Gemeenschap, maar het kenmerk van die Gemeenschap is dat steeds 
weer wordt geprobeerd tot een gemeenschappelijk conpranis te komen. 
De ervaring heeft geleerd dat een groter belang bij de besluitvorming 
niet van doorslaggevende betekenis hoeft te zijn. 

In dit verband dient te worden bedacht dat de hegemonie van de 
B.R.D. in Europa zonder de E.E.G.  wel eens groter zou kunnen zijn 
dan nu net de E . E.G.. Wat dit laatste voor gevaar opleverd leert 
de geschiedenis van de laatste honderd jaar. 

VRAAG: 

5. De huidige sociaal-economische omstandigheden verschillen sterk van die 
welke voorlagen toen het verdrag geschreven werd. Is het verdrag in het 
Zicht van een verdere eenwording van Europa niet aan fundamentele her-
ziening toe? 

No 

Het is een misvatting te menen dat om tot een oplossing voor de 
bestaande problemen te komen, verdragswijzigingen noodzakelijk zijn. 
Het verdrag biedt ruimte genoeg om de (meeste) problemen op te lossen 
en zulks volgens een methode van aanpak die door D'66 wordt voorgestaan. 

Daarbij leert de ervaring dat wijzigingen cp het bestaande verdrag 
tot stand kunnen komen via de nogelijkheden die het Verdrag daar zelf 
toe geeft (Zie b.v. het beleid ten aanzien van de ontwikkelingslanden 
en het milieu). 

Het grootste gevaar bij een Verdragswijziging is dat iedereen dan alles 
ter discussie zal stellen dat volgens hem wijziging verdient. Bij een  
dergelijke procedure is de Gemeenschap niet gediend. 
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VRAAG 
6. D'66 zegt dat het tegen een verdere overdracht van bevoegdheden is 

zonder behoorlijke controle door het H.P. Dan is het E.M.S. zeker 
de uitzondering die de regel bevestigd? 

Waar D 1 66 met name bezwaar tegen heeft is dat aan de E.E.G.  nieuwe 
taken worden opgedragen die buiten het bestek van de verdragen vallen, 
en ten aanzien waarvan de parlementaire controle niet is gewaarborgd. 
Economische en monetaire samenwerking vormen echter de hoeksteunen van 
het Verdrag en verdergaande samenwerking op dit punt, zoals in de vorm 
van de E .M.S., valt juist toe te juichen. Hierbij dient te worden bedacht 
dat de monetaire problemen op dit rtonent nog bij exclusiviteit worden 
behandeld door de presidenten van de nationale banken. Indien het E.M.S.  
binnen het kader van het Verdrag, een Corrmunautaire basis zou krijgen, 
zou dat betekenen dat (een deel van) de bevoegdheden van voornoemde 
presidenten aan de Europese Gemeenschappen zouden worden overgedragen. 
Op deze wijze zou men dan ook de democratische controle zeker kunnen 
stellen. Hoewel D66 een dergelijke constructie prefereert, is zij er 
zich ook zeer wel van best dat het slan9nechaniie jarenlang heeft 
gefunctioneerd zonder verdragsbasis. Reden tot directe wanhoop is er 
dus niet. 

VRAAG: 

7. Geldt voor Nederland ook niet de stelling: "Het hemd is nader dan 
den rok", dat wil zeggen moeten wij ons niet tevens nationalistisch 
opstellen als de Fransen en de Britten? 

Als ieder land zich nationalistisch opstelt komt er van de Europese 
samenwerking weinig terecht. Een Europese aanpak van die problemen 
wier nadelige gevolgen zich tot over de grensen doen gevoelen -en dat 
zijn er vele: Zie werkloosheid, energie, milieu, verkeer en vervoer, 
landbouw enz .- is onvermijdelijk daar de belangen der Lidstaten in 
dezen parellel lopen. Deze tendens wordt steeds sterker.Een nationalis-
tische opstelling is derhalve een steeds meer een achter de feiten aan-
lopen. Dit geldt met name voor een land als Nederland, dat als klein 
land een groot belang heeft bij de Europese eenwording (Zie tevens ant-
woord op vraag  IV.  3.). 

VRAAG: 

8. Wat zouden de drie "wijzen", die moeten adviseren over de besluits-
vormingsprocedure in de E.E. G. na de uitbreiding, naar het oordeel 
van D 166 moeten adviseren? 

-Doorbreking van de huidige praktijk dat besluiten van met name de 
Raad van Ministers aleen met unanimiteit worden genomen. Deze besluit- 
vorming dient te geschieden bij meerderheid. 

-Overwogen zou moeten worden het verschil in zwaarte van de Carrnissaris- 
posten bij de Coitinissie te formaliseren in een senior - en junior-post. 
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Deze constructie heeft het voordeel dat de grote landen twee canrnissaris 
posten zouden kunnen houden en dat de effectiviteit van de besluitvorming 
door de Commissie zou worden bevorderd. Als voorbeeld bij de uitwerking 
van dit idee zou kunnen worden gedacht aan de in Nederland bestaande 
bevoegdheidsverdeling tussen de Minister van Buitenlandse Zaken en de 
Staatssecretaris voor Europese Zaken. 
-Meer delegatie van uitvoeringsbesluiten aan Commissie. 
-uitbreiding van het medebeslissingsrecht, wetgevende- en controlebe-
voegdheden van het E . P., met name ten aanzien van de wetgeving en de 
begroting. Voorts effectieve controle van vooral het doen en laten 
van de Corrinissie en rtedebeslissing inzake constitutionele aspecten 
als verdragswijziging, uitbreiding van de Geneenschap en internationale 
-accoorde,n., 



V. BEF BELANG VAN "BRUSSEL" VOOR HET DAGELIJKS 1EVE. 

VRAAG: 

2. Wat maakt het nu uit of je door de hond of de kat wordt gebeten? Noch 
in Den Haag noch in Brussel weten ze waar de schoen wringt. 

Deze vraag gaat ervan uit dat met overdracht van bevoegdheden naar 
Brussel ook een steeds verdere centralisatie plaats vindt. Dit is niet 
noodzakelijk. Met centralisatie naar boven moet decentralisatie naar 
beneden plaatsvinden. Verschillende regionale problemen zijn bovendien 
vaak grensoverschrijdend en moeten dan ook in een Europees grensover- 
schrijdend kader worden opgelost. De nationale staat is in sorrrnige 
opzichten te klein, maar in andere opzichten te groot geworden. De 
herstrukturering van de textielindustrie kan noch op regionaal noch op 
nationaal noch zelfs alleen op Europees niveau worden geregeld. 
Oplossingen moeten dus worden gevonden om op de verschillende niveau' s 
tot nieuwe samenwerking te komen. In deze samenwerking zal in de visie 
van D'66 de centralisatie naar boven gepaard moeten gaan net een vol-
waardige democratische contrôle door het Europees Parlement, terwijl 
anderzijds die pioblerten die zuiver regionaal of, wellicht zelfs, lokaal 
van aard zijn via decentralisatie naar het betreffende niveau moeten 
worden qereqeld. (Zie ook antwoord  IV,  2) 

VRAAG: 

2. Het zal allemaal wel belangrijk zijn wat er in Brussel gebeurt, maar  tat  
koop ik er voor als eerzame belastingbetaler ? 

Tussen de lidstaten van de E.E.G. is in de loop der jaren een belangen-
verstrengeling ontstaan, die geleid heeft tot een feitelijke Europese 
lotsverbondenheid. Juist in Europa wordt steeds duidelijker dat nationale 
souvereine staten, zoals Nederland, in vele opzichten een te beperkt kader 
zijn geworden  an  de problemen van de huidige tijd op te lossen. Hierin 
ligt nu juist de noodzaak voor Europese samenwerking. 

Een en ander betekent dat de belastingbetaler, hoe eerzaam hij ook is, 
voor de oplossing van de meeste van zijn problemen steeds minder naar 
Den Haag en steeds meer naar Brussel zal moeten kijken. Zoals hierboven 
reeds aangetoond dient hierbij vooral te worden gedacht aan werkgelegen-
heid, energie, milieu, enz. 



MIMM 

VRAAG: 

3. Waarom hebben de mensen in Europa nog geen Europees paspoort ? 

De Corrrnissie heeft een voorstel om tot een Europees paspoort te karen in 
voorbereiding. Er bestaan nog meningsverschillen over: 
1. in welke talen het moet worden uitgevoerd 
2. wat op het titelblad bovenaan moet: Europa of de nationale staat 
3. welke rechtsvorm het voorstel uiteindelijk moet krijgen. 

Achter deze kwasi technische punten gaan uiteraard politieke motieven 
schuil. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft een sterke reserve attht 
daar dit initiatief nu reeds gezien wordt als een voorloper van een. 
echte Paspoortenunie. 

VRAAG: 

4. Wat betekent decentralisatie van het Europees gezag ? 

Decentralisatie van het gezag is, zoals boven reeds bleek, hoogst nood-
zakelijk. In Brussel wordt het E.E.G.-regionale beleid vastgesteld, 
'raar voor de besteding van de gelden worden allerhande nationale en 
regionale instellingen ingeschakeld. Het gaat er D66 om dat er bovenop 
de al bestaande bureaucratieën niet nog eens een Europese super-
bureaucratie wordt geschapen. De beleidsbepaling  in Brussel, de uitvoering 
gedecentraliseerd. Daarbij dient de voorkeur uit te gaan naar een zo laag 
mogelijk bestuursniveau (regio's en provincies) om de Gemeenschap dichter 
bij de burger te brengen. Alleen dan is het mogelijk ook rekening te houden 
met allerhande nationale ai regionale bijzonde-ia posities (bijvoorbeeld 
ten aanzien van het milieubeleid). 

VRAAG: 

5. Op welke manier denkt D'66 de inspraak van maatschappelijke organisaties 
op Europees niveau te vergroten ? 

Allereerst doordat het Europees Parlement deze maatschappelijke organisaties 
meer bij bet beleid zal moeten proberen te betrekken door hoorzittingen e.d. 
Ten tweede zal meer gewicht moeten worden toegekend aan het Economisch en 
Sociaal Comité (een adviesorgaan van de Europese Coirmissie) en 
ten derde zullen een aantal van de maatschappelijke organisatie zich beter 
moeten organiseren op Europees niveau. Tot dusverre hebben vooral de boeren 
en het bedrijfsleven dit gedaan. De werknemers, de consumentenbonden en 
de milieuorganisaties zullen zich 66k sterker moeten gaan bundelen. 
Het is in dit licht dat D66 op haar voorjaarscongres in Amsterdam (maart 
1979) een resolutie heeft aangenomen waarin gepleit wordt voor een 
Emancipatie Commissie. Een dergelijk orgaan zal op Europees niveau moeten 
worden georganiseerd en tot doel hebben de Gemeenschapsinstellingen steeds 
de emancipatie-gedachte in de meest ruime zin voor te houden. 
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VRAAG: 

6. Wat doet de E.E.G. aan democratisering van het bedrijfsleven en met 
name waar het betreft de multinationals 7 

De vaak gehoorde gedachte dat de multinationals in Brussel de dienst 
uitmaken is bepaald onjuist. Mededingingsbepalingen van het Verdrag 
en de wijze waarop daaraan door de Cuirnissie en het Hof van Justitie 
in Luxemburg uitvoering is gegeven, hebben de voordien bestaande nacht 
van de multinationals juist ingeperkt. Dit proces heeft zich de laatste 
jaren steeds sterker doen gelden, niet in de laatste plaats door de 
hoge boetes die de Commissie stelde op overtredingen van de mededingings-
bepalingen. In dit verband zij er op gewezen dat ook de multinationals 
een bijdrage hebben geleverd en kunnen blijven leveren tot de welvaart 
der lidstaten. Echter, slechts indien de Conriissie en het Hof van Justitie 
voortgaan op de ingeslagen weg bij de uitwerking der mededingings-
bepalingen, zal deze bijdrage op Europees - en nationaal niveau konstruk-
tief kunnen zijn. 

In dit licht zal een verdere derrocratisering van het bedrijfsleven moeten 
worden bekeken. Naast een strikte toepassing van EG rrededingingsbepalingen, 
niet alleen door de Commissie 'naar ook door de nationale autoriteiten (mat 
name de lagere rechijke macht toont zich in Nederland nogal schichtig 
ten aanzien van de toepassing van EG mededingingsbepalingen), zal gestreefd 
rroeten worden naar een steeds grotere doorzichtigheid en democratisering 
binnen de bedrijven.. Supranationale maatregelen die dienen om belasting-
ontwijking tegen te gaan, vormen hiervan een uiterst belangrijke pendant. 

VRAAG: 

7. Wij kennen in Nederland een sterke bescherming van werknemers, medezeggen—
schap, geen "Berufsverbote" veel vrijheden die je nergens anders in 
ELropa hebt. Dus kunien wij in  eon  versterkt Eropc er a1lecz in•ar op 
achteruit gaan 7 

Het is niet helemaal waar dat Nederland op alle punten met betrekking 
tot de vrijheden in Europa voorop loopt. Zo bestaat in de B. R.D. in bepaalde 
opzichten een verder gevorderde vorm van medezeggenschap in ondernemingen 
(vergelijk de werknernerscolffnissarissen in de kolen en staalseJctor, die al 
van de jaren vijftig dateren, alsmede de vrijheid met betrekking tot 
abortus zoals die in de meeste Europese landen bestaat, inclusief Frankrijk 
en Italië). Voorzover Nederland progressiever is met betrekking tot 
bepaalde vrijheden is het niet noodzakelijk  an  daarmee een aanpassing naar 
beneden te laten plaatsvinden. 
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VRAAG: 
8. Wat is de betekenis van de E.E.G. voor de emancipatie van de vrouw ? 

D'66 maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen als het  an  
emancipatie gaat. Echter, gezien de huidige verhoudingen is het de 
positie van de vrouw die in het emancipatieproces de meeste aandacht 
verdient. Nog té veel is de maatschappij ingesteld op het geikte 
rollenpatroon waarin de man gedwongen wordt tot het leveren van 
prestaties die vaak zijn krachten te boven gaan en die hem geen tijd 
geven voor eigen welzijn en dat van anderen (gezin en angeving), terwijl 
de vrouw nog steeds in haar sociale verdoithoekj e zit. 

D 1 66 stelt zich op het standpunt dat op Europees niveau gestreefd moet 
worden naar de doorbreking van bovengeschetst rollenpatroon. Hierbij 
kan gedacht worden aan een tijdelijke voorkeursbehandeling van vrouwen 
in middelbare en hogere funkties, teneinde de achterstand die de vrouw 
heeft opgelopen goed te maken. Tevens dient ons Nederlandse maatschappij-
patroon meer te worden ingericht op de werkende vrouw. Gedacht kan 
worden aan deeltijdarbeid, het langer openhouden van winkels, betere 
opvang van kinderen op scholen, enz. Een eerste aanzet  an  deze problertatiek 
op Europees niveau de zo broodnodige aandacht te geven is vervat in de 
emancipatie-resolutie, aangenomen op het voorjaarscongres van maart 1979. 

VRAAG: 
9. Wa'om heeft men binnen de E.E.G. nog steeds douane-kontrle ? 

Er is nog steeds douane-kontrôle op: 
1. accijnzen 
2. B.T.W. 
3. ongewenste personen 
4. ongewenste goederen. 
Dit is geen douane-kontrôle in de ware zin van het woord, maar een 
belasting- en politiekontrôle. 

VRAAG: 
10. D'66 is er toch zeker ook tegen om over terroristenbestrijding te praten 

met (c. q. verdachten uit te leveren aan) landen waar de doodstraf nog 
bestaat (Frankrijk) ? 

D'66 is tegen de doodstraf voor welk vergrijp dan ook. Terroristen-
bestrijding is echter iets dat zonder internationale samenwerking steeds 
moeilijker wordt. Dit betekent echter niet dat D'66 voor de uitlevering 
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van alle politieke delinkwenten pleit. Ieder land dient de cmvanq 
van zijn eigen asylrecht te kunnen bepalen zeker zolang er nog zulke 
grote verschillen van opvatting ten aanzien van de doodstraf bestaan. 
Waar '66 zich zeker tegen zal keren, zijn afspraken tussen de E .E . C-.-
partners inzake de oprichting van één Europese juridische ruimte 
(espace judicialre), die in feite een beperking van het asylrecht 
gaat betekenen. -  

VI.  EOJNONISH EN SOCIAAL BELEID. 

VRAAG: 

2. D'66 zegt niet op alle terreinen voorstander te zijn van Europese in-
gratie. Welke terreinen worden daarmee bedoeld ? 

Achtergrond van deze houding van D'66 op dit punt is dat er een aantal 
problemen is die om politieke of funktionele redenen niet onder Europese 
vlag gebracht kunnen worden. Bepaalde bevoegdheden zullen op deze punz.en, 
ook wanneer de Europese integratie ten volle haar beslag zal hebben ce-
kregen, aan de lid-staten voorbehouden dienen te blijven. Vanuit daze 
optiek kan worden genoend: 
- het cultuurbeleid 
- het onderwijs 
- zedelijkheidswetgeving (e.g. abortus) 
Eén en ander sluit echter niet uit dat op bepaalde onderdelen best op 
Europees niveau kan, en zelfs soms rroet, worden sartengewerkt. Voorbeelden: 
het volgrecht voor beeldende en plastische kunstenaars, waardoor deze 
een aandeel verwerven in de waardestijging van hun werken bij doorverkoop; 
het leenrecht voor alle uitleningen in biblio-, artho- en madiatheken; 
het repro-recht ter bescherming van de makers tegen het ongelimiteerd 
fotocopiëren uit hun werken, enz. (zie blz. 18 van het Europees Verkiezin-
prograirrna). Het zwaartepunt bij de besluitvorming zal echter nationaal 
dienen te blijven. 

V R A A G 

2. Hoe dient te worden opgetreden tegen nationale steunmaaUiegeZ.en ? 

Het Verdrag geeft nauwkeurig aan op welke wijze een lidstaat steun-
maatregelen mag treffen. Kernpunt van deze regeling is dat de betreffende 
steuniraatregel slechts wordt toeges-€aan wanneer hij past in  het beeld 
dat de Corrrnissie ten aanzien van de sektor waar het am gaat op Europees 
niveau voor ogen staat. De Coirmissie heeft dan ook de irogelijkheid  an  de 
lid-staat voor te schrijven de betreffende steunmaatregelen aan te passen. 



In de praktijk komt het er echter veelal op neer dat de lid-staten 
de steunmaatregel nemen zonder zich al te veel aan te trekken van 
de opmerkingen van de Commissie. De oorzaak hiervan is onder meer dat 
er geen gemeenschappelijke industriepolitiek bestaat, en dat 
het politieke gewicht van de Carimissie té gering is art tegen dergelijke 
praktijken op te treden. 
Ook hier zou het Europees Parlement een voortrekkersfunktie kunnen 
hebben. Irrrners, de Commissie kan wanneer zij een steuniteatregel verbiedt 
en de lidstaat in kwestie stoort zich niet aan dit verbod, altijd een 
beroep doen op het Hof om de betreffende lidstaat tot de orde te roepen. 
Op dit moment is het politieke gewicht van de Coninissie hiertoe niet 
(meer) toereikend. (De laatste keer dat de Carrriissie een steunmaatregel 
verbood was in 1972 toen zij optrad tegen bepaalde vormen van herstruk-
turering in Italië.) Ook hier geldt dus weer dat, wil men tot een 
echte integratie komen, het politiek gewicht van de Caraitissie dient te 
worden vergroot. 

VR A A G: 

3. Welke maatregelen dienen genomen te worden om de regionale achterstanden 
op te heffen ? 

Sociaal gezien zijn de voortbestaande verschillen in levensstandaard 
tussen rijke en arme gebieden niet langer aanvaardbaar. Deze toestand 
ontwikkelt zich  inners  langzamerhand tot een bron van desintegratie 
aangezien de betrokken lid-staten de gevolgen van de integratie tegen-
over hun bevolking niet langer kunnen rechtvaardigen. Dit verklaart 
tevens de neiging tot protectionisme. 
Een antwoord op deze problemen dient gevonden te worden in verdergaande 
integratie gepaard aan een herverdeling op grotere schaal tussen 
de regio's. Op het ogenblik vervult alleen het Regionaal Ontwikkelings-
fonds een dergelijke funktie. Dit  Ponds  dient derhalve te worden versterkt 
en uitgebreid. 

VRAAG: 

4. De E.E.G. staat volstrekt machteloos met betrekking tot het sociale 
beleid en met none met betrekking tot de werkloosheid. 

Ook voor het werkgelegenheidsprobleem geldt dat het begin van de oplossing 
gezocht moet worden in een verdergaande integratie, ziel op economisch als 
op monetair gebied. Werkloosheid is een struktureel probleem geworden. 
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Strukturele, diep ingrijpende maatregelen zijn derhalve een vereiste 
om tot een oplossing te komen. Hierbij zal ook de betekenis van de arbeid 
aan een herwaardering onderworpen dienen te worden. 

Een eerste aanzet om tot een Europese behandeling van het werkgelegenheids-
probleem te korten kan liggen in een uitvoerig debat tussen het nieuw-
gekozen Europees Parlement en de verantwoordelijke Cczrrnissaris, in casu 
de heer Vredeling, waarin alle aspecten van de werkgelegenheidsproblematiek 
afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang kunnen worden besproken. 
Vooral valt hierbij te denken aan irgelijkheden van een Europees innovatie-
en sektorstruktuurbeleid. en aan asoekten als beroeosooleidinc. deeltijd-
arbeid, vrijwillige pensionering binnen flexibele grenzen en werktijd-
verkorting. 

VRAAG: 

5. Kan de E.E.G. iets doen aan de problemen in de binnenvaart ? 

Het Verdrag is ook van toepassing op de binnenvaart. Niet alleen de 
algemene Verdragsregels zijn toepasselijk. Ook is in 1968 er een uitvoerings-
verordening gekomen waarin genoemde Verdragsbepalingen voor wat de 
binnenvaart betreft wat meer zijn uitgewerkt. Tevens is voorzien in een 
irededingingsregtite. 
De hele problematiek rond de binnenvaart is echter politiek een heet 
hangijzer. Om een voorbeeld te geven: de vraag of de legalisering van het 
toerbeurt-systeem in de noord-zuid verhouding, die in het begin van dit 
jaar ter sprake was, zou doorgaan hing nauw samen met de door Duitsland 
zo gewenste maatregelen voor het Rij nvaart verkeer. Als de Duitsers 
inderdaad tot deze maatregelen zouden zijn overgegaan, en de legalisering 
van het toerbeurt-systeem zou hiervoor voor hen een welkome aanleiding 
geweest zijn, zou dit grote repercussies hebLen gehad de Nedlr.ñse 
binnenschippers. 
Hieruit moge blijken dat de problemen op de binnenvaart ook een sterk 
grensoverschrijdend karakter hebben en derhalve slechts binnen het kader 
van de E.E.G. tot een voor alle partijen bevredigende oplossing kunnen 
worden gebracht. 

VRAAG: 

6. Welke is, hij een verdergaande integratie, de rol van de kleine- en 
middelgrote bedrijven ? 

Het Verdrag biedt kleine en middelgrote bedrijven de mogelijkheid zich 
aan te passen aan de tengevolge van de E.E.G. gewijzigde omstandigheden. 
In beginsel zijn de E . E.G. -mededingingsbepalingen niet van toepassing op 
de kleine- en middelgrote bedrijven (zie bagatel-verklaring van 1977). 
Daarbij is het zo dat bepaalde samenwerkingsvormen, die in beginsel onder 
het Kartelverbod vallen, voor ontheffing in aanmerking ka-ren wanneer 
blijkt dat hun effekten Europees gezien meer gunstig dan ongunstig zijn. 
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Parallel aan het mededingingsbeleid dient echter een Europees industrie-
beleid te worden gecreëerd. Een dergelijk beleid, tezamen met een 
Europees georiënteerde struktuurpolitiek, is de noodzakelijke pendant van 
de bestaande mededingingsbepalingen. Slechts dan zal het voortbestaan 
van het klein- en middenbedrijf ook binnen het bredere kader van de 
Europese eenwording kunnen worden gegarandeerd. 

VRAAG: 

7. Welke bevoegdheden dienen aan de E.G. overgedragen te worden op 
milieugebied ? 

Een overdracht van bevoegdheden is niet zonderrteer noodzakelijk voor de 
verdere totstandkoming van het E . E.G. -milieubeleid. Hoewel de opstellers 
van het E .E . G. -Verdrag in 1958 liet de toen nog onbekende milieroblematiek 
geen rekening hebben gehouden, en er derhalve geen Verdragsbepalingen zijn 
waarop het milieubeleid kan worden gebaseerd, heeft zich in de praktijk 
een redelijk werkbare situatie ontwikkeld. Voor het vaststellen van 
milieumaatregelen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het harmonisatie-
artikel (artikel 100) en van het "kapstok"-artikel (artikel 235). 
Verschillende belangrijke milieu-richtlijnen zijn reeds op die basis tot 
stand gekorren .(zie verder de inleiding van Ineke Larrbers op de Europa-dag 
van 17 maart 1979, welke is opgenomen in een brochure die op 5 irei 1979 
uitkomt). 

VRAAG: 

8. Of je er nu lang of breed over praat, de Fransen doen niets aan de 
Rijn-veruiling. Waarschijnlijk denken ze; pas aan ratificatie als de 
almijnen zijn aLtgeput. 1nt U daar iets aan doen in het Europees 

Parlement ? 

ANTWOORD : 

Het Verdrag dat de Rij noeverstaten hebben gesloten om te karen tot een 
vermindering van de zoutlozingen, valt volledig buiten  hat  kader van de 
E.E.G. Dit neemt echter niet weg dat de Euro-parlementariërs hun Franse 
collega's onder zo groot mogelijke druk kunnen zetten  an  hen te bewegen 
zich in te zetten voor de ratificatie van het Verdrag door de Franse 
Asseithlée. Ze kunnen daarbij gerust verwijzen naar de morele plichten 
die voortvloeien uit Europese solidariteit op milieugebied, welke 
spreekt uit de vele recente E .E . G . -maatregelen die vaak na de moeizaamste 
onderhandelingen tot stand zijn gekomen. 
Het blijft voor-D'66 ontoelaatbaar dat bovenstroomse landen de rivieren 
als afvalgoten gebruiken en daarmee schade toebrengen aan het milieu 
van benedenstroorts gelegen staten.. 
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VRAAG: 

9. Wat kan de E.E.G. doen om rcrinpen als die met de olietanker  Amoco-Cadiz 
te voorkomen ? 

Hoewel de E.E.G.  niet in de eerste plaats de aangewezen organisatie is 
om maatregelen te treffen voor een grotere veiligheid op zee (de II'CO 
is daartoe veeleer het geschikte kader), dient de Gemeenschap niet werkeloos 
af te wachten. De effektiviteit van de IMCO-voorschriften laat vaak 
te wensen over, doordat lange tijd is geweid net de ratificatie van 
de overeengekomen maatregelen, als gevolg waarvan de inwerkingtreding daar- 
van te lang op zich laat wachten. Ook blijken bepaalde landen zich vaak 
niet aan de gemaakte afspraken te houden (de zgn. goedkope-vlaglanden). 

De E.E.G.  zou in het licht hiervan concreet het volgende kunnen en n>--ten 
doen: 

- voorschrijven dat binnen de E.E.G  de =-bepalingen en aanbeve-
lingen worden toegepast en strikt worden nageleefd 

- besluiten dat schepen die zich niet aan de geldende internationale 
voorschriften houden niet toe zullen worden gelaten tot de havens 
van de E.E.G. 

Dergelijke maatregelen zullen de kans op ongelukken uiteraard niet kunnen 
uitsluiten. Daarom zullen ook effektieve voorzorgsmaatregelen moeten 
worden getroffen in de lid-staten voor het geval zich een milieurarrp van 
het kaliber  Amoco-Cadiz voordoet, ook in dit opzicht is internationale 
samenwerking geboden; lid-staten beschikken zelf over onvoldoende middelen 
om dit soort rangen op eigen kracht te bestrijden. 

VRAAG: 

10. Welke maatregelen dient de E.E.G. te flemen met betrekking tot het 
energiebeleid ? 

NNUAMMOUSINIM 

Een E.E.G.-energiebeleid is noodzakelijk, gelet op de grote plaats van de 
energievoorziening in de economieën der lid-staten. Helaas reet worden 
geconstateerd dat het energiebeleid in de E.E.G.  nog maar nauwelijks tot 
ontwikkeling is ge.konen. Zelfs over het definiëren van de doelstellingen 
van een conimmautaire energiepolitiek bestaat nog geen eenstemmigheid. 

Een E .E. G. -energiebeleid zal zich riet name dienen bezig te houden riet het 
geven van richtlijnen net betrekking tot een verantwoord energiegebruik, 
onderzoek naar alternatieve energiebronnen (zoals zon-, wind- en getij den-
energie) . Daarnaast zal op de voorhanden zijnde energie moeten worden 
bespaard door isolatie en renderrentsverhoging alsook door sterk progres-
sieve tarieven boven basishoeveelheid voor huishoudelijk gebruik, verbod 
voor overtollige verlichting e.d.,  vergunningenstelsel voor energie-
intensieve luxe-apparaten. Een verantwoorde politiek ten aanzien van 
deze punten dient op E .E . G. -niveau te worden georganiseerd. 
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V R A A G : 

12. Dient de afhankelijkheid van de olie-exporterende landen niet te worden 
verminderd ? 

UA 

biet kracht dient gestreefd te worden naar het realiseren van de doel-
stelling van het IE. (Internationaal Energie Agentschap)  an  in 1985 de 
import van ne olie te beperken tot 26 miljoen vaten per dag. Daarnaast 
zal gewerkt mceten worden aan een Europees beleid ten aanzien van de 
invoer van andere energiedragers, zoals aardgas. Hierbij valt te denken 
aan een beperking van het aantal  LNG-terminal en verdere transport van 
gas via een Europees net van pijpleidingen. 
Eveneens zal het gebruik van kolen rroeten worden gestimuleerd, op voor- 
waarde dat ontzwaveling van rookgassen wordt toegepast volgens de 
"best  technical  iraans".. 
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VR  11  AG: 

2. Wie van de burgers snapt er nu nog Iets van de gemeenschappelijke 

landbouwpolitiek 7 

Natuurlijk moeten wij ervoor zorgen dat-  de gemeenschappelijke 
landbouwwetgeving - net als de nationale belasting - en sociale 
wetgeving - zo begri-ipelijk mogelijk wordt gehouden. D66 
streeft naar grote transparantie. Hierbij dient echter te worden 
bedacht dat iedere mogelijkheid tot misbruik of fraude moet wor-
den uitgesloten. Wat de E G.- landbouwverordeningen vooral zo 
moeilijk maken zijn de zogenaamde MCB' s, maar die worden vercor-
zaakt door monetaire problemen en niet door de landbouw zelf. 

VRAAG: 

2. De landbouwpolitiek in E.G.-verband Is een goed voorbeeld van 
modern kapitalisme; de grote en rijke boeren varen er wel bij, 
ter9ij1 de kleintjes mooi worden afgevoerd. 

A. De ontwikkeling in de landbouw is de laatste 20 jaar ontegenzeg-
gelijk gegaan in de richting van een zekere rationalisering, 
gericht op productiviteitsstijging. (Een dergelijke ontwikkeling 
is overigens niet tot de landbouw beperkt gebleven). Binnen dit 
kader streeft D 1 66 net als in het verleden in de Tweede Kamer 
naar zoveel mogelijk handhaving van het midden- en kleinbedrijf. 
Voor wat betreft Nederland is het zo, dat over het algemeen de 
"grotere" boeren gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheden die 
de E.G.-regelingen boden (m.n. via de hoge melkprijzen). 

B. Het rationaliseringsproces heeft ertoe geleid, dat een aanzien-
lijk aantal landbouwbedrijven is opgeheven: van de 7 mb. bedrij-
ven die in het Europa van de "Zes" in 1958 nog bestonden, zijn 
er in 1977 slechts een 5 mio. overgebleven. Het percentage van 
de totale beroepsbevolking dat in de landbouw zijn brood verdient 
is in die periode teruggelopen van 16% naar circa 7%. 
Vooral de ideeën, die ten grondslag lagen aan het fameuze Plan 
Mansholt (1968) leunden sterk op de gedachte van grootschaligheid, 
productieverhoging en inkrimping van het aantal bedrijven. Sedert-
dien zijn de opvattingen terzake - ook in Nederland - veranderd 
waaraan de sterk verslechterde economische situatie in niet ge-
ringe mate heeft bijgedragen. 
Deze nieuwe inzichten beginnen ook langzaam door te dringen tot 
Brussel, waar nu het middenbedrijf steeds meer als maatstaf 
gaat dienen  an  de rentabiliteit van het landbouwbedrijf te beoor-
delen. Echter, de noodzaak tot een voorzichtig prijsbeleid 
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maakt het onontkoortbaar dat enkel een efficinte bedrijfvoering 
een waarborg kan bieden voor de toekomst van de landbouw. In 
feite gaat het erom een catçramis te vinden tussen de economische 
noodzaak en de sociale wenselijkheid. Een goed voorbeeld dat een 
dergelijke afweging niet noodzakelijk in het nadeel van de sociale 
belangen hoeft uit te vallen, biedt het feit, dat de Ministerraad 
reeds enige jaren tot de erkenning is gekomen, dat de veelal on-
rendabele landbouwbedrijven in de berggebieden van de E.G. middels 
speciale steunmaatregelen dienen te worden gehandhaafd, net het 
oog op het behoud van het milieu aldaar - zonder aanwezigheid van 
de bergkoeien zouden de alpenweiden binnen enige jaren aan erosie 
ten onder gaan - en ter handhaving aan een zekere bevolking. 
Daarnaast zullen structuurmaatregelen nodig zijn  an  in bepaalde 
regio's bedrijven en/of bepaalde bedrijfstakken te hulp te karen. 
Als tijdelijk element van een dergelijke hulpverlening kan worden 
overwogen direkte inkanenstoeslagen te geven. 

VRAAG: 

3. Heeft U concrete voorstellen om een einde te maken aan de over-
productie in de landbouw? Het is toch te gek dat we jaarlijks 
blijven zitten met eier - en boterbergen,, wijnmeren en melkplassen. 

A. De blijvende, zelfs groeiende overschotten in de zuivelsectoren 
zijn inderdaad te gek. Zonder nu in te gaan op allerlei technische 
alternatieven, moet één ding nu toch gesteld worden. De Raad van 
Landbouwministers moet de verantwoordelijkheid en de politieke 
moed opbrengen  an  duidelijk te zeggen waar het op staat. Met be-
trekking tot bijvoorbeeld de melk kan worden overwogen als antwoord 
dat de komende jaren zal moeten worden afgezien van iedere melk-
prijsverhoging van enige betekenis. 

B. Subsidies dienen niet te worden verstrekt voor tot productieverho-
ging leidende investeringen in productierichtingen waar reeds een 
overschot bestaat. Per product dient te worden bezien hoe evenwicht 
tussen vraag en aanbod kan worden bereikt. Productieverlaging dient 
gepaard te gaan met sociale maatregelen, waaronder eventueel in-
kanenssuletie bij onaanvaardbare achteruitgang. 
Er zijn geen eierbergen en de eierproductie kan zich op korte ter-
mijn aanpassen aan de vraag en doet dit ook via de prijzen. Wijn-
opbrengsten schomrrelen van jaar tot jaar sterk zowel in kwantiteit 
als in kwaliteit. Op het ogenblik bestaat een vrij aardig evenwicht 
tussen vraag en aanbod. In geval van overschot moet de oplossing 
worden gezocht in het uit productie nemen van slechte gebieden, fa-
bricage alcohol, e. d. In het algemeen dient opgemerkt, dat de 
productie in de landbouw nu eenmaal niet zodanig valt te reguleren 
als dat in de industrie het geval is; we hebben nu eenmaal met na-
tuurlijke (dus onbeheersbare) omstandigheden, zoals het klimaat, 
die voor een belangrijk deel de eindproductie bepalen, te maken. 
Een extreem voorbeeld van een geplande landbouweconomie vormt die 
in de USSR, waar ondanks zeer gedetailleerde plan-modellen, keer 
op keer moet worden vastgesteld dat de uitkomsten grote verschillen 
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vertonen  it  de beoogde doelcijfers. Sterk fluctuerende "nood"-
aankopen (van granen b.v.) op de wereldmarkt, zijn daarvan dan ook 
het gevolg, met alle nadelen van dien voor een stabiel prijspeil 
op diezelfde wereldmarkt. Het is duidelijk dat we altijd met een 
zeker surplus aan productie zullen moeten rekenen  an  in het geval 
van onvoorziene situaties niet geconfronteerd te worden mat grote 
tekorten die ongetwijfeld zouden leiden tot sterke verhoging van 
de prijzen voor de consument. Dat e.e.a. niet zo denkbeeldig is 
moge blijken als we ons het jaar 1973 herinneren, toen er grote 
suikertekorten op de E.G. -markt ontstonden. Nog meer recent hebben 
we de tekorten aan aardappels gekend, die de consument noodzaakten 
vele malen meer voor zijn piepers te betalen dan hij voordien 
gewend was. Dat neemt natuurlijk allemaal niet weg dat in een aan-
tal sectoren de overschotten  dentate  grote vormen hebben aangenamen, 
die bovendien een permanent karakter hebben aangenomen, dat we 
meten spreken van structurele overschotten, en dat geldt dan met 
name voor de zuivelsector en voor de suiker. Bij deze producten 
overstijgt het aanbod de vraag met neer dan 15%, niet andere woorden 
de zelfvoorzieningsgraad in de E.G. voor die producten ligt boven 
de 115. Dit leidt ertoe dat alleen dankzij grote financiële offers 
de marktsutiatie in de band kan worden gehouden, door middel van 
interventie-systemen, quota-stelsels  etc.  Deze offers rijzen nu 
zc ver de pan uit, dat men onontkoarraar tot de conclusie moet komen 
dat de productie moet worden beperkt. De vraag is alleen HOE dat moet 
gebeuren en wie dan vooral het gelag moet betalen. 
De Europese Catrnissie heeft reeds verscheidene malen 'voorstellen 
aan de Raad voorgelegd om de neiging van de boer tot productiever-
hoging in te tanen, b.v. via het stelsel van de "medeverantwoorde 
lijkheidsheffing" voor de melkproducenten, hetgeen in feite neer-
kant op een belasting die deze boeren wordt opgelegd op grond van 
hun. productie. Tot op heden heeft een dergelijke heffing nog niet 
tot het gewenste resultaat geleid, niet name doordat de meest efficiënt 
werkende boeren via productieverhoging in staat zijn de belasting te 
compenseren. 
Zeer recentelijk is de discussie in Brussel weer boog opgelaaid nu 
de Commissie tot de conclusie is gekomen dat meer drastische maat-
regelen nodig zijn  an  alsnog op een efficiente manier aan de uit de 
hand gelopen marktsituatie het hoofd te bieden, met name door een 
aanzienlijke verhoging van de te betalen heffing op n&Jc ,en een ver-
laging van de hoeveelheden suikerbieten, die nog tegen een gegaran-
deerde prijs kunnen worden verkocht. 
Toch ziet men een toenemende bereidheid in politieke landbouwkringen 
-inclusief de vaak zeer machtige agrarische pressiegroepen - de 
feiten reeel onder ogen te zien. Feiten die bovendien nog ernstiger 
zijn wanneer men ze beziet in het licht van de a. s. uitbreiding van 
de E.G. In toenemende  irate  dringt het besef door dat NU maatregelen 
ter beperking van de productie dringend noodzakelijk zijn. 
Het grote probleem is natuurlijk dat een ingrijpen in de marktrege-
lingen (b.v. middels prij sbe*iezing, vermindering van de garantie-
regelingen e.d.), er niet toe mag leiden, dat grote aantallen produ-
centen er spoedig het bijltje bij neer zullen moeten leggen. Br zijn 
m.aw. maatregelen nodig die sociaal aanvaardbaar zijn. Hierbij dient 
te worden bedacht, dat meer dan 25% van de bijna 2 mio. melkprodu-
centen in de E.G. over minder dan 6 koeien beschikken, terwijl de 
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rninimurr-criteria voor een rendabel bedrijf in deze sector volgens 
het E.G.-gemiddelde tenminste 13 bedraagt. De conclusie luidt dan 
ook dat de overschotten in de landbouw dienen te verdwijnen maar 
dat de daartoe te treffen rraatregeleri dienen te worden opgezet 
vanuit een sociaal verantwoorde optiek. 

VRAAG: 

4. Welke veranderingen zullen er nog meer nodig zijn in de gemeen-
schappelijke landbouwpolitiek ? 

P9 ilk A h in 

A. Het is een illusie te denken dat allerlei problemen opgelost kunnen 
worden door eenvoudig het gemeenschappelijke landbouwbeleid op de 
helling te zetten. Dat betekent niet dat bijsturing op onderdelen 
niet noodzakelijk is. 
De kritiek moet zich niet op de fundamenten c.q. op de uitgangs-
punten van het landbouwbeleid richten, maar op de wijze waarop 
hieraan in de praktijk uitvoering wordt gegeven. Zo is de afgelopen 
jaren in de melksector een onverantwoord prijsbeleid gevoerd, dat 
wel tot de huidige overschotten moest leiden. 
De problemen in de E.G.-landbouw dienen echter niet alleen in 
Europees-, maar ook in mondiaal verband te worden geplaatst. In 
itondiaal verband kan gedacht worden aan afspraken voor het aanleg-
gen van buffervoorraden voor de belangrijkste agrarische producten 
(granen, suiker  etc.),  waarvan. dan vooral de ontwikkelingslanden 
kunnen profiteren, die karren met een voedselprobleem en tevens 
veelal te maken hebben met zeer onstabiele opbrengstprijzen voor 
de door hun geëxperteerde landbouwproducten. 

B. Het belangrijke probleem waar de E.G.-landbouwpolitiek mee kampt 
is dat van de nu reeds jaren durende monetaire instabiliteit in 
de E.G. De gevolgen hiervan zijn tot op heden opgevangen middels 
het, oorspronkelijk als tijdelijk bedoelde systeem van monetaire 
compenserende bedragen. Door dit systeem worden de cortimunautaire 
landbouwprijzen die in rekeneenheden zijn uitgedrukt en middels 
koersen, waarvan de onderlinge relatie afwijkt van de realiteit, 
in nationale iminten worden omgerekend en in stand gehouden. De 
langdurige aanwending van dit stelsel - de eerste ccxtenserende 
bedragen werden reeds in 1969 ingevoerd - heeft in de praktijk ge-
leid tot een "re-nationalisering" van de landbouwmarkt. Inirners, 
door deze fictieve koersornrekening ontstaan er verschillen in de 
prijsniveaut s in nationale munt tussen de Lidstaten, waardoor de 
gemeenschappelijkheid van de prijsvorming in wezen teniet wordt 
gedaan. Daarmee wordt de kern van de E.G.-landbouwpolitiek aange-
tast, n. 1. een vrij verkeer van landbouwproducten met behoud van 
eenzelfde prijsniveau in elk der Lidstaten. De conclusie is dan 
ook dat het behoud van de E.G.-landbouwpolitiek voor de naaste 
toekomst alleen dan kan worden verzekerd, wanneer bet stelsel van 
MCB's op de kortst mogelijke termijn wordt afgebroken. Dat zal 
echter alleen kunnen, wanneer er sprake is van een zekere monetaire 
stabiliteit. Ook binnen het kader van de gemeenschappelijke landbouw-
politiek is de totstandkoming van de ES derhalve een bestaansvoor-
waarde. 
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VRAAG: 

5. Waarom al die goedkope boter naar Rusland terwijl de consument 
in de E.G. het dubbele moet betalen ? 

A. Goedkope boterexporten zijn het gevolg van een onverantwoorde 
politiek in de zuivelsector. Hoewel het in casu om structurele 
overschotten gaat, moet worden bedacht dat tijdelijke overschot-
ten onvermijdelijk zijn als de overheid het risico van tekorten 
absoluut wil uitsluiten. En dat laatste is toch zeker in het 
belang van de consument. De rechtstreekse verkiezingen van het 
E.il. geven de consument een mogelijkheid om meer directe invloed 
uit te oefenen. 

B. De goedkope boter naar Rusland is mogelijk ten gevolge van het 
systeem van exportrestituties met behulp waarvan exporteurs in 
de E.G. boter welke niet op de interne E.G.-markt kan worden af-
gezet,naar derde landen - i.c. Rusland - kunnen uitvoeren. 
Het prijsverschil tussen de E.G. -marktprij s en de exportprijs 
(die veelal veel lager ligt) wordt dan middels genoemde restitu-
ties gecouçenseerd. Het probleem bestaat vooral hierin dat de 
wereldmarkt voor zuivelproducten in feite marginaal is. d.w.z. de 
meeste landen in de wereldhethen zeker geen tekort aan boter, 
eerder het tegendeel (een aantal ontwikkelingslanden uitgezonderd, 
waarheen dan ook in het kader van het E.G.-voedselhulppro9ramtfla, 
grote hoeveelheden butteroil - een houdbare vorm van boter - worden 
gezonden). Dit betekent dat de afzetmogelijkheden op de wereldmarkt 
tegen rendabele prijzen over het algemeen zeer gering zijn. De 
USSR biedt in een dergelijke situatie dan ook een van de weinige 
mogelijkheden  an  nog wat van de grote E.G.-boterberg kwijt te raken, 
boter welke anders tegen nog duurdere kosten in de interventiebureaux 
zou moeten worden opgeslagen. Natuurlijk dient men zich in E.G.-
verband te realiseren dat de voordelen van deze overschotten binnE 
de E.G. op de eerste plaats aan de E.G.-consument ten goede  dienen 
te komen. Vandaar dat er dan ook verschillende acties zijn opgezet 
om de afzet van boter binnen de E.G. te bevorderen door middel van 
consumentensubsidies op de boter, zoals de jaarlijkse "kerstboter" 
actie en  de goedkope boter voor scholen en instellingen. Er zijn 
echter limieten aan dergelijke acties wil men de afzet van boter 
tegen  normale prijzen niet schaden; in een dergelijk geval zouden 
irrmers de voorraden boter alleen nog maar groter worden ! 
De consumentenorganisaties, die met betrekking tot het landbouw-
beleid wel degelijk om advies worden gevraagd, delen deze opvatting. 
Deze organisaties worden bij de voorbereiding van de besluitvorming 
betrokken via haar vertegenwoordigers in het Sociaal Economisch 
Ccxnit. Blijft natuurlijk staan dat de aldus gegeven adviezen niet 
meer dan adviezen zijn: de feitelijke beslissingen worden nu eenmaal 
genomen in  de Ministerraad, en daar zijn de boeren evenmin als de 
consumenten vertegenwoordigd (al hebben de eersten enige jaren terug 
hun aanwezigheid aldaar willen bewijzen door een aantal koeien in 
de eerbiedwaardige zaal van de Ministerraad los te laten. 
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VRAAG: 

6. Is een gemeenschappelijk visserijbeleid eigenlijk wel nodig ? Is 
het niet beter dat Nederland autonoom een oplossing zoekt voor de 
problemen in de visserij ? 

WAMORNTI 

Een carirrunautaire aanpak van de visserijpelitiek is inderdaad drin-
gend gewenst en wel in overeenstemming net de verdragsregels ter-
zake, net name art. 43, welke ook de grondslag vormt van de be-
sluitvorming m.b.t. de landbouwpolitiek. Een extern visserijbeleid 
is nodig t.o.v. derde landen zodat de wederzijdse visrechten - 
E.G. vissers buiten de ccmnunautaire wateren en "vreemde" vis-
activiteiten daarbinnen - evenwichtig kunnen worden verdeeld. Ook 
intern is een oornrrnmautaire regeling van de visvangst onontbeerlijk 
teneinde ervoor zorg te dragen dat overbevissing vermeden zal wor-
den en bovendien een gemeenschappelijke regeling te vinden voor de 
visquotering, waarbij ook landen net relatief weinig viswater 
(zoals Nederland) aan hun trekken kunnen karen. 
Het feit dat alle Lidstaten in principe overtuigd zijn van de juist-
heid van bovenstaande overwegingen sluit niet uit, dat er reeds 
jaren gestreden wordt aan de Brusselse conferentietafel  an  net name 
die interne visquotering rond te krijgen. Het is duidelijk dat de 
belangen van de Lidstaten in deze niet altijd paraIlë1lopen. 
Vooral de specifieke positie van het V .K. (veel eigen viswateren, 
relatief grote vloot, eerst sinds kort lid van de E.G. en dus niet 
direct betrokken bij het "aquis carimmautaire" van vóór haar lid-
maatschap  etc.)  speelt daarbij een belangrijke rol. 
De realisatie van de visserijpolitiek lijkt een testcase te zijn 
geworden  an  de werkelijke bereidheid van elk der Lidstaten te peilen, 
waarbij ieder bereid moet zijn water in de wijn te doen teneinde 
een carranis mogelijk te maken. 
De a.s.  toetredingsonderhandelingen net Spanje zullen een nieuwe 
hypotheek vormen voor de gmeenschappelijke visserij-politiek, ge-
zien de relatief grote Spaanse vissersvloot, welke haar activiteit 
voor het overgrote deel binnen de E.G.-wateren uitoefent. 

VRAAG: 

7. Zijn wij Nederlanders netto-betalers of netto-ontvangers van het 
landbouwbeleid 7 

A. De E.E.G. niet zijn gemeenschappelijk landbouwbeleid is van levens-
belang voor de Nederlandse landbouw. Het gaat daarbij niet  an  de 
vraag of wij netto-betaler dan wel netto-ontvanger zijn, 'naar of 
wij tenminste de helft van onze landbouwproductie kunnen blijven 
uitvoeren. 
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Van de Gemeenschap profiteren alle leden, de één mogelijk wat 
meer dan de ander. Dergelijke vragen roepen vaak tegenstellingen 
op die in werkelijkheid niet bestaan. Ook de vergaderingen van 
de Raad van Ministers in Brussel houden zich teveel bezig met het 
steeds maar uitrekenen dat hij meer krijgt dan ik. Uit deze ver-
gaderingen blijkt immers weer dat niet goed is te berekenen wie het 
meest profiteert. Het hangt ervan af naar wie men kijkt: de produ-
cent of de consument (denk aan de MCE' s, restituties, subsidies, 
regiobeleid,  etc.).  Als ik hierover toch iets wil or-merken dan zou 
men globaal kunnen stellen dat de Engelse consument (vergeleken met 
de andere E.G.-consumenten) sterk profiteert. De Nederlandse land-
bouw met zijn grote uitvoer kamt ook zeer voordelig uit. Heel al-
gemeen kan men stellen dat Engeland, Nederland en Denemarken in 
het voordeel zijn ten opzichte van Duitsland en Frankrijk. 

B. Kortelings door de CaiTnissie gepubliceerde cijfers lijken te beves-
tigen dat Nederland wat betreft het totaal der inkamsten en uit-
gaven in verband met het E.G. -budget er niet aan tekort kant, ook 
niet v000ver dat het landbouwbeleid zelf betreft. De Commissie 
zegt er als catmentaar bij de gegeven cijfers echter onmiddellijk 
bij, dat deze slechts een beperkte waarde hebben. Lnmers, de eco-
nanische voor- en nadelen van het E.G.-lidmaatschap c.q. de deel-
neming aan de gemeenschappelijke landbouwpolitiek, zijn niet in 
droge budgettaire cijfers uit te drukken, daar daarbij fenatenen 
moeten worden betrokken die zich niet in budgettaire teren laten 
vertalen, zoals de expansie van de industrie, het aandeel in  de 
intra- en extra-cara-roinautaire handel  etc.  Voor wat betreft de 
landbouw moet dan worden gedacht aan de gevolgen voor de Neder-
landse boeren van bestaande garantieregelingen voor de afzet van 
de verscheidene landbouwproducten (de zuivel bijvoorbeeld!). In 
het algemeen kan gezegd worden dat de Nederlandse landbouw aan 
de E.G.-politiek zoals die zich de laatste 20 jaar heeft ont-
wikkeld niet te kort is gekanen. 1t zal duidelijk zijn dat de 
groeiende tegenstelling in ontwikkeling van de econanie binnen 
de E.G., met name het achterblijven van de industriële- en 
landbouwkundige ontwikkeling in vele regio's van de E.G., voor 
de naaste toekanst dient te worden gecorrigeerd, willen we nog 
van een carmmauteire ontwikkeling blijven spreken. Wanneer daar 
dan nog de problematiek van de a. s. uitbreiding met Spanje, 
Griekenland en Portugal aan wordt toegevoegd (alle drie landen 
net een nationaal inkomen dat ver bij het E.G.-gemiddelde 
achterblijft), dan is het duidelijk dat een aanzienlijke "over-
dracht van middelen" ("transfer des ressources" zeggen ze in 
Brussel) nodig zal zijn  an  deze achtergebleven delen der Gemeenschap 
op een hoger plan te brengen. De financiële inspanningen zullen 
net name gericht moeten zijn op de verdere ontwikkeling van de 
landbouw in bedoelde regio's, daar deze sector nu eenmaal vaak 
de eerst aangewezen bestaansbron betekent voor een belangrijk 
deel van de beroepsbevolking. -Dat Nederland als een van de "rijke" 
landen binnen de Gemeenschap aan die inspanningen een relatief 
groot aandeel zal moeten leveren - en dus ook de Nederlandse 
boer - is redelijk. 
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VIII.  EET  13UITENLAMS EN DEFENSTEBRI ID VAN DE GEI=SCHAP 

11 R A A G : 

1. Moet de E.G. een eigen buitenlandse politiek ontwikkelen ? Zo ja, welke 
uitgangspunten moeten dan volgens D 166 worden gekozen bij de •oost—West 
politiek en de IVoordZuid verhoudingen ? 

Gezien het grote belang dat de E.G. ook buiten Europa vertegenwoordigt 
en gezien de noodzaak de externe eenwording gelijke tred te laten houden 
met de interne integratie, dienen de lidstaten van de EG. ernaar te stre-
ven zich op buitenlands politiek gebied verenigd op te stellen. Temeer 
daar gezamenlijk optreden van de lidstaten in het algemeen effectiever 
zal zijn dan het afzonderlijk optreden, zalD'66 de ontwikkeling in de 
richting van een gemeenschappelijk buitenlands beleid toejuichen. 
Wel moet worden erkend dat er een groot verschil is tussen een gemeen-
schappelijk en een gecoördineerd beleid. De E.G. zal voorlopig niet 
veel verder karen dan het laatste (gecoördineerd beleid). Deze beleids-
coördinatie, welke thans in de EPS geschiedt, zal ook in het Europees 
Parlement ter sprake moeten kunnen karen, en uiteindelijk zelfs door het 
E. P. gecontroleerd moeten kunnen worden. Ten aanzien van de Oost-West 
verhouding zijn die punten speciaal van belang. In de eerste plaats zal 
ernaar gestreefd moeten worden de ontspanning uit te bouwen. In de tweede 
plaats dient er verder te worden gewerkt aan goede afspraken over wapen-
beheersing en ontwapening. In de derde plaats zullen de Europese landen 
betrokken moeten raken bij het overleg over de beperking van strategische 
wapens (SALT). Dit overleg zal zich meer en meer gaan concentreren op 
strategische wapens die bestemd zijn voor gebruik in een oorlog die op 
het Europese slagveld zal worden uitgevochten. 

In de Noord-Zuid verhouding zal de EG zich vooral moeten richten op de 
verdere ontwikkeling van een nieuwe internationale economische orde. 
Daarvoor zal met name een constructieve opstelling van de E.G. in het 
UNCTAD en VN overleg vereist zijn. Zo zal bijvoorbeeld moeten worden 
meegewerkt aan de totstandkoming van een gemeenschappelijk fonds voor 
grondstoffen dat kan bijdragen aan stabielere opbrengsten voor de ont-
wikkelingslanden. 
Ook in handelspolitiek opzicht zal de E.G. zich een open en solidaire 
partner moeten betonen. Protectionisme ten koste van de ontwikkelings-
landen moet tot iedere prijs worden vermeden. Uit het voorgaande blijkt 
dat de E.G. zich in eerste plaats met de structurele ontwikkelingssamen-
werking dient bezig te houden; het bilaterale ontwikkelingswerk dient 
zoveel mogelijk aan de lidstaten zelf te worden overgelaten. 

VRAAG: 

2. Dient de E.G. een taak te hebben op defensiegebied ? 
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'66 is geen voorstander van een defensiebeleid los van de NATO. Onze 
nationale veiligheid en de ontspanning tussen Oost en West zijn nog 
steeds het best gewaarborgd door het Atlantisch bondgenootschap. Binnen 
de NATO dient echter wel te worden gestreefd naar een nauwere Europese 
defensiesamenwerking zodat het bondgenootschap kan steunen op twee 
pilaren: een Amerikaanse en een Europese zoals ook al jaren geleden door 
president Kennedy werd bepleit. Deze Europese samenwerking 'roet zich 
vooral richten op de gezamenlijke aanschaf en productie van materieel 
en gezamenlijke research. Op dit punt ligt een belangrijke verbinding 
met het industriebeleid van de E.G. 
Ten aanzien van de strategische aspecten van het defensiebeleid ziet 

'66 naast de NATO echter geen taak voor de E.G. '66 is Ook tegen 
het idee van een Europees kernwapen (zie hieronder). 

VRAAG: 

3. Wat moet de rol van de E.G. zijn op het terrein van de kernbewapening ? 

De E.G. dient geen eigen rol te hebben op het terrein van de kernbewa-
pening. Voorzover de Nederlandse en Europese veiligheid afhankelijk is 
van het afschrikkingseffect van de westerse kernwapens dient deze rol 
beperkt te blijven tot de Amerikaanse kernwapens. D'66 wijst een Eu-
-ropese kernrracht af en streeft naar een terugdringing van de rol van 
de tactische kernwapens op het Europese strijdtoneel. 
In dit verband dient erop te worden gewezen dat twee Europese landen 
reeds beschikken over kernwapens: Frankrijk en Engeland (waarbij een 
belangrijk verschil is dat het laatste land zijn kernmacht heeft inge-
past in de VS strategie). '66 ziet twee mogelijkheden die verhinderen 
dat een Europese kernmacht ontstaat: 1. het bereiken van een evenwicht in 
de militaire krachtsverhoudingen op conventioneel gebied, welk evenwicht 
via de M3FR onderhandelingen tot stand zou moeten komen; 2. het behoud 
van de geloofwaardigheid van de nucleaire garantie van de VS. Dit 
laatste is afhankelijk van het totaal van de Amerikaans-Europese betrek-
kingen en van het tegengaan van nieuwe destabiliserende ontwikkelingen 
in de bewapeningswedloop. In deze context valt net name te denken aan 
de neutronengranaat, de kruisraket, de Russische SS-20 raket en de 
Backfire-borrrrenwerper die alle het gevaar in zich dragen dat een atoan-
oorlog tussen de supermogendheden wordt uitgevochten op Europees grond-
gebied. 

VRAAG: 

4. Er zijn in Duitsland en Frankrijk krachten die van Europa een nucleaire 
supermacht willen maken. Speel je deze krachten niet in de kaart met 
een versterkt Europa ? 

De vraag of de kernbewapening van de West-Europese landen op dit Iranent 
in het licht van het Europese integratieproces de E.G. kan laten uit-
groeien tot een nucleaire supermacht, hangt af van politieke en techno- 
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logische ontwikkelingen die niet in direct verband staan mat de een-
wording van de E.G. Zie hiervoor het antwoord op vraag 3. 
Voorzover bepaalde lidstaten sterker wensen te worden op nucleair gebied 
kunnen ze dit buiten de E.G.   an  proberen. Indien ze dit eventuele streven 
binnen de E.G. ten uitvoer zouden willen leggen is er gelegenheid voor 
landen als Nederland en Denemarken daartegen verzet aan te tekenen. 
Ook hier doet de stelling opgeld dat het lidmaatschap van de E.G. nelijk-
heden biedt bepaalde zaken te beïnvloeden, waar we anders buiten zouden 
blijven. 

VRAAG 

5. Floe  kan een meer geïntegreerd Europa de kansen op behoud van de vrede 
vergroten ? 

In vraag 1 is de noodzaak van een gemeenschappelijke buitenlandse politiek 
reeds beklemtoond. De vraag hoe de EG door middel van een dergelijk buiten-
lands beleid aan het behoud van de vrede zou kunnen bijdragen leidt tot 
twee verschillende opmerkingen. In de eerste plaats is het op de dag van 
vandaag ondenkbaar geworden dat binnen Europa nog nieuwe (wereld) oorlogen 
zullen gaan ontstaan. Een ireer geintegreerd Europa zal de zekerheid 
dat dit niet zal gebeuren slechts kunnen vergroten, hetgeen op zich al 
een niet geringe bijdrage is. 
Daarnaast kan Europa in :mondiaal verband een vredesfactor van belang zijn 
door haar inhoudelijke opstelling ten opzichte van wereldproblenen, en 
vooral ook door een juiste aanwending van baar niet geringe economische 
macht. Dit laatste veronderstelt openheid tegenover de ontwikkelingslanden 
(b.v. het afwijzen van protectionisme) en geslotenheid tegenover landen 
als Zuid-Afrika en Rhodesië. Benadrukt zij dat de rol van de E.G. in de 
ontwikkelingssamenwerking voor de bevordering van internationale vrede 
en veiligheid van veel betekenis kan zijn. 

VRAAG.: 

6. Zijn de Europese verkiezingen het begin van het einde voor het Atiwitisch 
bondgenootschap ? 
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Dit is een vraag waarbij sterk op de toekomst moet worden vooruitgelopen 
en die dus iroeilijk te beantwoorden is. Duidelijk is dat de rol van NATO 
en Warschau-pact nog weinig aan betekenis heeft ingeboet en dit zal 
in de afzienbare toekomst niet anders worden. D66 steunt het Nederlandse 
lidmaatschap van de NATO. - 

D'66 ondersteunt tegelijkertijd de gedachte van versterking van de Europese 
"poot" in de NAVO. Deze gedachte wordt van de zijde van de VS zeker niet 
afgewezen. Integendeel, de VS hebben de Europese eenwording steeds onder-
steund en zien daarin (klaarblijkelijk) geen bedreiging van hun positie. 



VRAAG: 

7. D'66 zegt tegen het vormen van een Europese superstaat te zijn; maar 
door zo het accent te leggen op de Europese eenwording draagt U daar 
toch aan hij ? 

De E.G. zal niet tot een "superstaat" uitgroeien om de volgende redenen: 
- Ook bij een verdergaande eenwording zal de E.G. nooit uitgroeien tot een 

zeer sterk centraal gezag, en dat is nodig wil West-Europa werkelijk 
het kenmerk van een wereldmacht krijgen en in die rol op het wereld-
toneel opereren. De nationale staten zullen altijd grote bevoegdheden 
blijven behouden, juist op het gebied van de buitenlandse politiek en de 
defensie. 

- Daarnaast is West-Europa Überhaupt niet in de strategische en economische 
positie  an  als supermacht te kunnen optreden. Voor onze veiligheid zijn 
we zeker nog de krende tientallen jaren afhankelijk van de VS. Onze 
economie functioneert bij de gratie van geirorteerde grondstoffen, men 
denke alleen al aan onze olie-afhankelijkheid ten opzichte van de OPEC-
landen. 
Dit betekent dat West-Europa eenbeleid van samenwerking en niet van over-
heersing zal moeten voeren en ook niet anders zal kunnen. 

VRAAG: 

8. Wat kan de E.G. doen aan de schendingen van de mensenrechten in de USSR ? 

De lidstaten van de E.G., die hun optreden coördineren in het EPS-overleg, 
dienen in het internationale veiligheidsoverleg (CEVS) een beleid uit te 
dragen dat gebaseerd is op het respect voor de rechten van de mens. Op 
die wijze kan druk worden uitgeoefend op de oostbloklanden om de prak-
tijken van dissidentenvervolgingen en psych.trische behandelingen op te 
geven. De E.G. kan verder in haar externe optreden het belang van de be-
scherming van de mensenrechten onderstrepen,in -VN verband, maar vooral 
ook in de relaties met de ontwikkelingslanden. Landen die op regelmatige 
en grove wijze de mensenrechten schenden verdienen de steun van de E.G. 
niet. Naast de E.G. kunnen de individuele lidstaten uiteraard op eigen 
wijze de mensenrechtensituatie in de oostbloklanden aan de kaak stellen. 
De mensenrechtenpolitiek van de E.G. en van de lidstaten zal evenwel niet 
het verwijt mogen oproepen dat de verontwaardiging selectief is. In dit 
opzicht zal ten opzichte van andere landen een consequente lijn moeten 
worden ontwikkeld. Overigens kan ook binnen de E.G. de situatie van de 
individuele burger nog worden verbeterd. Zo dient iedere ingezetene van 
de E.G. het recht te krijgen een beroep te doen op het Hof van Justitie 
van de E.G. tegen een handeling van een instelling van de E.G. die zijn 
fundamentele rechten schendt (suggestie rapport Tindemans). 
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VRAAG: 

9. Welke houding dient de E.G. in te nemen ten opzichte van Zuid-Afrika ? 

Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de VN is opnieuw gebleken 
hoe verdeeld de E.G. nog is t.o.v.  Z. Afrika. Hoewel alle landen het 
eens zijn met het principiële uitgangspunt van verwerping van het 
racisme, vertonen de onderscheiden posities der lidstaten op het punt 
van de concrete uitwerking hemelsbrede verschillen. Dit geldt met name 
voor het treffen van economische sancties tegen het bewind in Zuid Afrika. 
Gezien hun sterke en traditionele bindingen Iret Z .Afrika zullen landen 
als het VK, Duitsland en Frankrijk niet snel accoord willen gaan met het 
invoeren van een economische boycot. 
D'66 staat een beleid voor dat gebaseerd is op de gedachte dat econo-
mische dwangmaatregelen niet alleen gerechtvaardigd zijn, maar ook 
een laatste middel vormen om te komen tot vreedzame veranderingen in 
dit deel van de wereld. Cm de economische ruggegraat van het sterke Z. 
Afrika te verzwakken zou een olie-embargo wellicht het meest effectief 
zijn; ook het verbieden van iedere militaire en nucleaire samenwerking 
kan hiertoe bijdragen. 
De door 966 voorgestane maatregelen zullen echter alleen effect sorteren 
indien de belangrijkste handelspartners van Z .Afrika daaraan deelnemen. 
De eerste prioriteit van het Nederlands beleid in deze dient dan ook te 
liggen op het vergroten van de druk op landen als het VK, de BRD en 
Frankrijk om hun beleid in de door ons gewenste richting om te buigen. 
Er zijn ook zaken die Nederland zelfstandig dient te ondernemen. Hiertoe 
behoren het invoeren van een rapportageplicht over de toepassing van 
de E.G. gedragscode voor het bedrijfsleven, het opzeggen van het cultu-
reel accoord e.d. 
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