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Waarom euroland nu  
het voortouw moet nemen

donald kalff

Alle landen van Europa, inclusief Turkije, heb-
ben baat bij de afwijzing van het Verdrag tot 
Vaststelling van een Grondwet voor Europa. In 
tegenstelling tot wat politici hun kiezers voor-
houden bestaat er wel degelijk een politiek en 
economisch aantrekkelijk alternatief. Verder-
gaande samenwerking tussen de eurolanden, 
tevens Schengenlanden, blijkt behalve economi-
sche ook politieke voordelen te bieden.

de prijs van vrede

Rond 1990 verstomde het langlopende debat 
over de vraag of aan verbreding of juist aan ver-
dieping van de Europese gemeenschap voorrang 
moest worden gegeven. Het uiteenvallen van 
de Sovjet-Unie bood West-Europa een eenma-
lige kans haar invloed ver naar het oosten uit te 
breiden en tegelijkertijd Oost-Europeanen een 
nieuw politiek, economisch en cultureel perspec-
tief te bieden. Lidmaatschap van de Europese Ge-
meenschap was uiteraard het meest geëigende 
middel om deze doelen te bereiken. Haast was 
geboden opdat de beweging onomkeerbaar zou 
zijn. De toelatingseisen, in het bijzonder op eco-
nomisch gebied, konden niet te hoog worden op-

gevoerd. Verder dienden nieuwe landen en bloc 
toe te treden, al was duidelijk dat sommige lan-
den niet aan alle toelatingseisen zouden kunnen 
voldoen. Nederland ontdekte dat toen gegronde 
bezwaren tegen het toetreden van Polen werden 
weggewuifd. Slechts Roemenië en Bulgarije, 
landen met een uitzonderlijk grote achterstand, 
dienden enige jaren vertraging te accepteren. 
Ook op dit moment dient verdere uitbreiding 
van de eu vooral nastrevenswaardige politieke 
doelen: stabilisatie van de Balkan en een seculier 
Turkije. 
 De geschiedenis zou hard hebben geoordeeld 
over de West-Europese regeringen die deze his-
torische kansen hadden gemist, maar alles heeft 
een prijs. Vrede in Europa vormt daarop geen 
uitzondering. Deze prijs is als volgt opgebouwd.
 Het perspectief op een gemeenschappelijk 
Europees buitenlands beleid moest de facto 
worden opgegeven. Uiteraard kan van de Oost-
Europese landen, wier beleid op dit terrein ge-
durende decennia door Moskou werd bepaald, 
niet worden verwacht dat zij Brussel als nieuw 
machtscentrum accepteren. Gevoegd bij de te 
bestendigen en uit te bouwen speciale relatie 
tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten levert dit een giftig brouwsel op. De per-
manente voorzitter van de Raad en de Europese 
Minister van Buitenlandse zaken hadden daar 
weinig aan kunnen veranderen, vetorechten 
van individuele landen zijn diep in de concept-
Grondwet verankerd.
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 Ook zijn, met het oog op de belangen van de 
nieuwe leden, de noodzakelijke fundamentele 
hervormingen van het Europese landbouw- en 
regionale beleid met tientallen jaren uitgesteld. 
Monsterverbonden tussen respectievelijk 
Frankrijk en de Oost-Europese landen en de 
Zuid- en Oost-Europese landen ¬ het laatste 
verbond beoogde op zijn minst de totale omvang 
van regionale steun op peil te houden ¬ staan 
daar borg voor.

 In de derde plaats blijkt nu dat het tempo van 
de ontwikkelingen de steun voor het Europese 
project in West-Europa ernstig heeft aangetast. 
Er was geen keus, maar politici hebben dit niet 
kunnen of durven uitleggen.
 Een onnodig hoge prijs voor de vrede werd 
gevraagd in de vorm van de herziening van de 
eu-besluitvorming, of beter gezegd: in de vorm 
van het ontbreken van wérkelijke herziening 
daarvan. Het Verdrag is gestold wantrouwen: 
tussen kleine en grote landen, tussen landen 
met zeer geavanceerde of juist op landbouw 
gebaseerde economieën, tussen Duitsland en 
Frankrijk, tussen de voormalige Sovjet-satellie-
ten, tussen (al dan niet verkapte) federalisten 
en beschermers van de nationale soevereiniteit. 
Hoe valt anders te verklaren dat tot 2014 de Euro-
pese Commissie uit vijfentwintig leden zou be-
staan? Dat een uiterst gecompliceerd samenspel 
van Raad en Parlement zou worden opgetuigd 
om op basis van Commissie-voorstellen tot 
nieuwe wetgeving te komen? Dat de bevoegd-
heden van Raad, Parlement en Commissie van 
terrein tot terrein zouden verschillen? Dit alles 
tegen de achtergrond van het vergroten van de 
macht van de parlementen van de lidstaten die 
de mogelijkheid zouden hebben gekregen voor-
stellen van de Commissie ter heroverweging te-
rug te sturen. Verder zou op belangrijke beleids-
terreinen het nationale recht op veto zijn blijven 
bestaan en hebben vele individuele landen in 

hun wijsheid uitzonderingsposities bedongen 
en noodremprocedures afgedwongen. Ten slotte 
zou besluitvorming ernstig zijn bemoeilijkt 
doordat het Verdrag onvoldoende prioriteiten 
stelt en het Hof van Justitie op vele terreinen, na 
ongetwijfeld lange procedures, helderheid had 
moeten verschaffen. 
 Precies op het moment dat Europa grote 
en verreikende beslissingen moet nemen om 
haar ambitieuze doelstellingen op economisch, 
sociaal en milieu terrein te realiseren zou ver-
lamming haar deel zijn geworden en zouden 
middelpuntvliedende krachten meer en meer 
voelbaar zijn geworden. Waar Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk er nooit een geheim van 
hebben gemaakt dat het Europese project Franse, 
respectievelijk Britse doelen dient, zou dit in 
toenemende mate voor Duitsland en Nederland 
hebben gegolden. De recente grote conflicten 
over het Groei- en Stabiliteitspact, over de dien-
stenrichtlijn en over de meerjarige begroting 
zijn mede of direct door de uitbreiding van de 
eu opgeroepen. De voorziene wijzigingen in de 
eu-besluitvorming zouden het beslechten van 
deze en de vele te verwachten conflicten eerder 
moeilijker dan makkelijker hebben gemaakt. Dit 

alles klemt des te meer omdat in tegenstelling 
tot vorige pogingen om de besluitvorming te 
verbeteren, er deze keer geen enkel perspectief 
was op een grondige herziening op enig mo-
ment in de toekomst. De procedure die daarvoor 
gevolgd zou moeten worden biedt zeer weinig 
hoop. De constatering van Giscard d’Estaing dat 
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Het Europees grondwettelijk 
verdrag is gestold wantrouwen

Laat de eurolanden het initiatief 
nemen tot intensieve samen-
werking op economisch, fiscaal en 
sociaal terrein om zo de voordelen 
van de gemeenschappelijke markt 
en munt ten volle te benutten
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het Verdrag de komende vijftig jaar haar waarde 
zou bewijzen was in dit licht veelzeggend. 
 Tekortschietende besluitvorming, zonder 
zicht op betekenisvolle verbeteringen maakt 
het onmogelijk dat Europa haar economische en 
politieke potentieel zal realiseren. Op deze gron-
den dient het Verdrag te worden afgewezen.

een europa van twee snelheden

Gelukkig laten politici ons nu al weten dat 
nieuwe onderhandelingen geen resultaat 
kunnen opleveren dat recht doet aan de zeer 
uiteenlopende redenen die worden aangevoerd 
om het verdrag af te wijzen. Druk van de eu op 
landen die het Verdrag hebben afgewezen om 
het in tweede instantie alsnog te omarmen zal 
tot niets leiden. Tegelijkertijd moet ten koste 
van alles worden voorkomen dat afwijzing van 
het Verdrag tot een diepere en oncontroleerbare 
crisis voert. Verder wordt de noodzaak de econo-
mische groei en de veiligheid in Europa op korte 
termijn te bevorderen door niemand betwist.
 Het ligt daarom voor de hand dat de eurolan-
den het initiatief nemen tot intensieve samen-
werking op economisch, fiscaal en sociaal ter-
rein om zo de voordelen van de gemeenschappe-
lijke markt en de gemeenschappelijke munt ten 
volle te benutten. Het ligt ook voor de hand dat 
de Schengenlanden ¬ en coalities van landen 
binnen deze groep ¬ hun goede werk voortzet-
ten. Deze stappen sluiten aan bij de belangrijk-
ste zorgen van Europese burgers.
 De Europese Monetaire Unie en het verdrag 
van Schengen maken al integraal deel uit van het 
Verdrag van Nice, waardoor op beide terreinen 
het Europa van de twee snelheden al sinds jaar 
en dag een feit is. Ter versterking van deze de-
gelijke basis zouden de eurolanden een beroep 
moeten doen op de mogelijkheid voorzien in het 
Verdrag van Nice dat elke groep van minimaal 
acht landen, met een gekwalificeerde meerder-
heid in de Raad, op elk terrein dat het verdrag 
kent tot verder reikende samenwerking kan be-
sluiten. Interessant is dat het Verdrag van Nice 
niets zegt over de intensiteit van die samenwer-

king en daar geen grenzen aan stelt.
 Uiteraard moet daarbij wel aan een aantal 
voor de hand liggende voorwaarden zijn vol-
daan. Alle bestaande verdragen en voorschriften 
dienen te worden gerespecteerd, er mogen 
geen lidstaten worden uitgesloten en de kosten 
verbonden aan de intensievere samenwerking 
moeten door de betrokken lidstaten zelf worden 
gedragen. Verder zijn plannen tot verdere in-
tensivering van samenwerking van een beperkt 
aantal landen onderhevig aan communautaire 
besluitvormingsregels en moeten ze aan de Raad 
ter goedkeuring worden voorgelegd.

 Tot op dit moment wordt door sommigen 
intensivering van samenwerking tussen een 
beperkt aantal landen gezien als een laatste red-
middel als alle pogingen om oplossingen voor 
de eu als geheel te vinden hebben gefaald. Het is 
echter duidelijk dat als de euro- en de Schengen-
landen besluiten om hun volle politieke gewicht 
in de schaal te leggen, ze hun invloed op vele 
momenten en langs vele formele en informele 
wegen kunnen laten gelden. Het feit dat alle eu-
rolanden (met uitzondering van Ierland) tevens 
Schengenland zijn en dat omgekeerd Noorwe-
gen (een Schengenland) en nu ook Zwitserland 
via een veelvoud van verdragen met de eu deel 
uitmaken van de Europese economische ruimte, 
garandeert een sterke machtsbasis voor een 
West-Europa zonder het Verenigd Koninkrijk.
 Voor wat betreft de mogelijke bijdrage van 
de eurolanden aan een nieuwe start: alleen al de 

Na het nee. Europa in analyse  Donald Kalff  Waarom euroland nu het voortouw moet nemen

Als continentaal West-Europa 
door intensievere samenwerking 
een eigen identiteit opbouwt, 
vallen allerlei politieke, religieuze 
en emotionele bezwaren  
tegen toetreding van Turkije 
 tot de eu weg
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aankondiging van intensievere samenwerking 
zal de kans op een spoedig toetreden van Dene-
marken en Zweden tot de eurozone vergroten. 
Andere, in het oog springende voordelen van 
een dergelijk initiatief zijn:
>  Het biedt ¬ gezien de politieke en econo-

mische problemen in Duitsland, Frankrijk 
en Italië ¬ de kleinere eurolanden een 
unieke kans om degelijke grondslagen voor 
intensieve economische samenwerking uit 
te onderhandelen. Het Europa van de onder-
tekenaars van het eerste verdrag van Rome, 
waar in Frankrijk met veel nostalgie op wordt 
teruggekeken, is definitief geschiedenis.

>  Het slechten van de nog aanzienlijke bar-
rières voor een vrij verkeer van mensen, 
kapitaal, goederen en diensten kan zonder 
het Verenigd Koninkrijk en de tien nieuwe 
lidstaten in een stroomversnelling worden 
gebracht. Snelle overeenstemming over een 
dienstenrichtlijn, ook betrekking hebbend 
op financiële diensten, is mogelijk, alsook de 
verdere liberalisering van geld- en kapitaal-
markten ¬ dit alles zonder Britse ideologi-
sche ballast en zonder de noodzaak de belan-
gen van de City onder alle omstandigheden in 
het oog te houden.

>  Het doet recht aan de praktijk waarin al lang 
op economisch, sociaal en fiscaal terrein 
discussies gaande zijn tussen ambtenaren 
en ministers van eurolanden, die hun goede 
werk echter vaak verloren zien gaan door 
politieke taboes die op deze terreinen rusten. 
De eurolanden beschikken al over een infra-
structuur voor hun besluitvorming en kun-
nen snel tot actie overgaan.

>  Andere eu-landen zullen op individuele basis 
en na aan redelijke, maar degelijke, voor-
waarden te hebben voldaan tot de Eurozone 
worden toegelaten, waardoor de cohesie van 
de samenwerkende eurolanden bewaard blijft 
en Europa op termijn op een hoger niveau van 
welzijn en integratie kan uitkomen. Slovenië, 
Estland en Litouwen, gevolgd door Letland, 
Cyprus en Malta zouden daar binnen een be-
perkt aantal jaren van kunnen profiteren.

>  Roemenië en Bulgarije ¬ landen die op dit 
moment grote problemen hebben om aan 
alle voorwaarden voor toetreding tot de eu te 
voldoen en wier overheids-, justitieel en poli-
tie-apparaat nog veel verbetering behoeven, 
een proces dat nog jaren zal vergen ¬ treden 
uiteraard toe tot het Verdrag van Nice, tegen 
aanmerkelijk geringere politieke kosten. Het-
zelfde geldt voor Kroatië, Servië en Montene-
gro en Bosnië-Herzegovina.

>  Van cruciaal belang is dat op het moment dat 
continentaal West-Europa door intensievere 
samenwerking een eigen identiteit opbouwt, 
politieke, religieuze en emotionele bezwaren 
tegen toetreding van Turkije tot de eu voor 
een deel of mogelijk zelfs geheel wegvallen. 
De economische integratie van Turkije in 
Europa kan daardoor aanmerkelijk worden 
versneld. Daarmee vallen de risico’s die op 
dit moment worden gelopen door Turkije op 
niet mis te verstane en vernederende wijze 
op afstand van de eu te houden, weg. Grote, 
potentieel destabiliserende, binnenlandse 
conflicten in Duitsland en Frankrijk over de 
toetreding van Turkije worden in de kiem ge-
smoord.

>  Dit alles geldt mutatis mutandis ook voor Oe-
kraïne, voor Wit-Rusland en op de lange ter-
mijn voor Rusland. Vooral de toetreding van 
Rusland tot het Verdrag van Nice is, ongeacht 
hetgeen de huidige machthebbers daarover 
te berde brengen, gezien de tekortschietende 
olie- en gasproductie van de eu, van het 
grootste belang. 

exit angelsaksisch model

Doorslaggevend zou het feit moeten zijn dat de 
eurolanden zonder het Verenigd Koninkrijk in 
staat zijn om hun historisch gezien zeer suc-
cesvolle vorm van kapitalisme, inclusief de aan-
dacht voor maatschappelijke cohesie en onder-
linge solidariteit, op hun eigen wijze grondig te 
moderniseren en daardoor te beschermen. Het 
zijn valse profeten die beweren dat Europa op 
onoverbrugbare afstand van de Verenigde Sta-
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ten staat en dat het niet is opgewassen tegen de 
nieuwe Aziatische grootmachten. Ondanks de 
enorme concurrentievoordelen die de Verenigde 
Staten in de jaren negentig in vergelijking met 
de Europese Unie genoten, was de economische 
groei, gecorrigeerd voor verschillen in bevol-

kingsgroei en enkel statistische anomalieën, 
gelijk. Het schijnbare succes van de Verenigde 
Staten gedurende de eerste ambtsperiode van 
president Bush moet worden gezien in het licht 
van de stijging van de overheidsuitgaven met 
een derde, het verlagen van de belastingdruk van 
20 naar 16 procent van het bnp en een daling van 
het officiële rentetarief van 6,5 naar 1 procent ¬ 
met negatieve reële rente en een overspannen 
huizenmarkt tot gevolg en een consument die 
ophield met sparen en zijn schulden met 50 pro-
cent opvoerde.
 Voor het Europese bedrijfsleven wordt het 
gemakkelijker weerstand te bieden tegen de An-
gelsaksische wijze van ondernemen. Het creëren 
van economische waarde door concentratie op 
toekomstige kasstromen kan centraal komen te 
staan in plaats van het verbeteren van aandeel-
houdersrendement, niets meer en niets minder 
dan het zo snel mogelijk opstuwen van de aan-
delenkoers. In breder verband kunnen Europese 
ondernemingen makkelijker ontsnappen aan 
het web van verwachtingen dat Amerikaanse 
beleggers, strategie-adviseurs, investeringsban-
kiers, financiële analisten, journalisten en kre-
dietbeoordelaars spinnen rond beursgenoteerde 
ondernemingen. Het keurslijf van de ineffec-
tieve en inefficiënte organisatie van Angelsaksi-
sche ondernemingen blijft hun zo bespaard.

 Er kan afstand worden genomen van een 
Angelsaksische wereld waarin alles geoorloofd 
is dat niet expliciet door de wet of door middel 
van contracten is uitgesloten. De eurolanden 
kunnen nog kiezen vóór overheidssturing op 
basis van beginselen met een toetsing achteraf 
en tégen sturen op basis van regelgeving die het 
Angelsaksische ondernemingsklimaat in toene-
mende mate verziekt. 
 Verder liggen de transactiekosten in het 
economische verkeer in Europa, vergeleken 
met de Verenigde Staten, op een structureel 
lager niveau. In een wereld waarin het aantal 
samenwerkingsverbanden van ondernemingen 
explosief stijgt is dat een oplopend voordeel 
dat niet teloor mag gaan door import van de op 
wantrouwen gebaseerde Amerikaanse vorm van 
ondernemen.

nieuw vertrouwen in europa

Belangrijke voorwaarden voor een initiatief 
van de eurolanden zijn vervuld. De onderlinge 
afhankelijkheid van de grote handelsblokken is 
veel geringer dan algemeen wordt aangenomen, 
de omvang van de handel tussen de Verenigde 
Staten en Europa schommelt al tientallen jaren 
rond de 7 procent van het bnp. Buitenlandse 
directe investeringen vormen een fractie van het 
totaal en zijn geconcentreerd binnen de regio. 
Het uitbesteden van werk naar landen buiten 
de regio raakt nu al aan commerciële en opera-
tionele beperkingen onderhevig. Voorzover de 
concurrentiekracht van de eu van belang is, kan 
worden geconstateerd dat het aandeel in de we-
reldhandel van eu en de Verenigde Staten gelijk 
is, dat de eu een structureel overschot kent op de 
handelsbalans met de Verenigde Staten en dat 
de export van de eu naar China op een hoger ni-
veau ligt dan de export vanuit de vs ¬ ondanks 
de aanzienlijke waardestijging van de euro ten 
opzichte van de yuan en de dollar.
 Verder staan de sterren aan het politieke 
firmament gunstig voor een initiatief van de 
eurolanden. Het lijkt op dit moment onwaar-
schijnlijk dat Schrµder, Chirac, Berlusconi en 
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Balkenende de verkiezingen van 2006 en 2007 
politiek zullen overleven. Daarmee verdwijnt 
een generatie politici die de afgelopen jaren elke 
vorm van geloofwaardigheid heeft verloren (zo-
als bevestigd in recente grootschalige onderzoe-
ken naar de opvattingen van Europese burgers), 
wier vergeefse verdediging van het Grondwette-
lijk Verdrag hun zal worden aangerekend en die 

zeker niet in staat zal zijn de weg uit de onver-
mijdelijke Europese crisis te wijzen. Zapereto en 
Prodi, de laatste naar alle waarschijnlijkheid de 
nieuwe Italiaanse regeringsleider, behoren tot 
de meest toegewijde Europese leiders in landen 
waar de Europese gedachte meer dan elders on-
der de bevolking leeft.
 Blair, de enige Britse politicus met een meer 
dan theoretische kans om het Verenigd Konink-
rijk te winnen voor het Verdrag en voor de Euro, 
is politiek dodelijk gewond uit de recente Britse 
verkiezingen gekomen. Het Verenigd Konink-
rijk heeft baat bij de afwijzing van het Verdrag, 
maar de eurolanden hebben aan vrijheid gewon-
nen doordat niet langer op een Brits ‘nee’ tegen 
de euro hoeft te worden gewacht. 
 Dit laat onverlet dat ook voor het Verenigd 
Koninkrijk grote voordelen zijn verbonden aan 
de verdere integratie van de eurolanden. De 
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versnelde uitbreiding van de eu die daardoor 
mogelijk wordt sluit aan bij lang gekoesterde 
wensen. De extra economische groei op het 
continent die het gevolg zal zijn van verdere 
economische integratie komt het Verenigd 
Koninkrijk direct ten goede. Doordat de positie 
van euroland als belangrijkste handelspartner 
van het Verenigd Koninkrijk verder zal worden 
versterkt, zal het pond sterling in toenemende 
mate kunnen profiteren van de stabiliteit van de 
euro. Weliswaar zonder dat Londen invloed kan 
uitoefenen op het beleid van de ecb, maar ook 
zonder flankerende beperkingen ¬ een positie 
die Noorwegen al sinds jaar en dag inneemt. Ten 
slotte zou een einde komen aan een verschil van 
oriëntatie dat de Engelse politieke verhoudingen 
nu al veertig jaar vergiftigt.
 De scheiding der wegen van het Verenigd 
Koninkrijk en continentaal Europa lijkt op het 
eerste gezicht een groot offer te vragen. Een Eu-
ropese defensiemacht lijkt onder die omstandig-
heden verder weg dan ooit. De vraag is echter of 
een land dat zich zo volledig heeft overgeleverd 
aan de fictie van een bijzondere band met de Ver-
enigde Staten ooit bereid zou zijn om tegen de 
wens van Washington in, in Europees verband 
militair op te treden.
 Een economisch geïntegreerd en veiliger 
West-Europa onder nieuw leiderschap als kern 
van een grote gemeenschappelijke markt kan 
de economische groei veiligstellen die noodza-
kelijk is om de integratie van de nieuwe leden 
en de sociale en milieuproblemen van de eu het 
hoofd te bieden. Zo kan het vertrouwen van haar 
burgers worden herwonnen en komt deugde-
lijke besluitvorming als grondslag voor intensie-
vere samenwerking op andere terreinen binnen 
bereik.

Het zijn valse profeten die beweren 
dat Europa op onoverbrugbare 
afstand van de vs staat en niet is 
opgewassen tegen de nieuwe 
Aziatische grootmachten


