PERSPECTIEF

Het Maastricht-proces
•
In D66 perspectief
Door Bob van den Bos

uropese Samenwerking is toch
In het licht van deze uitgangspunten is
Hoe staat het met
wel spannend. Euforie en paniek
het niet verbazingwekkend dat wij de
'Maastricht' ?
wisselen elkaar af in hoog tempo.
inzet van de Nederlandse regering bij de
Gewerkt moet er worden
Op het ene moment schijnt de GemeenMaastricht-onderhandelingen op hoofdschap op instorten te staan, even later is
aan het democratisch tekort, punten hebben gesteund. Het uiteindede redding alweer voltooid en richten we
lijke resultaat roept evenwel gemengde
maar vooral aan de kwaliteit gevoelens op. De 'pijlerstructuur' en het
ons op nieuwe uitdagingen. Het is toch
vooral door de fixatie op de actualiteit dat
ingewikkelde net van procedures zijn
van de democratie in een
alles behalve een bijdrage aan een effiwe de neiging hebben om zowel tegenslag
brede Europese Unie.
als succes lichtelijk te overdrijven. Wat
ciëntere en meer doorzichtige besluitvoruit het oog wordt verloren is dat de moming. Terwijl de aanzwellende klaagzangen over de kloof tussen burger en
lens van de Europese integratie nu eenmaal onvermijdelijk met horten en stoten
bestuur de verantwoordelijke politici
draaien. En zelfs in eigen land vangen ze de laatste tijd wat te
door merg en been zouden moeten gaan, construeren zij schijnweinig wind.
baar onverstoorbaar zo'n doolhof aan besluitvormingsmechanisHet is al weer bijna een jaar geleden dat de regeringen het eens
men, dat je welhaast een privé-detective in de arm zou moeten
werden over het Verdrag van Maastricht. Deze tussentijd heeft
nemen om er achter te komen hoe een beslissing in Brussel tot
in elk geval het voordeel dat we in staat zijn om datgene, dat de
stand is gekomen.
overeenkomst sinds de afsluiting teweeg heeft gebracht, in onze
Op de Europese Raad van december jongstleden werd een aantal
beschouwingen te betrekken. Ook biedt het een goede gelegenmaatregelen afgesproken, die de doorzichtigheid ervan moeten
heid om het proces in het perspectief van een wat langere terverbeteren. Maar zelfs de beste voorlichting kan het ingewikkelmijn te plaatsen.
de karakter van de ingewikkelde procedures niet ongedaan
maken. En ook de nieuwe afspraken over verruiming van openD66 beoordeelt het Verdrag van Maastricht vanuit een Europees
georiënteerde visie. Europese Samenwerking is volgens ons nog
baarheid van bestuur blijven tamelijk mager. Zij gaan helaas
lang niet zover als Nederland met zijn eigen Wet Openbaarheid
steeds een doel in zichzelf. Dat was wat de grondleggers van de
van Bestuur had bepleit en zeker niet zover als D66 graag had
Europese Gemeenschappen voor ogen stond: door intensieve sagezien. Zoals men het nu wil, af en toe een openbare raadsvergamenwerking binnen een rechtsgemeenschap zodanige wederzijdse afhankelijkheid en begrip te creëren dat een blijvende
dering of een gedeelte daarvan, zal de doorzichtigheid niet doen
verbeteren. Waarschijnlijk zal het meer om een incidentele
vrede wordt gewaarborgd. Voorts is de integratie gewenst omdat
media-show gaan. Er is bovendien weinig reden tot hoop op ver(èn voor zover) de lidstaten er in het opzicht van welvaart en
betering na de voorziene revisie in 1994. Nederland staat imwelzijn beter van kunnen worden. Aan de oorlog lagen immers
mers vrijwel alleen met zijn pleidooien voor een verdergaande
vooral de problemen van armoede en sociale ontbinding ten
grondslag. Tenslotte zou het er om gaan, gemeenschappelijk de
openbaarheid van besluitvorming.
problemen op te lossen waar de nationale staat alléén niet meer
De discussies richten zich vooral op het vraagstuk van behoud of
toe in staat is. Met het rechter oog gericht op deze doelstellingen
het afstaan van nationale soevereiniteit. Zo lijken velen zich teen het linker op het Nederlandse belang, blijft D66 voorstander
genwoordig af te vragen, is de integratie niet in een zichzelf
. voortstuwende golfbeweging terecht gekomen, waarin de natiovan een rechtsorde die zoveel mogelijk berust op communautaire
nale zeggenschap wordt verzwolgen, zonder dat de noodzaak
of supra-nationale grondslag en die geheel is gedemocratiseerd.
hiervan helder is en tegen de wil van betrokkenen ingaat?
Deze gemeenschap dient niet uitsluitend gericht te zijn op de
vorming van een grote vrije markt. De ecologische, sociale en anAls er zo'n grote stap wordt gezet op zo'n breed terrein, zoals met
het Verdrag van Maastricht, dan worden mensen wakker gedere humanitaire dimensies dienen een onverbrekelijk onderdeel
te vormen van het integratieproces.
schud. De gebrekkige informatie over Europa, ja, het bijna stiekeme karakter ervan, wreekt zich. Grote groepen burgers voelen
zich overvallen.
De tekst is een enigzins bewerkte versie van de bijdrage van Bob
van den Bos aan het plenuire debat in de Eerste Kunwr (15 decemVelen worden zich, kennelijk ineens weer, bewust van de waarde
ber 1992) over de goedkeuring van het Verdrug betreffende de
van de nationale verworvenheden en het dienovereenkomstige
Europese Unie (Maastricht-verdrug).
belang om baas in eigen huis te blijven. De waarde van iets
dringt
soms pas tot je door als je het, al verloren hebt of in elk
Bob vanm den Bos is politicoloog, werkzaam bij het Imtituut
CÜllgendael en lid van de Eerste Kamer voor D66.
geval het dreigt te verliezen.
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Tegelijkertijd kan zo'n discussie uitlopen op onderwaardering
van het nut van de samenwerking op Europees niveau en van de
gevolgen ervan. In een sfeer van grote, collectief gevoelde, onzekerheid en onvrede kan gemakkelijk alles wat vreemd, buitenlands of Brussels is tot zondebok worden gemaakt. Renationalisatie kan, wanneer het een irrationeel proces betreft, ook een
zichzelf versterkend proces worden. Vooral als er door verantwoordelijke politici te weinig tegengas wordt gegeven. Tot op
zekere hoogte gebeurt dit in alle lidstaten, zelfs in Nederland.
Het Euro-optimisme dat we hier wel kenden, is terecht achterhaald. Maar het zou een historische fout zijn te denken dat de
leemte van het gebrek aan Europese kennis en betrokkenheid
van de bevolking gevuld kan worden met een re-nationalisatie
van beleid. Dat is de verkeerde weg.
Symptomatisch voor het veranderde klimaat is de centrale
plaats die het beginsel van subsidiariteit heeft gekregen in het
Verdrag en de toelichting die de regering er op gaf. Het begrip
staat niet in de preambule maar in het juridisch- bindende, operationele gedeelte.
Volgens de regering is het goed te onderstrepen dat het bestuur
zo dicht mogelijk bij de burgers blijft en dat voortaan alleen iets
Europees zal worden geregeld indien de noodzaak daarvan is
aangetoond. Zij noemt de subsidiariteitsgedachte zelfs het fundamentele uitgangspunt voor de huidige en toekomstige vormgeving van de Unie. Dat zijn grote woorden.
In eerste aanleg kliUken deze niettemin redelijk, zeker voor een
partij als D66. Die heeft immers altijd al op de bres gestaan voor
een verkleining van de afstand tussen bestuurders en bestuurden. Bureaucratie heeft een natuurlijke neiging haar macht uit
te breiden als ze daartoe in staat wordt gesteld. En het is zeker
zo dat de Brusselse regelgeving met name in technische zin te
uitvoerig en te gedetailleerd is. Bij de voorbereiding worden tegenwoordig, officieel zowel als in het uitgebreide lobbycircuit,
zóveel belanghebbenden betrokken, dat de wetgeving sluipenderwijs veel te uitgebreid dreigt te worden. Het kan bepaald
geen kwaad om daar voortdurend kritisch naar te kijken. Een
nieuw bewustzijn heeft er inmiddels al voor gezorgd dat we verschoond blijven van richtlijnen voor jam, natuurlijke mineralen,
honing, vruchtesappen, radiofrequenties en nog zo wat. Soms
betekent in de politiek het stoppen als zodanig vooruitgang!
Maar bij nader inzien passen bij de hantering van dit begrip toch
enige niet onbelangrijke relativeringen. Alom, ook door de regering zelf, wordt erkend dat het beginsel van subsidiariteit op
uiteenlopende wijzen kan worden geïnterpreteerd. De toetssteen
dat iets op nationaal niveau ontoereikend of ondoelmatig kan
worden geregeld, zegt maar héél weinig. De maatstaf krijgt pas
werkelijk betekenis als we ons realiseren om welke verschillende
politieke interpretaties het kan gaan, of beter gezegd, in de
praktijk blijkt te gaan. Hoe breder namelijk het scala, hoe smaller het draagvlak van het beginsel. Alleen al op basis van documenten en verklaringen van regeringswege kom ik tot een omvangrijke inventarisatie. Laat ik er een greep uit doen.
Men kan het wellicht eens worden over toetsingen zoals het wegnemen van economische belemmeringen en het grensoverschrijdende karakter van de problemen. Moeilijker wordt het begrip
van de 'schaalvoordelen' al, omdat grootschaligheid vaak ook
nadelen kent. Maar wat te denken van begrippen als doeltreffendheid, kosteneffectiviteit, stabiliteit, nationale voorkeuren
en tradities, opportuniteitsoverwegingen, de specifieke belangen

van kleine of juist grote landen, rijke of armere, Europa's positie
in de wereld, ideologische verschillen met betrekking tot de rol
van de overheid en het vertrouwen in de werking van de markt.
Men kan het zo gek niet verzinnen of er valt op basis van het
subsidiariteitsbeginsel hardgrondig over te twisten. Hier wordt
zo ongeveer de gehele bandbreedte van mogelijke politieke verschillen zichtbaar. Wat hier nog juridisch aan te toetsen valt, is
een door de verdragopstellers zorvuldig bewaard geheim.
Ik noem een tweede belangrijke relativering. De toelichtingen op
het subsidiariteitsbeginsel, zowel van de Nederlandse regering
als van de Europese Raad in Edenburgh, lijken geheel voorbij te
gaan aan het door mij genoemde in zichzelf bestaande doel van
Europese Samenwerking. De uitvoerige bespreking van de regering, in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, is één
grote verontschuldiging voor het feit dat 'we soms niet aan
Europese regelgeving ontkomen'. Ook de verklaring van het
voorzitterschap van de afgelopen Europese Raad, ademt dezelfde
sfeer en spreekt over een 'scherpe begrenzing van het optreden
van de Gemeenschap'. Europa wordt hiermee ten onrechte gekwalificeerd als een noodzakelijk kwaad, waar we zo min mogelijk naar toe moeten opschuiven. De teneur van de teksten gaat
veel verder dan een kritisch kijken naar regelgeving.
Ten derde is de waarde van het beginsel betrekkelijk, omdat de
afstand tussen burger en bestuur slechts gedeeltelijk bepaald
wordt door het bestuursniveau. Het gebrek aan vertrouwen in
Brussel is immers vaak een projectie van het ontbreken van
vertrouwen in de nationale politici of in de nationale politiek in
het algemeen. Bovendien wordt de schuld die de Europese bureaucratie treft dikwijls eenzijdig gelegd bij de Commissie,
terwijl de Raad van nationale ministers niet alleen over de regelgeving beslist, maar er dikwijls zelf om heeft gevraagd. Meer in
het algemeen vinden burgers, dunkt mij, veelal de inhoud van de
besluiten belangrijker dan het niveau waarop deze zijn genomen. Zolang en voor zover onze boeren profiteerden van het
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, heb ik ze niet horen klagen over het feit dat het in Brussel werd vastgesteld en niet in
Den Haag.
Ook het kiesstelsel kan van belang zijn in dit verband. Als er een
meer directe relati'"e bestaat tussen kiezer en gekozene, zoals
bijvoorbeeld in een districtenstelsel, is het bestuursniveau, waar
de politicus naar afreist, minder relevant voor de kwaliteit van
de democratie. In het algemeen gaat het bovendien om de geloofwaardigheid van de individuele politici zowel als de partijen
namens wie zij optreden. Door te eenzijdig en afkerig over de
Europese bestuurslaag te spreken, dreigt het democratisch tekort dat er is in een verkeerd daglicht te komen staan. De teneur
is dan: breng maar niet te veel onder de Europese paraplu, want
daar gaat het niet zo democratisch toe. In een dergelijke sfeer is
het niet verwonderlijk dat aan het democratisch tekort, ondanks
een aantal verbeteringen, te weinig gewerkt wordt.
Europa mag kennelijk niet al te véél op een echte democratie
gaan lijken. Bovendien is er zorgvuldig op toegezien dat ook de
grotere zeggenschap voor het Europees Parlement in zo'n ingewikkelde reeks van procedures is vervat, dat een doorsnee
burger er geen touw aan kan vastknopen. In het kader van de
recente re-nationaliseringstendensen is dan ook een verschuiving van de aandacht van het Europees Parlement in de richting
van de nationale volksvertegenwoordiging waarneembaar. Op
zichzelf is het juist dat er met de Tweede Kamer duidelijke afs-
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Sint Servaasbrug, Maastricht. Brug naar een nieuw Europa?
praken zijn gemaakt over de informatie die van belang is met betrekking tot de te nemen of de genomen Brusselse besluiten. De
rol van de Eerste Kamer kan natuurlijk niet dezelfde zijn als die
van de Tweede, maar zal naar evenredigheid toe moeten nemen.
En dit nu zal substantiële consequenties hebben voor de aard
van ons werk, voor de aandachtsverdeling en voor de ambtelijke
ondersteuning.
Er schuilen echter in deze intensivering van de nationale controle ook gevaren. De druk om tot verdere bevoegdheidsuitbreiding
van het Europees Parlement (EP) te komen zou er door kunnen
verminderen. Nu is de regering optimistisch over het 'feit' dat
grotere bemoeienis van het nationale parlement tot meer inzicht
in de noodzaak van versterking van het Europees Parlement zal
leiden. Ik ben daar nog niet zo zeker van. De regering heeft tot
nu toe niet aangegeven waar zij deze blijde verwachting op
baseert. Ook het risico van ongewenste re-nationalisering van
beleid kan niet worden uitgesloten. We moeten oppassen dat de
nationale oriëntatie van specialisten op de deelterreinen niet
sluipenderwijs het Europees perspectief begint te overschaduwen. Soms moet wel degelijk het nationale belang op een beperkt terrein kunnen wijken voor bredere Europese perspectieven.
Er is één voor de hand liggende vraag waarop nog steeds geen
afdoende antwoord is gegeven: namelijk, waarom blijft de democratie op Europees niveau ook in het nieuwe Verdrag weer ach-

ter? Hoe is het toch mogelijk dat het democratisch tekort algemeen wordt onderkend, óók door de verantwoordelijke politici
aan wier democratische gezindheid niemand behoeft te twijfelen,
terwijl het probleem niet afdoende wordt opgelost. Hier is iets
vreemds aan de hand. Naar mijn inzicht zou de verklaring in het
volgende kunnen liggen.
Veel Europese politieke leiders die de democratisering van de
Europese Gemeenschap bepleiten liegen dan wel niet, maar
vertellen in elk geval niet de hele waarheid. Als democratische
politici vinden zij een goed parlementair stelsel belangrijk, maar
verzwijgen daarbij dat behartiging van de eigen nationale belangen een nog iets hogere prioriteit bezit. Deze kunnen uiteindelijk
beter tot hun recht komen in de Raad van Ministers dan in het
Europees Parlement.
De bepleite democratisering wordt in de praktijk onvoldoende
gerealiseerd omdat lidstaten er om uiteenlopende, bijna tegengestelde redenen er nog niet aan willen. Eén groep wil zo weinig
mogelijk soevereiniteit afstaan en de intensivering van de samenwerking afremmen; de andere wil zo weinig mogelijk belemmeringen teneinde het proces van integratie te verdiepen en te
versnellen. Deze spreekt zich weliswaar duidelijk uit vóór opheffing van het democratisch deficit, maar maakt er geen halszaak van. Beide willen derhalve vooral via een relatief sterke
Raad, greep houden op de ontwikkeliIl;gen. Gevreesd moet worden dat de democratisering beperkt zal blijven, zolang de Euro-
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pese Gemeenschap in beweging is en er nog zoveel ingrijpende
afspraken tussen de lidstaten gemaakt moeten worden. Er bestaat met andere woorden een directe relatie tussen het subsidiariteitsprobleem en de mate van democratisering, althans de
rechten van het Europees Parlement. Pas als over de uiteindelijke bevoegdhedenverdeling tussen alle bestuurslagen, de slotstructuur, overeenstemming is bereikt, zal er wellicht voldoende
bereidheid zijn om af te zien van het primaat van de Raad.
Als deze hypothesen juist zijn, is er weinig reden voor optimisme
op de korte termijn. Men legt er zich kennelijk bij neer dat de
Europese Gemeenschap, althans in de opbouwfase, niet echt democratisch is ingericht. Als D66 zouden wij dit betreuren, omdat
een dergelijke houding de belangrijke functies miskent die het
Europees Parlement ook in deze periode kan vervullen. Onze
partij blijft er bij de regering op aandringen om de democratisering, óók in de komende tijd, uitdrukkelijk als topprioriteit te
beschouwen.
D66 steunt het streven om via beleidsconvergentie te komen tot
één Europese munt en één Centrale Bank met een grote autonomie in het monetair beleid. Wij zien dit als een logisch verlengstuk van de totstandkoming van de interne markt. Op basis
van alle recente ervaringen met monetaire crises zijn wij echter
nogal sceptisch over het bereiken van de doelstellingen op de
verdragsmatig vastgelegde data. Ook al spreekt de regering zich
nog zo duidelijk uit tegen een mini-EMU, in de praktijk zal er
toch een patroon ontstaan van een 'kopgroep en achterliggers',
die het binnen de overzienbare tijd moeten doen met een louter
theoretisch perspectief op toetreding.
In het debat over de Europese Monetaire en Economische Unie
wordt naar onze mening relatief weinig aandacht geschonken
aan de binnenlandse politieke implicaties. Door zich op strikte
toetsingscriteria vast te leggen, beperkt de regering immers
zowel haar eigen bewegingsvrijheid, als die van het parlement.
Het doet mij denken aan Xenophon, die zijn troepen opstelde
met de rug naar het ravijn. Zij konden daardoor alleen nog maar
in één richting en op een beperkte ruimte vechten. Vluchtwegen
om het beperkte eigenbelang te dienen en zo het eigen hachje te
redden, waren afgesloten. De vijanden van een te grote staatsschuld, overheidstekort, te hoge rente en inflatie worden verslagen of het is met je gedaan en je wordt collectief aan de Europese
schandpaal genageld. De rol van Xenophon lijkt de heer Kok op
het lijf geschreven.
Zonder dat de formele bevoegdheden van de minister van
Financiën worden uitgebreid, wordt zijn positie tegenover de
vakministers met al hun financiële verlangens danig versterkt
door het Verdrag van Maastricht. Lange financieel-economische
argumentaties kunnen achterwege blijven. De minister van Financiën kan volstaan met het wapperen met de Verdragstekst.
De verkleining van de beleidsruimte zal onvermijdelijk leiden tot
verscherping van de politieke strijd, vooral ook tussen de departementen. Te meer daar de interne markt een politieke premie zal leggen op bepaalde beleidsprioriteiten. De druk zal immers toenemen om met de beperkte middelen aan dié voorzieningen voorrang te geven, die de concurrentie-positie versterken,
zoals infrastructuur, beroepsonderwijs et cetera. De vrees is gerechtvaardigd dat de EMU en de interne markt zullen leiden tot
verscherping van maatschappelijke politieke en zelfs regionale
tegenstellingen in ons land.
Voorzieningen die de kwaliteit van de samenleving verhogen,

maar niet bijdragen aan de concurrentiekracht of het solide aanpassingsprogramma, zouden kind van de sluitende EMU-rekening kunnen worden. Juist voor een partij als D66 is dit onaanvaardbaar.
Door het Verdrag te aanvaarden gaan we er mee akkoord dat er
uiteindelijk met gekwalificeerde meerderheid wordt besloten
welke lidstaat toe zal moeten treden tot de EMU. Wij hebben
moeite met deze afspraak. De regering erkent dat de strikte toepassing van kwalitatieve, toetsbare criteria een verschillend politiek oordeel over de toetreding niet uitsluit. Het gaat om een
economische gezondheidsdiagnose in brede zin. Hierbij zijn ook
kwantitatieve aspecten in het geding die uiteenlopend geapprecieerd kunnen worden. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld
Nederland wordt gedwongen toe te treden, ook als regering en
parlement er nog niets voor voelen. En dat zou toch wel een
buitengewoon onaangename situatie zijn. We kunnen, zoals de
regering doet, nu wel stellen dat dit risico op de koop toe moet
worden genomen, maar betwijfeld kan worden of alle betrokkenen er later, als puntje bij paaltje komt, er nog net zo over denken.
Het EG-voorzitterschap werd in de voorbereidingsfase geconfronteerd met een reeks forse meningsverschillen over het
buitenlands en veiligheidsbeleid. Deze betroffen onder meer de
rol van de Europese Raad, de koppeling met de West-Europese
Unie en de verhouding tot de NAVO. Uiteindelijk is er kennelijk
niet zozeer voor een compromis gekozen, maar voor een elk wat
wils tekst. Alle tegenspelers konden thuis wijzen op de passages
waar zij op aangedrongen hadden. Zo werd in Frankrijk beklemtoond dat het veiligheidsbeleid een integraal onderdeel van
de Unie wordt, dat defensie niet wordt uitgesloten en dat de
WEU integraal gekoppeld wordt aan de Unie. Minister Van den
Broek meldde daarentegen in de Tweede Kamer vlak na 'Maastricht', dat het een moeilijke strijd was geweest, maar dat er
vrede kon worden gesloten omdat niemand meer twijfelde aan
het belang van het Atlantisch Bondgenootschap. Haar rol zou nu
zelfs minder onderwerp van discussie zijn dan tijdens de Koude
Oorlog. Er was immers overeengekomen dat het Unie beleid in
overeenstemming moet zijn met datgene wat in Atlantisch kader
wordt overeengekomen.
Het voordeel van zo'n 'iedereen zijn zin'-tekst is dat men het glas
kan heffen en in vrede uit elkaar gaan. Het nadeel is dat er geen
keuzes worden gedaan en de tegenstellingen ingebouwd blijven.
Aan de dagelijkse praktijk wordt overgelaten hoe de veiligheidsstructuren zich zullen ontwikkelen in het nieuwe Europa. Maar
ondertussen blijft onze regering in krachtige termen spreken over
'interlocking institutions', dat wil zeggen over instellingen die elkaar aanvullen en versterken. De samenwerking tussen WEU en
NAVO zal plaats hebben op basis van de nodige 'transparanties
en complementariteit'. Mijn voorzichtige vraag of het geschetste
beeld van deze harmonieus samenwerkende veiligheidsinstituties
niet al te rooskleurig is, beantwoordt de regering met een
verwijzing naar verdragsteksten en officiële verklaringen van de
NAVO en de WEU. En inderdaad, hieruit blijken louter goede
bedoelingen.
We hebben het afgelopen jaar kunnen constateren wat al deze
plechtige voornemens, waar de regering zo graag uit citeert, in de
praktijk waard zijn. De inkt van het Verdrag was nog maar net
opgedroogd of de rivaliteit tussen WEU en NAVO was al niet
meer binnenskamers te houden. De WEU besloot op Frans-Ita-
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liaans initiatief om zee- en luchtmacht te stationeren in de Adriatische regio, teneinde sancties tegen Servië af te dwingen. Dit
zou, volgens de Franse minister Dumas, een bevestiging van het
bestaan van Europa zijn. Vlak daarop besloot de NAVO tot
hetzelfde, zij het nota bene onder eigen commando. Volgens de
Britse premier Major was het gevaarlijk en dwaas de VS uit te
sluiten: de huidige Europese veiligheidsdiscussie in een notedop.
Sindsdien wedijveren de veiligheidsinstellingen in passiviteit ten
aanzien van het ten hemelschreiende probleem van het voormalig
Joegoslavië. De op papier zo goed samenwerkende en elkaar
aanvullende organisaties gunnen elkaar ineens zó hevig het voortouw dat er niets meer gebeurt. De diepere oorzaak van de huidige rivaliteit en verlamming ligt, ons inziens, in de nog onvoldoende uitgekristalliseerde verhoudingen in het post Koude Oorlog
tijdperk. Aanvaard leiderschap ontbreekt en van groot belang is
hoe dominant het nieuwe Duitsland mag worden. Verschillende
West-Europese landen trachten het vacuüm op te vullen dat is
ontstaan door de ineenstorting van de Sovjet Unie en de verregaande terugtrekking van de VS. Zij doen dit via de bestaande organisaties, die zij een grotere Of juist kleinere rol willen laten spelen, afhankelijk van hun eigen positie daarin. Nederland moet
zich een plaats zien te verwerven in al deze nieuwe, verschuivende, verhoudingen. De regering houdt tot nu toe krampachtig vast
aan het Atlantisch kader. Zonder afbreuk te doen aan de relatie
met de VS, zouden we evenwel minder aarzelend kunnen zijn
over de Europese veiligheidsidentiteit. Zo is er geen reden meer
voor de traditionele angst voor blokvorming in de NAVO. De
vroegere angst dat de Sovjet Unie Europa en de VS tegen elkaar
zouden kunnen uitspelen, is immers niet meer gegrond. Als
Europa er al in zou slagen om op basis van het Verdrag van
Maastricht met één stem te spreken, dan is een zekere mate van
blokvorming een logische onvermijdelijkheid. Onbegrijpelijk dat
de regering dit nog steeds niet wenst in te zien. De regering zou
bereid moeten zijn om meer open te staan voor Europese veiligheidsinitiatieven en bijvoorbeeld alsnog aansluiting moeten zoeken bij het op te richten Frans-Duitse legerkorps, dat nu immers
onder NAVO-bevel kan opereren.
Dit thema afrondend, nog een enkel woord over de relatie NAVOWEU. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer staat
dat als huidige oftoekomstige leden van de Europese Unie lid zouden willen worden van de WEU, de regering zich op het standpunt
stelt dat deze landen daarmee ook voor de NAVO opteren. Er zijn
echter geen indicaties dat de betreffende landen dit standpunt inderdaad delen. Gevreesd moet worden dat hier eerder sprake is
van een specifieke wens van Nederland, of beter gezegd van (oud)
Minister van den Broek, dan van een reële optie. Sommige afspraken in het Verdrag van Maastricht hebben de toets aan de praktijk van de afgelopen tijd al moeilijk doorstaan. Hopelijk zullen de
implementatieproblemen verder beperkt blijven, maar zoals uit
mijn betoog mag zijn gebleken, zijn wij daar zeker niet gerust op.
Gelukkig heeft de Europese Raad in zijn afgelopen bijeenkomst
een aantal belangrijke knopen weten door te hakken. Wij zijn
verheugd dat de financiën voor de komende zeven jaar op een acceptabele wijze zijn geregeld. Natuurlijk zijn wij ook voor solidariteit met de overige lid-staten. Wel zal het inzicht in de besteding van de gelden uit de cohesie- en structuurfondsen aanmerkelijk verbeterd moeten worden. Voor het Deense probleem bestond klaarblijkelijk geen andere uitweg dan waar nu voor gekozen is. Na wat in Maastricht al was afgesproken zijn wij niet

echt verbaasd over de inhoud van de concessies aan de Denen.
We moeten ons daar wel bij neerleggen. Dit neemt allemaal niet
weg dat het een tamelijk krankjoreme constructie is om een land
er bij te houden door toe te staan dat het er eigenlijk buiten blijft.
De Europese Gemeenschap of Europese Unie bevindt zich nu in
een overgangsfase van een, voor het grote publiek verborgen en
veelal technische, samenwerking naar een meer politieke en hopelijk opener Gemeenschap. Naarmate we nader tot elkaar komen, raken we steeds dichter aan de wat overgevoelige huid van
nationale soevereiniteit. Door oorzaken die niets met de EG zelf
te maken hebben, maar tevens door het ontbreken van een stevig
democratisch draagvlak dreigt het gevaar van re-nationalisatie.
Laten we met alle terechte kritiek op de Europese Samenwerking
toch ook voor ogen blijven houden waarom het ooit allemaal begonnen is, wat het al heeft opgeleverd en welke vruchten we er
nog van kunnen plukken. Het mag duidelijk zijn dat de Eerste
Kamer-fractie van D66, ondanks de genoemde bezwaren, van oordeel is dat het Europese Unie-Verdrag geratificeerd moet worden.
Het verdrag is een noodzakelijke verdieping en het maakt de weg
vrij voor de komende uitbreidingen. De potentiële nieuwe lidstaten uit de EVA-kring zijn welkome democratiën, die het economisch potentieel van de Gemeenschap verstevigen. Overigens
kleven er in toenemende mate bezwaren aan de bijna automatische koppeling van verdragswijzigingen met de instelling
van nieuwe fondsen of de verhoging van bestaande bijdragen.
Zowel het verdrag over de Europese Unie, als de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte, bevatten zo'n bepaling. D66 is vóór solidariteit van de rijkere met de armere
lidstaten. Natuurlijk hebben de zuidelijke landen nog steeds een
achterstand. Ook vormen deze landen een verruiming van de exportmogelijkheden van de Noordelijke Lidstaten, maar in het
licht van wat wij opbrengen ten behoeve van Midden- en OostEuropa, vinden wij dat de zuidelijke grenzen bereikt zijn. In de
verdere toekomst zal de richting van geldstromen en handelsconcessies van het zuiden naar het oosten moeten worden bijgesteld.
We zullen er aan moeten wennen Europa als één geheel te beschouwen. Zeker als ook op termijn de Midden-Europese landen
toetreden, zal de samenwerking er niet gemakkelijker op worden.
Dat de Europese Unie zich in communautaire richting zal ontwikkelen, zoals Nederland en ook D66 wil, staat allerminst vast.
Er wordt vaak gezegd dat verdergaan de Europese samenwerking
alleen mogelijk is zolang het uiteindelijke doel in het midden
wordt gelaten. Over blauwdrukken zou voorspelbaar een vruchteloze onenigheid ontstaan. Dus zouden we pragmatisch, stap voor
stap, verder moeten bouwen aan Europa. Máár, ook met vele
kleine stappen kun je terechtkomen waar je eigenlijk niet heen
wilde. Er bestaat een begrijpelijke neiging om de uitbreidingen op
de eigen merites te beoordelen en vervolgens te bekijken hoe we
de besluitvormingsmechanismen moeten aanpassen. De vraag is
echter hoelang wij dit nog vol zullen kunnen houden. Wordt het
geen tijd om eens fundamenteel na te denken over de toekomstige
structuur van een brede Europese Unie? Mogelijk kan D66 met
een eigen concept de discussie hierover op gang brengen.
Verder bouwen aan Europa blijft een moeizaam proces. Met de
uitbreidingen in het vooruitzicht lijkt het verstandig te blijven
werken aan de democratisering, zowel als te consolideren. En
crises? Die zullen zich ook wel blijven voordoen, maar deze worden dan ook wel weer opgelost. Om kort te gaan, ook op langere
termijn blijft het spannend in Europa ...

8
IDEE - MAART '93

