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MEMORIE VAN ANTWOORD

Ontvangen 4 december 1992
De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de bijdragen
van de fracties in het voorlopig verslag.
Het past haar de leden van de vaste Commissies voor Europese
samenwerkingsorganisaties en voor Financiën van de Eerste Kamer voor
de door hen betrachte voortvarendheid bij de opsteiling van het
voorlopig verslag dank te zeggen.
Voor zover gestelde vragen reeds uitgebreid in de dialoog met de
Tweede Kamer aan de orde zijn gekomen, zal bij de beantwoording naar
de relevante Tweede Kamerstukken worden verwezen.
I. Algemeen
Van de zijde van alle fracties wordt veel aandacht geschonken aan de
perikelen rond de nationale goedkeuringsprocedures in Denemarken en
in het Verenigd Koninkrijk.
De fracties van CDA, D66 en SGP stellen vragen bij de mogelijkheden
om zonder heronderhandelingen tot een oplossing te komen voor de
zogenaamde Deense problematiek.
De regering is gebleken dat Minister Ellemann Jensen, bij zijn rondreis
langs de elf hoofdsteden, unanieme indicaties heeft gekregen op het stuk
van afwijzing van heronderhandelingen. Deze opstelling van de partners
heeft Denemarken duidelijk inzicht gegeven in de grenzen waarbinnen
naar oplossmgen voor de suggesties die door dat land zijn gedaan, kan
worden gezocht. Het gaat er nu dan ook om de eerdere Deense wensen
nader te concretiseren in formules die de instemming van de andere
Lid-staten zouden kunnen verwerven. Een aanzet tot een compromisop–
lossing zal een dezer dagen door het voorzitterschap aan de hoofdsteden
worden voorgelegd, met het oog op nader overleg tijdens het
zogenaamde conclaaf van de Ministers van Buitenlandse Zaken van 8
december en de Europese Raad van 11-12 december te Edinburgh. In
deze situatie lijkt het de regering niet opportuun nader in te gaan op
ideeën harerzijds terzake. Het ware in dit stadium beter te volstaan met
de verzekering dat de regering van opvatting blijft dat, zakelijk bezien,
voor alle Lid-staten aanvaardbare oplossingen stellig denkbaar zijn.

216204F
ISSN 0921 7363
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's-Gravenhage 1992

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 647 (R 1437), nr. 86c

De SGP-fractie vraagt verder of een niet juridisch bindende oplossing
voor de kwestie Denemarken wel houdbaar zal zijn voor het Hof van
Justitie van de EG.
Een antwoord op die vraag valt thans niet te geven; het is voorbe–
houden aan het Hof zelf.
De fractie van D66 vraagt naar de juridische mogelijkheden om voort
te gaan met het Verdrag van Maastricht zonder Denemarken en/of het
Verenigd Koninkrijk en de fractie van de VVD vraagt in datzelfde licht of
het Unie-verdrag via een additioneel protocol of op andere wijze van
kracht zou kunnen worden voordat alle Lid-staten tot bekrachtiging ervan
zijn overgegaan.
Hierop kan als volgt worden geantwoord.
Zolang niet alle Lid-staten het Verdrag hebben bekrachtigd, zal het
Verdrag van Maastricht als zodanig niet in werking kunnen treden (zie
artikel R, tweede lid). Zouden de overige Lid-staten toch tot een regeling
van hun onderlinge betrekkingen naar het model van Maastricht willen
komen, dan zouden zij daartoe een aparte volkenrechtelijke overeen–
komst dienen te sluiten. Onder het algemene verdragenrecht is het voor
Staten mogelijk overeen te komen een nog niet in werking getreden
verdrag in hun onderlinge verhouding - dat wil zeggen: tussen een
beperkt aantal verdragsluitende Staten –toe te passen. Een dergelijke
overeenkomst is op zichzelf een nieuw verdrag, dat pas in werking zal
kunnen treden nadat aan de onderscheiden nationale constitutionele
vereisten zal zijn voldaan.
In het geval van het Verdrag van Maastricht lijkt het evenwel niet
(goed) mogelijk dit Verdrag zonder meer van kracht te doen worden
tussen minder dan alle Lid-staten, met name vanwege de erin
opgenomen institutionele en procedurele regelingen en vanwege het feit
dat het Verdrag voortbouwt op de bestaande Gemeenschapsverdragen.
Het lijkt in ieder geval zeer moeilijk langs deze weg tot een regeling te
komen die recht doet aan het Gemeenschapsrecht en de daaruit voor de
Lid-staten voortvloeiende verplichtingen, en die tegelijkertijd de door het
Unie-verdrag beoogde wijzigingen van en aanvullingen op dat Gemeen–
schapsrecht alsmede het nieuwe Unie-recht voor minder dan twaalf
Lid-staten van kracht doet worden.
De fractie van de VVD vraagt in dat verband nog of, indien
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk het Verdrag van Maastricht niet
bekrachtigen, voor beide landen niet de ultieme consequentie zou
behoren te zijn dat zij via de EER alleen nog deel uitmaken van de econo–
mische integratie.
Zonder de conclusie te verbinden aan deze vraagstelling, zoals de
VVD-fractie dat doet, namelijk dat de andere Lid-staten anders welhaast
tot een «mini-Europa»-oplossing zouden worden gedwongen, onder–
schrijft de regering het politieke oordeel dat in de vraagstelling besloten
ligt, te weten dat landen die Maastricht niet bekrachtigen verdere
Europese integratie niet mogen blokkeren. De regering vindt steun voor
deze opvatting in de suggesties voor oplossingen die door Denemarken
zijn aangedragen. Daaruit blijkt namelijk expliciet van een zelfde analyse.
In antwoord op een vraag terzake van de SGP-fractie bevestigt de
regering «mini-Europa»-constructies af te wijzen. Zij is geen tegen–
stander per definitie van meer snelheden-arrangementen, mits deze
dienen ter verwezenlijking van de voor alle Lid-staten geldende gezamen–
lijke doelstellingen. Dergelijke arrangementen zullen dan ook naar hun
aard begrensd in de tijd moeten zijn.
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De leden van de fractie van de VVD vragen voorts welke de status is
van het Verdrag zolang niet alle Lid-staten dit hebben bekrachtigd, en
van de Protocollen en Verklaringen bij het Verdrag.
Zolang het Verdrag niet door alle Lid-staten is bekrachtigd - zo
antwoorden wij deze leden - treedt het ingevolge artikel R, tweede lid,
niet in werking. Wel dienen alle Lid-staten, aangezien het Verdrag voor
hen is ondertekend, zich te onthouden van handelingen die het Verdrag
zijn voorwerp en doel zouden ontnemen (zie artikel 18 van het Verdrag
inzake het verdragenrecht; Trb. 1972, 51 en 1985, 79).
De status van de Protocollen is gelijk aan die van het Verdrag; zij
maken daarvan deel uit. De aan de Slotakte gehechte Verklaringen
vormen geen onderdeel van het Verdrag, maar zijn uitingen van politieke
wilsovereenstemming. Inhoudelijk gaat het om politieke afspraken tussen
de regeringen en om intentieverklaringen, verklaringen van interpreta–
tieve aard, aanbevelingen of constateringen op politiek gebied en om een
administratieve afspraak, zoals is aangegeven in het hoofdstuk «Slotbe–
palingen» van de nota naar aanleiding van het eindverslag van de
Tweede Kamer (kamerstukken II, 1992/93, 22 647, (R 1437), nr. 18).
De fracties van CDA en VVD stellen, in de context van de Deense
problematiek, de vraag naar het Deense voorzitterschap in het eerste
semester van 1993 aan de orde.
De regering roept in herinnering dat het ingaan van het Deense
voorzitterschap per 1 januari 1993 stoelt op artikel 146, tweede gedach–
tenstreepje, van het EEG-Verdrag. Er heeft nimmer twijfel over bestaan
dat de Deense regering vasthoudt aan de volgorde zoals die in artikel
146 is gegeven. Geen der andere Lid-staten zou een rechtsgeidige titel
hebben om Denemarken zijn claim op het voorzitterschap te ontzeggen.
Daar komt nog bij dat, gelijk eerder uiteengezet, Denemarken nog immer
niet formeel heeft laten weten het Verdrag van Maastricht niet te zullen
bekrachtigen, doch integendeel juist pogingen in het werk blijft stellen
het Verdrag wel te kunnen bekrachtigen.
II. Inhoud en strekking van het Verdrag
De fracties van D66 en SGP stellen vragen naar het door Nederland
aangehangen federale einddoel van de Europese integratie.
Het is waar, zo kan de SGP-fractie worden toegegeven, dat het gebruik
van de term «een steeds hechter verbond tussen de volken van Europa»
de vormgeving van het emdpunt van de Europese integratie open laat.
Het sui gener/'s-karakter van het Europese integratieproces rechtvaardigt
deze onderhandelingsuitkomst. Het is immers niet zo dat de hantering
van het begrip «federalisme» voor het einddoel van de Europese
integratie op zichzelf duidelijkheid over die uiteindelijke vormgeving zou
bieden. Ook in de IGC-onderhandelingen is eens te meer gebleken dat dit
begrip zich voor meerdere interpretaties leent. Desalniettemin houdt de
regering, mede tegen de achtergrond van het gebruik van de term
«federalisme» in de hele geschiedenis van de Europese integratie tot
zover, vast aan de beleidsdoelstellingen voor de verdere integratie zoals
deze in de eerdere notities aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II,
1989/90, 20596, nr. 26 en 1990/91, nr. 32; 1990/91, 21 952, nr. 19,
alsmede de stukken met betrekking tot de goedkeuring van het Verdrag
van Maastricht) zijn uiteengezet en gemotiveerd. Aan die doelstelling zal
in de toekomst moeten worden vormgegeven met gebruikmaking van de
openingen die het Verdrag van Maastricht daartoe biedt.
De fractie van D66 verbindt hieraan nog de vraag naar mogelijkheden
om reeds in de nabije toekomst de institutionele structuur in communau–
taire richting om te buigen. Zij wil daarbij het oordeel van de regering
vernemen of uitbreiding met de EVA-landen deze ontwikkeling zal
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bemoeilijken of vergemakkelijken. Ook de fracties van de PvdA en de
VVD stellen terzake vragen.
Gelijk bekend heeft de Europese Raad van Lissabon als zijn oordeel
uitgesproken dat de toetreding met de EVA-kandidaten zijn beslag kan
krijgen op de grondslag van de institutionele bepalingen van het Verdrag
van Maastricht, met bijbehorende protocollen. Dat betekent dat andere
institutionele aanpassingen, dan die welke in dat kader zijn voorzien,
geen voorwerp van de toetredingsonderhandelingen zullen zijn. Of de
EVA-kandidaten reeds lid van de Gemeenschap zullen zijn ten tijde van
de IGC 1996, valt nu nog niet met zekerheid te zeggen. Dat zal praktisch
gesproken mede afhangen van het moment waarop met de toetredings–
onderhandelingen een aanvang kan worden gemaakt. Gelijk eveneens
bekend, heeft de Europese Raad in Lissabon op dat punt een koppeling
gelegd met de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht en de
Delors-ll onderhandelingen. Het is onder die omstandigheden niet goed
mogelijk een oordeel te vellen op welk moment van de verdere Europese
integratie de EVA-landen daaraan hun bijdrage zullen kunnen leveren,
laat staan dat een gefundeerd oordeel kan worden uitgesproken over de
kwaliteit alsdan van die bijdrage.
De VVD-fractie vraagt naar het zogenaamde compromis van
Luxemburg en het Verdrag van Maastricht.
In antwoord op die vraag diene dat het Verdrag van Maastricht te dien
aanzien generlei voorziening heeft getroffen.
Dezelfde fractie acht de verdragstekst verder onleesbaar. Zij zou graag
een zogenaamde geconsolideerde verdragstekst tot stand hebben zien
komen waarin de bestaande Europese verdragen zijn opgenomen.
De regering wijst op de niet onbelangrijke structuurverschillen die
tussen de drie Gemeenschappen, EGKS, EEG en Euratom, bestaan. Deze
zijn er met name de oorzaak van geweest dat het niet mogelijk bleek tot
de opstelling van één verdragstekst te komen waarin de drie bestaande
Gemeenschappen geïncorporeerd zouden worden. Daarover is overigens,
gelijk in de memorie van toelichting (hoofdstuk II.2) uiteengezet, wel
gesproken.
Wat de redactie van een, overigens niet-officiële, geconsolideerde
tekst betreft, mag worden verwezen naar het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen van 31 augustus 1992, nummer C 224,
waarin, geïntegreerd in het Verdrag van Maastricht, de als gevolg van dat
Verdrag (artikelen G 1 tot en met G 8) bijgewerkte tekst van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap met het oog
op de oprichting van de Europese Gemeenschap is afgedrukt.
De fractie van de SGP acht de institutionele vormgeving van de
Europese Unie buitengewoon complex, een oordeel dat de regering
onderschrijft. De SGP-fractie vraagt zich af of van deze complexiteit
geen belemmerende werking uitgaat op een goed functioneren van de
Unie.
De regering heeft nimmer een geheim gemaakt van haar zorgen
omtrent de institutionele vormgeving van de Europese Unie. De toekomst
zal uit moeten wijzen of voldoende mogelijkheden voor een slagvaardig
optreden aanwezig zijn. De regering wil dan ook niet uitsluiten dat de
praktijk zal uitwijzen hoezeer verdere verbeteringen in de door Nederland
steeds voorgestane richting geboden zijn. De regering meent dat
ditzelfde antwoord kan gelden voor de elders door de SGP-fractie
gestelde vraag naar de verhoopte grotere doelmatigheid van de besluit–
vorming.
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De SGP-fractie vraagt in dit verband om een overzicht van alle besluit–
vormingsprocedures die de EG in het verdrag inzake de Europese Unie
telt.
Deze besluitvormingsprocedures zijn in ieder verdragsartikel expliciet
gegeven. Wanneer geen specifieke voorziening is aangegeven beslist de
Raad op grond van artikel 148, lid 1, met volstrekte meerderheid van
stemmen van zijn leden. Meestentijds is evenwel voorzien in besluit–
vorming bij zogenaamde gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
Daarmee wordt gedoeld op de in artikel 148, lid 2, getroffen regeling.
Ook kan zijn voorzien in besluitvorming door de Raad bij eenparigheid
van stemmen. Wat de parlementaire betrokkenheid betreft kan sprake
zijn van Raadsbeslissingen zonder enigerlei parlementaire betrokkenheid,
dan wel vergezeld van parlementair advies of in samenwerking respectie–
velijk codecisie met het Europees Parlement. De samenwerkingspro–
cedure staat omschreven in artikel 189 C en de codecisieprocedure in
artikel 189 B van het Verdrag van Maastricht. Verder bestaat de
mogelijkheid dat het Europees Parlement zijn goedkeuring aan een
Raadsbesluit moet geven. De stemmodaliteiten van de besluitvorming
door het Europees Parlement zijn steeds expliciet gegeven in het betref–
fende artikel. Niet onvermeld mag verder blijven dat de begrotingspro–
cedure in artikel 203 van het EEG-verdrag (door het Verdrag van
Maastricht ongewijzigd) een speciale besluitvormingsprocedure door
Raad en Europees Parlement gezamenlijk voorschrijft.
Ook kent het Verdrag van Maastricht, unanieme besluiten door de
Raad die door nationale parlementen moeten worden goedgekeurd. Bij
wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar artikel 201.
Behalve aan de Raad heeft het Verdrag van Maastricht binnen de EG
incidenteel ook regelgevende bevoegdheid aan de Europese Raad
gegeven (zie bijvoorbeeld artikel 103), danwel aan de Raad in de samen–
stelling van Staatshoofden en Regeringsleiders (zie bijvoorbeeld artikel
109 J). Daarnaast is nog sprake van de Regeringen van de Lid-staten op
het niveau van de Staatshoofden en Regeringsleiders. De verschillen
tussen die structuren zijn toegelicht in hoofdstuk IV. 1 van de memorie
van toelichting.
Ook de Commissie heeft bepaalde besluitvormende bevoegdheden.
Allereerst kan worden gewezen op uit hoofde van artikel 145, derde
gedachtenstreepje, door de Raad aan de Commissie gedelegeerde
besluitvormingsbevoegdheden. De Commissie heeft daarnaast ook
bevoegdheden die zij rechtstreeks aan het Verdrag ontleent. Bij wege
van voorbeeld kan worden gewezen op artikel 90, lid 3. Daarnaast heeft
de Commissie de bevoegdheid om tegen afzonderlijke Lid-staten of
derden op te treden, bijvoorbeeld uit hoofde van haar taak om toe te zien
op de correcte naleving van het Verdrag, dan wel uit hoofde van de haar
door het Verdrag gegeven bevoegdheden, bijvoorbeeld ten aanzien van
mededingingsvraagstukken.
De SGP-fractie vraagt het oordeel van de regering over de doeltref–
fendheid van de codecisieprocedure.
Deze zal zich in de praktijk moeten bewijzen. Een en ander zal in 1996
worden besproken aan de hand van een door de Commissie op te stellen
verslag, gelijk voorzien in artikel 189 B, lid 8. Het belangrijkste winstpunt
van de procedure acht de regering gelegen in de versterking van de
onderhandelingspositie van het Europees Parlement, door de gehele
procedure heen, als gevolge van het in lid 6 van artikel 189 B
opgenomen verwerpingsrecht.
De SGP-fractie stelt verder vragen naar de onderlinge relatie tussen
Europese Raad, Raad en Commissie.
De regering veroorlooft zich voor de taakstelling van de Europese Raad
verwijzing naar de memorie van toelichting (hoofdstuk IV. 1). In

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 647 (R 1437), nr. 86c

aanvulling daarop wijst zij er op dat de Europese Raad algemene beleids–
oriëntaties afgeeft die vervolgens door de Raad dienen te worden
«vertaald» in regelgeving. Eerst dan is sprake van communautair-rechte–
lijke besluitvorming. De enige keer dat de regeringsleiders zelf regel–
gevend optreden (artikel 109 J) wordt niet gesproken van de Europese
Raad, doch van de Raad op het niveau van Staatshoofden en Regerings–
leiders. De gekozen formulering sluit aldus aan bij het regiem dat in de
verklaring van Stuttgart, die in de memorie van toelichting is genoemd, is
gegeven. De Commissie heeft een andere positie in de Europese Raad
dan in de Raad van Ministers. Uit artikel 146 valt af te leiden dat de
Commissie géén lid is van de Raad. Dat is ook verklaarbaar, want uit de
verdragscontext valt af te leiden dat zij veeleer de tegenspeler van de
Raad moet worden geacht. Blijkens artikel D van het Verdrag van
Maastricht heeft de Commissie echter wel zitting in de Europese Raad.
Gevolg van deze constructie is dat de Commissie medeverantwoordelijk
is voor de gezamenlijke beleidsconclusies waartoe de Europese Raad, bij
consensus, beslist. Juridisch behoudt de Commissie uiteraard een
niet-ingeperkt recht van initiatief. Politiek gesproken is echter aanne–
melijk dat zij zich bij de redactie van haar voorstellen mede zal laten
leiden door de conclusies van de Europese Raad, bij de opstelling
waarvan zij zelf betrokken is geweest.
Of in de toekomst sprake zal zijn van organisatorische complicaties
door een groeiende frequentie in bijeenkomsten van de Europese Raad
valt op dit moment niet in te schatten, zo moet de SGP-fractie op haar
vraag terzake worden geantwoord.
De fractie van de VVD wil een oordeel over de instituticnele opzet van
de EG indien deze wordt getoetst aan de trias politica.
Een dergelijk oordeel valt niet goed te geven omdat de EG geen
structuur heeft die vergelijkbaar is met die van een staat. Met name het
door Montesquieu gemaakte onderscheid tussen uitvoerende en wetge–
vende macht leidt tot complicaties aangezien Parlement, Raad en
Commissie terzake gezamenlijk bevoegdheden bezitten. Van een
machtenscheiding is geen sprake. Zeer belangrijk is uiteraard wel dat de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ook op communautair niveau
verzekerd is.
De VVD-fractie kan worden toegegeven dat een bicameraal systeem
kan dienen om de verschillen in positie tussen grote en kleine Lid-staten
in de praktijk aanvaardbaar te doen blijven.
Suggesties die verdedigen dat de Raad zich te zijner tijd zou moeten
ontwikkelen tot een vorm van Senaat worden mede door die overweging
geïnspireerd.
De SGP-fractie vraagt of de regering over gegevens beschikt over de
extra mankracht die nodig zal zijn om het Verdrag van Maastricht uit te
voeren.
Hiervan zal moeten blijken in de, en margevan de jaarlijkse bespre–
kingen over de communautaire begroting, te nemen besluiten over de
personeelskredieten. Concrete informatie te dien aanzien valt nu nog niet
te geven. Wel moet rekening worden gehouden met, vooralsnog
bescheiden, personeelsuitbreidingen, bijvoorbeeld bij het Raadssecreta–
riaat ten behoeve van de GBVB– en JUBI-pijlers, en het Comité van de
Regio's.
De SGP-fractie vraagt zich af of wel voldoende rekening wordt
gehouden met de voor Europa zo kenmerkende culturele verschei–
denheid.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 647 (R 1437), nr. 86c

De regering is van oordeel dat deze vraag in alle duidelijkheid positief
kan worden beantwoord. Stellig kan de SGP-fractie worden toegegeven
dat de maatschappelijke realiteit in de praktijk sterker kan blijken te zijn
dan de papieren leer. Het zou evenwel een misvatting zijn te menen dat
het Verdrag van Maastricht een integratie-model nastreeft dat een einde
zou beogen te maken aan de rijke culturele en maatschappelijke
verscheidenheid die in dit deel van de wereld sinds eeuwen bestaat. Het
tegendeel is veeleer het geval, gelijk bij lezing van bijvoorbeeld de
cultuurartikelen in de verdragstekst duidelijk wordt.
De SGP-fractie constateert in dit verband een ontwikkeling sinds de
ondertekening van het Verdrag van Maastricht die in feite haaks staat op
het streven naar een hechter verbond tussen de volken. Ter adstructie
wordt gewezen op de referendum-uitslagen in Denemarken en Frankrijk,
op opinieonderzoeken waaruit zou blijken dat het Verdrag van Maastricht
op geringe steun in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zou kunnen
rekenen, op de monetaire crisis, en op de onderhandelingen over de
Uruguay-ronde. De SGP-fractie verbindt aan deze opsomming de vraag
in hoeverre de genoemde ontwikkelingen laten zien dat het Verdrag van
Maastricht door de historische feiten wordt ingehaald.
Het valt niet te ontkennen dat de Europese Gemeenschap een moeilijk
1992 heeft doorleefd. Het zou echter een onjuiste inschatting van de
feiten zijn om een en ander exclusief te herleiden tot het Verdrag van
Maastricht. Zo zijn de referendum-uitslagen in Denemarken en Frankrijk
stellig niet uitsluitend te verklaren uit rechtstreeks met Maastricht
samenhangende overwegingen bij het electoraat in die landen. Wat de
uitslagen van opinieonderzoeken betreft, moet vanzelfsprekend een slag
om de arm worden gehouden ten aanzien van de aan de uitslagen van
dat soort onderzoeken te verbinden conclusies. De laatste zogenaamde
Eurobarometer, de halfjaarlijkse opiniepeiling van de Europese
Commissie, wijst uit dat in alle Lid-staten, behalve het Verenigd
Koninkrijk en Denemarken, meerderheden vóór de Europese integratie en
het Verdrag van Maastricht bestaan. De volgende cijfers werden
verstrekt voor wat betreft de steun voor het Verdrag:
Italië
85%
voorstanders
België
83%
voorstanders
Portugal
80%
voorstanders
Griekenland
79%
voorstanders
Nederland
78%
voorstanders
Luxemburg
72%
voorstanders
lerland
70%
voorstanders
Spanje
68%
voorstanders
Duitsland
59%
voorstanders
Frankrijk
54%
voorstanders.
In het Verenigd Koninkrijk is 62% van de kiezers tegen en in
Denemarken 53%. Opvallend blijft overigens wel dat een ruime
meerderheid der ondervraagden erkent onvoldoende geïnformeerd te zijn
over de inhoud van het Verdrag van Maastricht.
De monetaire crisis van september j.l. geeft de regering eerder te meer
reden om te pleiten voor de totstandkoming van de EMU, terwijl
tenslotte de GATT-problematiek gerelateerd is aan de bestaande
verdragstekst en niet aan het Verdrag van Maastricht.
Betrekt men vraagstukken die in de loop van 1992 op het gebied van
het GBVB en Justitie/Binnenlandse Zaken aan de orde zijn geweest mede
in de overwegingen, dan komt de regering, het geheel overziende, steeds
weer tot de slotsom dat het Verdrag van Maastricht eerder te laat dan te
vroeg is gekomen. Van een achterhaald zijn door historische feiten is in
elk geval geen sprake.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 647 (R 1437), nr. 86c

De leden van de fractie van de SGP spraken de vrees uit, dat de EG
een steeds meer gesloten gemeenschap wordt en wezen daarbij op de
beperkingen van de markttoegang voor staal– en landbouwprodukten.
Naar de opvatting van de regering is deze vrees niet geheel gerecht–
vaargdigd. Indien over beperkingen wordt gesproken, dient immers te
worden bedacht dat onder de gesloten en nog te sluiten Eurooa
Akkoorden een groot aantal van de voorheen geldende beperkingen
reeds volgens omschreven afspraken is of verder zal worden opgeheven
of verzacht. Dit geldt in het bijzonder voor industriële produkten. De
Gemeenschap heeft zich daartoe bij deze Akkoorden verplicht, waarbij
overigens kan worden opgemerkt dat de regering waar mogelijk een
ruimere markttoegang blijft voorstaan.
Voor landbouwprodukten zijn de door de Gemeenschap onder de
Europa Akkoorden verleende concessies helaas beperkter. Deze
geringere bereidheid tot concessies bleek opnieuw tijdens de recente
onderhandelingen met Bulgarije en Roemenië, waarin het door de
Europese Commissie voorgestelde en door Nederland ondersteunde
aanbod voor landbouwprodukten binnen de Gemeenschap een
onhaalbare zaak bleek. Roemenië parafeerde op 17 november jl. het
Europa Akkoord en aanvaardde derhalve dit aanbod dat onder het
aanbod bleef dat destijds aan de Visegrad-landen werd gedaan. In een
verklaring bij het thans geparafeerde Europa Akkoord blijft Roemenië
aandringen op het alsnog verlenen van aanvullende concessies voor
landbouwprodukten. Met Bulgarije lopen de onderhandelingen nog door.
Onder de Europa Akkoorden zijn de vaste kwantitatieve invoerbeper–
kingen voor staalprodukten afgeschaft. De als gevolgd daarvan sterk
toegenomen invoer van bepaalde, zeer laag geprijsde Tjecho-slowaakse
staalprodukten heeft echter tot dusdanige problemen geleid, dat, zoals
bekend, (tijdelijke) vrijwaringsmaatregelen zijn genomen. Dergelijke
maatregelen zijn mogelijk onder de Europa Akkoorden, evenals maatre–
gelen in geval van oneerlijke handelspraktijken (dumping). Bij het nemen
van dergelijke maatregelen dient aan internationaal geldende criteria
(GATT) te worden voldaan
De leden van de fractie van de SGP vroegen de regering een oordeel
te geven over de vraag of het Verdrag van Maastricht een eventuele
uitbreiding van de EG zou bemoeilijken of juist vergemakkelijken.
De regering beschouwt verbreding en verdieping als processen die
naar haar oordeel parallel kunnen plaats vinden. Wezenlijk element
daarbij is dat kandidaat Lid-staten bij toetreding de mate van verdieping
van de Gemeenschap op dat moment dienen te aanvaarden, hetgeen de
huidige kandidaat-leden in beginsel ook aanvaard hebben. De regering
acht het niet wenselijk permanente derogaties op het EG-acquis toe te
staan teneinde toetreding van nieuwe Lid-staten te vergemakkelijken.
De leden van de fractie van de SGP constateerden dat de Europese
Raad van Lissabon concludeerde dat eerst het Verdrag van Maastricht in
werking moet zijn getreden voordat onderhandelingen over uitbreiding
kunnen worden gestart. Deze leden stelden daarbij de vraag of dit
uitgangspunt nog steeds geldt nu de inwerkingtreding van het Verdrag
van Maastricht is vertraagd.
De conclusies van de Europese Raad van Lissabon inzake de conditio–
naliteit van de uitbreiding gelden nog steeds, zo antwoorden wij de aan
het woord zijnde leden. Wel is naar aanleiding van het uitstel van de
inwerkingtreding een debat op gang gekomen over de vraag of aan de
condities vastgehouden dient te worden. De regering erkent daarbij het
belang van een spoedig begin van de toetredingsonderhandelingen.
Voorwaarde zou wel dienen te zijn dat onderhandelingen reeds op basis
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van Maastricht gevoerd zouden moeten worden en uitzicht bestaat op
inwerkingtreding van het Verdrag, terwijl ook overeenstemming over
Delors-ll moet zijn bereikt.
Subsidiariteit
Door verschillende fracties zijn vragen gesteld over de inhoud, status
en praktische uitwerking van het subsidiariteitsbeginsel.
De regering wil hier gaarne nader op ingaan.
Terecht constateert de fractie van D66 dat het subsidiariteitsbeginsel
op basis van artikel 3 B van het EG-Verdrag, voortvloeiend uit het
Verdrag van Maastricht, een juridisch bindende status verwerft. Dit impli–
ceert dat de instellingen van de Gemeenschap, met inbegrip van het Hof
van Justitie, van rechtswege gebonden zijn de in die bepaling neerge–
legde verplichtingen te respecteren. Tezelfdertijd moet geconstateerd
worden dat de inhoud van die verplichtingen de instellingen ruimte laat
om daaraan invulling te geven. Artikel 3 B bezigt terzake formuleringen
als «niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt», «beter kunnen
worden verwezenlijkt», en «niet verder dan nodig is». Het artikel richt
zich, met andere woorden, tot de beleidsmakende instellingen (Raad van
Ministers, Commissie en het Europees Parlement) en geeft hen een
juridisch bindend richtsnoer met een ruime politieke beoordelingsmarge.
De instellingen zullen zich telkenmale een oordeel moeten vormen, eerst
ieder voor zich, in overeenstemming met hun eigen bevoegdheden
krachtens het Verdrag, en vervolgens tezamen. Daarbij moeten de proce–
dures die het Verdrag voorschrijft voor de samenwerking tussen de
instellingen worden gerespecteerd: het institutioneel evenwicht mag niet
worden aangetast. Aan zowel de instellingen als de Lid-staten staat
tenslotte beroep open op het Hof van Justitie. Op de samenhang tussen
de juridische en politieke aspecten van het subsidiariteitsbeginsel is
tevens nader ingegaan in de memorie van antwoord aan de Tweede
Kamer (hoofdstuk VII) en de nota naar aanleiding van het eindverslag van
de Tweede Kamer (hoofdstuk VI).
De hierboven genoemde procedurele en inhoudelijke elementen
moeten worden gezien als uitgangspunten voor de toepassing van artikel
3 B, en zijn als zodanig terug te vinden in de aan de conclusies van de
Europese Raad van Birmingham gehechte «Verklaringen van
Birmingham».
Op basis van deze uitgangspunten, zo kan de VVD-fractie worden
geantwoord, vinden thans in de Algemene Raad besprekingen plaats ter
uitwerking van zowel inhoudelijke criteria als procedurele afspraken, op
basis waarvan de toepassmg van de subsidiariteitstoets zal kunnen
plaatsvinden. Het rapport van de Commissie met betrekking tot subsidia–
riteit vormt een bijdrage aan deze besprekingen, zo kan de SGP-fractie
worden medegedeeld, en geeft uitsluitend de visie van de Europese
Commissie weer. Aan de Europese Raad van Edinburgh zullen de resul–
taten van deze besprekingen worden voorgelegd.
In antwoord op de vraag van de fractie van D66 naar de wenselijkheid
van de hantering van kerntaken door de Gemeenschap zij erop gewezen
dat de EG-verdragen als zodanig reeds zijn gebaseerd op het beginsel
van «compétence d'attribution »: de Gemeenschap heeft slechts die
bevoegdheden die haar door het verdrag zijn verleend. Per beleidsterrein
is deze attributie van bevoegdheden in de verdragsbepalingen
neergelegd. Bevoegdheden die niet aan de Gemeenschap zijn verleend,
berusten ten principale bij de Lid-staten zelf. De eerste alinea van artikel
3 B bevestigt dit uitgangspunt van verdragsopbouw. In hoofdstuk VII van
de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer is de regering nader
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ingegaan op de motieven die aan overdracht van bevoegdheden ten
grondslag kunnen liggen. Zij heeft daarbij overigens uitdrukkelijk
opgemerkt dat de beoordeling van de vraag of die motieven in een
concreet geval opgeld doen in belangrijke mate per üd-staat en per
politieke stroming kunnen verschillen.
In de aanhef van genoemd hoofdstuk in de genoemde memorie van
antwoord is aangegeven dat de regering met hetgeen in dat hoofdstuk is
uiteengezet tevens uitvoering geeft aan haar toezegging om een notitie
over subsidiariteit het licht te doen zien, zo antwoorden wij de
SGP-fractie.
De subsidiariteitsidee is niet nieuw, en ligt in wezen ten grondslag aan
ieder stelsel van bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheids–
niveaus, alsook tussen de overheid enerzijds, de particuliere sector
anderzijds. In ieder dergelijk stelsel zal aan de idee noodzakelijkerwijs
een eigen invulling en uitwerking moeten worden gegeven, afhankelijk
van specifieke behoeften en voorkeuren. De regering ziet dan ook slechts
beperkte mogelijkheden om voor de opzet en toekomstige ontwikkeling
van Europese Unie voorbeelden te ontlenen aan het Duitse federale
model, of aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, zoals respectie–
velijk door de fracties van de VVD en het GPV wordt gesuggereerd.
De fractie van het GPV bepleit voorts als maatstaf voor subsidiariteit
de mate waarin nationaal beleid leidt tot afwenteling van lasten op
andere naties.
Deze maatstaf acht de regering zeker relevant. Artikel 3 B, tweede
aiinea, vraagt echter een ruimere beoordeling, zo kan die fractie worden
geantwoord, en wel op basis van de volgende criteria:
- de doelstellingen van de voorgenomen Gemeenschapsactie kunnen
niet voldoende door de Lid-staten worden verwezenlijkt;
- de doeistellingen kunnen derhalve, vanwege omvang of gevolgen
van het overwogen optreden, beter door de Gemeenschap worden
verwezenlijkt.
Dit impliceert in de ogen van de regering dat ook aandacht moet
worden geschonken aan overwegingen van doeltreffendheid, kosten/
baten-analyse, schaalvoordelen van gezamenlijk optreden, en samenhang
van beleid.
Zoals hierboven uiteengezet, mag de subsidiariteitstoets geen afbreuk
doen aan het bestaand evenwicht tussen de instellingen, zoals dit door
het Verdrag is voorzien. Heroverweging van de positie van de
Commissie, zoals door de SGP-fractie gesuggereerd, acht de regering
dan ook niet gewenst (al gesteld dat het Verdrag zulks zou toelaten).
Krachtens Artikel 3 B is niettemin ook de Commissie gehouden het
subsidiariteitsbeginsel te respecteren. Dit impliceert in de eerste plaats
dat de Commissie zich ervan zal moeten vergewissen of subsidiariteits–
gronden ertoe nopen al dan niet een voorstel bij de Raad en het
Europees Parlement in te dienen. Besluit de Commissie tot het doen van
een voorstel, dan zal zij dat moeten motiveren op subsidiariteitsgronden.
Op grond van die motieven zullen Raad en Europees Parlement
vervolgens hun oordeel moeten geven. Deze beoordeling zal noodzakelij–
kerwijs in het eerste stadium van behandeling van een voorstel plaats–
vinden, zo kan de SGP-fractie worden medegedeeld. Alvorens enig
voorstel daadwerkelijk wordt ingediend kan veelal slechts een voorlopig
oordeel op subsidiariteitsgronden worden gegeven. Een meer definitieve
afweging zal in het algemeen afhankelijk zijn van de inhoud en nadere
motivering van het Commissievoorstel zelf.
De voorstellen van de Commissie, met inbegrip van de daarin vervatte
subsidiariteitsoverwegingen, zijn openbaar en komen ter kennis van
nationale parlementen. Op basis daarvan kunnen nationale parlementen
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terzake hun oordeel vormen en daarover in overleg treden met de
regeringen van de Lid-staten. Tevens is denkbaar dat de nationale parle–
menten in onderling overleg en in samenspraak met het Europees
Parlement (bijvoorbeeld langs de weg van de zogenaamde Assisen)
nadere beraadslagingen voeren op dit vlak.
In gevolge de conclusies van de Europese Raad van Lissabon onder–
zoekt de Europese Commissie bestaande EG-regelgeving met het oog op
een eventuele aanpassing op subsidiariteitsgronden, zo kan de
SGP-fractie worden medegedeeld. De resultaten van dit onderzoek zijn
nog niet bekend Van regeringswege wordt dit onderzoek als zodanig
verwelkomd. De eventueel daaruit voortvloeiende suggesties van de
Commissie zullen evenwel zorgvuldig moeten worden getoetst aan de
doelstellingen van het Verdrag, en moeten worden bezien op mogelijke
consequenties van het eventueel terugdraaien van bestaande regelgeving
op de goede werking van de Interne Markt.
Burgerschap van de Unie
De leden van de SGP-fractie hebben gevraagd naar de betekenis van
het Europees Burgerschap voor de burgers.
De regering deelt de opvatting dat burgers zich primair nationaal of
regionaal verbonden voelen. Het complementair karakter van het
Europees burgerschap doet ook recht aan deze opvatting. Dit neemt
evenwel niet weg dat burgers sinds de ontwikkeling van de Europese
integratie ook bindingen hebben gekregen die verder gaan dan de
nationale en regionale kaders. Het Europees burgerschap beoogt bij te
dragen aan het besef dat burgers hieraan concrete rechten kunnen
ontlenen; rechten die - nogmaals - in genen dele afdoen aan het
nationaal burgerschap, doch daar een aanvulling op zijn. De verworven–
heden voor de burgers hebben hun neerslag gevonden in het Verdrag
van Maastricht.
De leden van de fractie van de VVD vragen zich af of de kwestie van
de dubbele nationaliteit nog wordt geregeld en verwijzen daarbij naar
artikel 8, eerste lid, van het Verdrag.
De regering merkt terzake op dat met het burgerschap van de Unie
niet wordt beoogd één Europese nationaliteit tot stand te brengen. Men
is «Europees burger» indien men de nationaliteit van een van de
Lid-staten heeft. In zoverre is het Europese burgerschap in feite een
afgeleid recht. De regering wijst tevens op de Verklaring bij het Verdrag
inzake de nationaliteit van een Lid-staat. Daarbij wordt tot uitdrukking
gebracht dat de vraag of een persoon de nationaliteit van een Lid-staat
bezit, uitsluitend wordt geregeld door verwijzing naar het nationale recht
van de betrokken staat.
Europese ombudsman
De leden van de SGP-fractie hebben gevraagd naar de betekenis van
de Europese ombudsman voor de burgers.
De regering meent dat de Europese ombudsman een nuttige functie
kan vervullen in die gevallen waarin het de burger ontbreekt aan andere
middelen om zijn klachten over het functioneren van de Europese Instel–
lingen naar voren te brengen. Uit de praktijk van de verzoekschriftencom–
missie van het Europees Parlement is reeds gebleken dat er op dit punt
sprake is van een behoefte bij de burgers.
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Democratisch deficit
De beantwoording van de vraag van de leden van D66 naar de grond
waarop de regering tot een andere uitkomst is gekomen dan dr. S.
Rozemond ten aanzien van het overzicht inzake de vermindering van het
democratisch deficit valt in twee onderdelen uiteen.
In de eerste plaats dient gelet te worden op het karakter van de betref–
fende bepalingen. In het overzicht van het Instituut «Clingendael»
worden onder «Nieuwe gevallen van besluitvorming bij meerderheid» een
aantal artikelen meegerekend waarvoor «zelfs geen advies» zou gelden,
die niet voorkomen in het overzicht zoals vermeld op pagina 44 van de
memorie van antwoord aan de Tweede Kamer.
Het eerste cluster artikelen, bestaande uit de artikelen 104 C, leden 6
tot en met 9, alsmede de leden 10 en 11, heeft betrekking op de conver–
gentie van het economisch beleid van de Lid-staten en in het bijzonder
de vaststelling van een buitensporig begrotingstekort en de daarmee
verband houdende aanbevelingen en verdergaande maatregelen. Het
betreft hier dan ook beleidsmaatregelen en geen wetgevingshandelingen.
Het Clingendael-overzicht wekt de suggestie als zou hier sprake zijn van
een ondemocratische procedure en gaat eraan voorbij dat hier veeleer
sprake is van een goed voorbeeld van subsidiariteit. Het economisch
beleid van de Lid-staten dient door de Lid-staten uitgevoerd te worden
met in achtneming van de overeengekomen economische beleidscriteria.
Gebeurt dit niet, dan is er in de eerste plaats een rol weggelegd voor de
nationale parlementen bij de controle op het nationale economisch
beleid. Het gaat, gezien de aard van de Raadsbesluiten op basis van
bovenbedoelde artikelen, niet aan het overzicht, zoals gegeven in de
memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, te kwalificeren als
«misleidend» ten aanzien van het verminderen van het democratisch
deficit. Het betreft immers economisch-monetaire maatregelen die tradi–
tioneel liggen in de sfcer van beleidshandelingen. De maatregelen die in
het kader van de onderhavige artikelen genomen kunnen worden, vinden
hun rechtvaardiging in het belang van het handhaven van de monetaire
stabinteit tussen de Lid-staten. Waar, zoals hier, op nationaal niveau
evenmin sprake is van vergaande parlementaire betrokkenheid, ligt een
verdergaande rol voor het Europees Parlement minder voor de hand.
Ook het tweede cluster artikelen waarvoor «zelfs geen advies» geldt en
waarvan Clingendae! melding maakt in tegenstelling tot de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer, betreft EMU gerelateerde kwesties van
beleidsmatige aard. Het betreft de artikelen 109, lid 3 en lid 4, alsmede
artikel 109 C, lid 3. Ook ten aanzien van deze niet op het wetgevings–
proces georiënteerde artikelen ligt een rol van het Europees Parlement
minder voor de hand. Hetzelfde geldt voor de aanbevelingen te doen in
het kader van artikel 129, lid 4.
Het is dan ook onjuist om te concluderen dat op de onderhavige
terreinen het democratisch deficit toeneemt.
In de tweede plaats wenst de regering in te gaan op de stelling van
Clingendael dat de samenwerkingsprocedure niet meer zou behelzen dan
een advies-bevoegdheid. Het Instituut Clingendael merkt terecht op dat
de regering deze procedure als meer dan adviserend beschouwt. Het feit
dat het Europees Parlement in de samenwerkingsprocedure een tweede
lezing heeft, garandeert in combinatie met het initiatiefrecht van de
Commissie een substantiële betrokkenheid van het Europees Parlement
die medebepalend is voor het eindresultaat. Dit komt wel het meest
nadrukkelijk tot uiting in geval van verwerping of amendering van het
gemeenschappelijk standpunt door het Europees Parlement in tweede
lezing. In beide gevallen wordt de handelingsvrijheid van de Raad aan
banden gelegd. De samenwerkingsprocedure heeft derhalve een sui
generis karakter tussen de raadgevingsprocedure en een wetgevende
bevoegdheid in.
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Het gaat te ver om, zoals Clingendael doet, acht nieuwe gevallen van
toepassing van de samenwerkingsprocedure te onderscheiden en deze te
rekenen tot de gevallen waarbij sprake zou zijn van een democratisch
tekort. (Wel kan worden gesteld, zoals de regering zelf ook van oordeel
is, dat de samenwerkingsprocedure nog slechts een onvolledige
democratische medewetgevingsprocedure is, welke verdere versterking
behoeft, dan wel door de codecisieprocedure ware te vervangen.)
De stelling van Clingendael klemt te meer, indien men zich realiseert
dat de gevallen genoemd onder de artikelen
- 103, lid 5 («nadere bepalingen voor de vaststelling van het toezicht
van de Raad op de economische ontwikkelingen en het economische
beleid van de Lid-staten»),
- 104 A, lid 2 («vaststelling van de definities voor het verbod van
toepassing van andere dan bedrijfseconomische overwegingen voor de
toegang van overheidsorganen tot financiële instellingen»),
- 104 B, lid 2 («vaststelling van definities voor de exoneratie van de
Gemeenschap voor de verbintenissen van overheidsinstellingen en de
overname daarvan») en
- 105 A, lid 2 («maatregelen ter harmonisatie van de nominale
waarden en technische specificaties van munten»)
zien op maatregelen uit de sfeer van het economisch-monetaire beleid,
waarvoor in een nationale context geen soortgelijke procedures bestaan.
Van de zijde van de fracties van de VVD en D66 worden vragen
gesteld terzake van de wijze waarop het resterend democratisch deficit
de komende jaren kan worden verkleind. Van de zijde van de fractie van
D66 wordt gevraagd of de regering het reëel en haalbaar acht dat het
Europees Parlement van 1996 volledige wetgevende bevoegdheden
krijgt op alle terreinen waar de Raad met gekwalificeerde meerderheid
besluit.
De regering wijst erop dat zij zich voor deze doelstelling zal blijven
inzetten, doch meent uit het verloop van de onderhandelingen vooraf–
gaand aan de totstandkoming van dit Verdrag te moeten afleiden dat in
vele Lid-staten nog grote aarzelingen bestaan tegen de aanvaarding van
een dergelijke algemene regel. Wel is zeker dat het Verdrag aankno–
pingspunten biedt voor verdere versterking van de rol van het Europees
Parlement in het besluitvormingsproces. In het bijzonder zij gewezen
artikel 189 B, lid 8, hetwelk expliciet voorziet in verdere verruiming van
de codecisie procedure via de IGC van 1996. Tijdens die onderhande–
lingen, zo kan de VVD-fractie worden medegedeeld, zal tevens worden
gestreefd naar uniformering en vereenvoudiging van de besluitvormings–
procedures. In dit verband zij verwezen naar de Verklaring betreffende de
hiërarchie tussen communautaire besluiten die aan de slotakte van het
Verdrag is gehecht. Uniformering van procedures zal gepaard moeten
gaan met de invoering van een dergelijke hiërarchie, opdat de commu–
nautaire wetgever adequate aandacht kan schenken aan kaderwetgeving
en hoofdlijnen van beleid, terwijl uitwerking en tenuitvoerlegging daarvan
kunnen worden gedelegeerd aan de Commissie en de Lid-staten. Eerder
dan 1996 lijkt niet wel denkbaar dat een dergelijke uniformering en
vereenvoudiging gestalte kan krijgen. Eerst zal de nodige ervaring
moeten worden opgedaan met de thans overeengekomen procedures.
Pas op basis van die ervaring is denkbaar dat voorstellen tot verande–
ringen op voldoende steun in alle Lid-staten zullen kunnen rekenen.
In de gedachtenwisseling met de Tweede Kamer over de goedkeu–
ringswet is uitvoerig ingegaan op de wijze waarop het nationale
parlement nader kan worden betrokken bij de besluitvormingsprocedures
onder het Verdrag van Maastricht. De regering wijst, zulks in antwoord
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op een vraag van de VVD-fractie, meer in het bijzonder voor wat betreft
de bepalingen inzake de Economische en Monetaire Unie en de
bepalingen inzake samenwerking op het terrein van Justitie en Binnen–
landse Zaken, op de door de Tweede Kamer aangenomen amende–
menten op de goedkeuringswet terzake (thans de artikelen 3, 4 en 5 van
de goedkeuringswet), waarmee de regering kon instemmen. Wat de
specifieke rol van de Eerste Kamer aangaat, zij erop gewezen dat
voornoemde amendementen expliciet spreken van de Staten-Generaal.
Van intensivering van de rol van nationale parlementen gaat naar het
oordeel van de regering, zulks in antwoord op de vraag van D66, geen
negatief effect uit op de toekomstige onderhandelingen over de verdere
uitbreiding van bevoegdheden van het Europees Parlement. Verder–
gaande betrokkenheid van nationale parlementen zal, zo mag worden
aangenomen, leiden tot meer inzicht in de noodzaak van versterking van
de rol van het Europees Parlement, wil daadwerkelijke parlementaire
controle op Europese besluitvorming tot stand gebracht kunnen worden.
De invloed van nationale parlementen kan immers niet verder gaan die
van een nationale regering, welke op zijn beurt slechts een van de onder–
handelende partijen is in het Europese besluitvormingsproces. Daarnaast
mag van toenemende nationaal-parlementaire betrokkenheid in de
verschillende Lid-staten een impuls worden verwacht op de interparle–
mentaire samenwerking tussen de nationale parlementen en het
Europees Parlement. De regering kent deze samenwerking, op basis van
de Verklaring van Rome van november 1990 (inzake de zogenaamde
Assisen) grote waarde toe, zulks tevens in antwoord op een specifieke
vraag terzake van de VVD-fractie. Deze samenwerking zal stimulerend
kunnen werken ten gunste van grotere bereidheid van Lid-staten om
adequate parlementaire controle op het Europees besluitvormingsproces
te aanvaarden. Tijdens de eerstvolgende intergouvernementele confe–
rentie zou van deze samenwerking de nodige druk op ieder van de onder–
handelende regeringen kunnen uitgaan om de aanbevelingen van de
Assisen in het Unie-verdrag tot uitdrukking te brengen.
De regering deelt de analyse van de GPV-fractie dat in het communau–
taire besluitvormingsproces een spanningsveld bestaat tussen enerzijds
de Raad, anderzijds het Europees Parlement. Dit is eigen aan het door
het Verdrag voorziene samenspel tussen beide instellingen, die tezamen
met de Commissie richting en inhoud moeten geven aan de wetgeving in
gemeenschapskader. De regering is geen voorstander van het bevorderen van een sterker functioneren van leden van het Europees
Parlement in nationale delegaties, zoals deze fractie bepleit. De regering
acht het niet op haar weg liggen zich uit te spreken over de wijze waarop
gekozen leden van het Europees Parlement zich opstellen of onderling
organiseren. Wel zij opgemerkt dat het Europees Parlement een eigen,
zelfstandige rol in het EG-besluitvormingsproces heeft te spelen, waarbij
van zijn leden - rechtstreeks gekozen op basis van een politiek
programma - geenszins gevergd mag worden dat zij zich op nationali–
teitsbasis groeperen of uitspreken. Evenmin mag overigens van hen
gevergd worden dat zij hun nationale herkomst verloochenen.
III. Grondwet en Unie-verdrag
De leden van de VVD-fractie hebben gevraagd naar een uiteenzetting
en het standpunt van het kabinet over de vraag of het Verdrag van
Maastricht in strijd is met de Grondwet.
De regering verwijst voor een nadere uiteenzetting naar de betreffende
passages in de memorie van toelichting (blz. 10-11), de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer (blz. 21-23), de nota naar aanleidmg
van het eindverslag van de Tweede Kamer (blz. 18,15) en de Hande–
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lingen van de Tweede Kamer (Handelingen II, 1992/93, 1291-1292).
Daar is toegelicht dat naar het oordeel van de regering het Verdrag niet
afwijkt van de Grondwet. Volgens artikel 92 Grondwet kunnen bij of
krachtens verdrag bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak
worden opgedragen aan volkenrechtelijke organisaties. De procedure van
artikel 91, derde lid, Grondwet vindt geen toepassing, omdat het Verdrag
niet afwijkt van specifieke grondwetsbepalingen. Hierbij heeft de
regering met name aandacht geschonken aan de bepalingen over de
immigratie, het kiesrecht, het onderwijs en het geldstelsel. De grondwet–
telijke delegatieterminologie («De wet regel ...») in deze bepalingen heeft
uitsluitend betrekking op een competentieverdeling binnen de nationale
verhoudingen waardoor het vereiste niveau van regelgeving op bepaalde
terreinen wordt vastgelegd en heeft geen betekenis voor de overdracht
van bevoegdheden op grond van artikel 92 van de Grondwet.
IV. Toelichting op de verdragsartikelen
De gemeenschappelijke bepalingen
De antwoorden op de vraag van de fractie van het CDA naar de
reikwijdte van artikel 3 van de goedkeuringswet, en op de vraag naar de
eventuele toekenning van bevoegdheden aan het Hof van Justitie van de
Gemeenschappen worden gegeven in het hoofdstuk inzake de samen–
werking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.
Financiële bepalingen en fraudebestrijding
Van de zijde van de VVD-fractie wordt gevraagd of het Verdrag
voorziet in verbetering en fraudebestendigheid van stelsels van
overdracht.
Hierop moge als volgt worden gereageerd.
Het verdrag van Maastricht bevat nieuwe bepalingen gericht op de
verbetering van het financieel beheer en de fraudebestrijding. Wat de
verbetering van het financieel beheer betreft, waaronder fraudepreventie
valt, zijn drie artikelen van belang In de eerste plaats is dat artikel 188 C,
dat bepaalt dat de Europese Rekenkamer ieder jaar een verklaring over
de betrouwbaarheid van de boekhouding van de Commissie dient af te
geven. Dit moet als een belangrijke nieuwe taak van de Rekenkamer
beschouwd worden. In de tweede plaats vergroot artikel 205 de verant–
woordelijkheid van de Commissie met betrekking tot het gezonde beheer
van de Gemeenschapsfinanciën. In artikel 206 wordt, ten derde, de
macht van het Europees Parlement ten aanzien van de controle op het
financieel beheer vergroot door de kwijtingsprocedure aan te scherpen.
Met betrekking tot de fraudebestrijding is in het verdrag het nieuwe
artikel 209 A opgenomen. Tot op heden zijn de Lid-staten verplicht
fraude tegen de Gemeenschapsbegroting tegen te gaan op basis van het
algemene artikel 5 van het EEG-verdrag. In het nieuwe artikel 209 A
wordt expliciet op de verantwoordelijkheid van de Lid-staten met
betrekking tot de fraudebestrijding ingegaan. De Lid-staten worden
verplicht fraude tegen de Gemeenschapsbegroting op dezelfde wijze te
bestrijden als fraude tegen de nationale begroting. Tevens worden ze
aangespoord hun inspanningen op het gebied van fraudebestrijding te
coördineren, waarbij de Commissie een ondersteunende rol speelt.
Naast bovengenoemde bepalingen is ook in het kader van de verdrags–
bepalmgen inzake samenwerking op het terrein van justitie en binnen–
landse zaken voorzien in samenwerking op het vlak van de fraudebe–
strijding. Artikel K. 1 biedt in de leden 5, 7 en 9 hiertoe concrete aankno–
pingspunten.
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Openbaarheid van bestuur
De leden van de fractie van D66 hebben gewezen op de inspanning
van de regering om een grotere transparantie in het Europese besluitvor–
mingsproces te bevorderen. Zij hebben gevraagd welke Lid-staten zich
hiertegen verzetten en welke argumenten zij daarvoor hanteren.
In dit stadium van de besluitvorming over de transparantie kan de
regering niet aangeven welke Lid-staten ervoor zullen kiezen de Neder–
landse benadering te ondersteunen of zich hiertegen te verzetten. In
algemene zin is het niet uitgesloten dat ten aanzien van de openbaarheid
van documenten steun kan worden gevonden bij de regeringen van de
Lid-staten die zelf een vorm van openbaarheidwetgeving kennen zoals
Denemarken, Frankrijk en Griekenland.
Ten aanzien van het vraagstuk van de openbaarheid van een (gedeelte
van) de vergadering van de Raad bestaat op dit moment nog geen duide–
lijkheid over het standpunt dat de verschillende Lid-staten zullen
innemen. De Nederlandse regering is voorstander van openbaarheid in
de begin– en slotfase van de vergaderingen van de Raad. Openbaarheid
van de onderhandelingsfase wijst de regering evenwel af omdat dit leidt
tot een verplaatsing van de werkelijke onderhandelingen naar wandel–
gangen en achterkamers. Er moet in algemene zin worden geconstateerd
dat in weerwil van de oproep van de Europese Raad te Birmingham tot
vergroting van de transparantie van de Raad er bij ettelijke regeringen
sprake is van een duidelijke aarzeling op dit punt.
V. Het beleid van de Europese Gemeenschap
Sociaal beleid
De leden van de SGP-fractie stelden een aantal vragen met betrekking
tot het sociaal beleid.
Ten aanzien van mogelijke risico's op het terrein van de eerlijke
mededinging als gevolg van de uitzonderingspositie van het Verenigd
Koninkrijk zij het volgende opgemerkt.
Het feit dat het Verenigd Koninkrijk zich niet heeft kunnen aansluiten
bij een nieuwe sociale paragraaf is op zichzelf te betreuren, maar bleek
uiteindelijk de enige mogelijke uitweg om in Maastricht tot een akkoord
te komen. Het risico van het ontstaan van een oneerlijke cocurrentiepo–
sitie van het Verenigd Koninkrijk is naar het oordeel van de regering
gering. In de eerste plaats zullen op basis van de overeenkomst van de
elf geen communautaire regelingen tot stand kunnen komen in verband
met lonen (artikel 2, lid 6). Een belangrijk concurrentie-element zijnde
het loon is hierbij dus niet in het geding. In de tweede plaats wordt een
ander belangrijk element in de arbeidskosten voor ondernemingen
gevormd door de kosten van sociale zekerheid. Daarover kan op basis
van de overeenkomst alleen met eenparigheid van stemmen besloten
worden en het is, zoals in de nota naar aanleiding van het eindverslag
van de Tweede Kamer aangegeven, geenszins de bedoeling van de
Nederlandse regering dat er op dit vlak binnen afzienbare tijd ingrijpende
communautaire normen worden geformuleerd. Verder is het zo, dat de
concurentiepositie van een land mede en soms zelfs in beslissende mate
bepaald wordt door andere factoren, zoals arbeidsproduktiviteit, ligging,
fiscaal klimaat en infrastructuur.
Deze leden vragen tevens naar het mogelijke risico van ondergraving
van het nationale beleid gericht op loonmatiging, als gevolg van
mogelijke Europese afspraken tussen sociale partners over lonen.
Terecht merken deze leden op dat «de beloning» geen onderwerp is
van communautaire competentie. Wel is het zo dat de Europese sociale
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partners hierover afspraken kunnen maken. Dit is evenwel geen nieuw
element van het Verdrag van Maastricht. Ook nu reeds zouden er bijvoor–
beeld Europese c.a.o.'s met afspraken over lonen kunnen worden
gemaakt; de Europese regelgeving staat hieraan niet in de weg. Tot op
heden is dit niet gebeurd. Voorzover dit in de toekomst wel zou
gebeuren, dan hoeft dit op zichzelf niet tot een doorkruising van het
nationale beleid te leiden. Dit zal uiteindelijk afhangen van de concrete
afspraken.
Door deze leden werd gevraagd naar een duidelijke afbakening,
rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel, van onderwerpen die
wat betreft het sociale beleid wel op Europees niveau moeten worden
geregeld en welke niet.
In de memorie van antwoord aan de Tweede kamer is uitgebreid
weergegeven wat het oordeel van de regering \s met betrekking tot de
sociale dimensie. Daaruit blijkt dat er niet vooraf voor het gehele sociale
terrein een concrete afbakening kan worden gegeven. Een Europees
sociaal beleid dient naar het oordeel van de regering aan een aantal
uitgangspunten te voldoen. Deze zijn
- de zelfstandige waarde van een sociaal Europa,
- de noodzaak om in aanvullmg op het ontstaan van de interne markt,
daar waar dit nodig is op sociaal terrein leemten op te vullen, en
- beperking van beleidsconcurrentie op sociaal terrein door middel van
het vaststellen van communautaire regelgeving.
Aan de hand van deze criteria dient te worden beoordeeld in hoeverre
Europees beleid op de afzonderlijke onderdelen van het sociale terrein
wenselijk is. Voor een nadere uitwerking zij verwezen naar de eerderge–
noemde nota naar aanleiding van het eindverslag van de Tweede Kamer.
Wat betreft de vraag van deze leden over de afgrenzing van het begrip
arbeidsvoorwaarden, zoals vermeld in artikel 2 van de Overeenkomst, zal
in elk geval niet kunnen verstaan het ontslagrecht en de beloning. In de
Overeenkomst is expliciet een andere besluitvormingsmethodiek
(unanimiteit) bepaald ten aanzien van ontslagrecht, terwijl de beloning
geheel buiten de bevoegdheid van de EG is geplaatst.
Tot slot moet met de leden van de fractie van de SGP worden erkend
dat met de uitzonderingspositie van het Verenigd Koninkrijk een
precedent is geschapen. Voor de regering was dit acceptabel omdat
alleen op deze wijze tot een akkoord kon worden gekomen. Wel is zij van
oordeel dat een dergelijk precedent beslist geen navolging verdient.
Onderwijs, beroepsopleiding en jeugd
De leden van de fractie van de SGP vroegen zich af hoe de term
«ontwikkeling van de Europese dimensie in het onderwijs» moet worden
verstaan en welke concrete acties van de EG op grond van deze zinsnede
mogelijk zijn.
In de visie van de regering beoogt de ontwikkeling van de Europese
dimensie in het onderwijs de onderwijsinstellingen in de Gemeenschap in
de gelegenheid te stellen in te spelen op de verdergaande samenwerking
in Europees verband en de consequenties van die verdergaande samen–
werking, zoals bijvoorbeeld de bevordering van het taalonderwijs. Het is
mede de taak van het onderwijs leerlingen/studenten toegang te
verschaffen tot de grote verscheidenheid van Europese talen en culturen.
De regering wenst hierbij overigens te benadrukken dat deze acties in
geen enkel geval kunnen en mogen leiden tot ingrijpen in de nationale
onderwijssituatie en de vrijheid van inrichting van het onderwijs. Het zijn
de instellingen zelf die beslissen of zij willen deelnemen aan samenwer–
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kingsactiviteiten op dit gebied. In dit verband wenst de regering te wijzen
op hetgeen gesteld is in artikel 126, vierde lid, waarin expliciet wordt
bepaald dat stimuleringsmaatregelen niet mogen leiden tot harmonisatie.
Cultuur
In antwoord op een vraag van de VVD-fractie met betrekking tot de
besluitvormingsprocedure op het terrein van de cultuur wordt verwezen
naar lid 5 van artikel 128. Daarin wordt bepaald dat stimuleringsmaatre–
gelen op dit terrein worden aangenomen volgens de procedure van
artikel 189 B. In lid 2, onder c en d, van dit artikel wordt het Europees
Parlement de mogelijkheid geboden de betreffende stimuleringsmaatre–
gelen te verwerpen, respectievelijk te amenderen via een volstrekte
meerderheid van stemmen. De regering is van mening dat op deze wijze
voldoende ruimte geboden wordt aan het Europees Parlement om zich
op beslissende wijze over de voorstellen uit te spreken. De regering wijst
er daarbij op dat het hier uitsluitend stimuleringsmaatregelen betreft.
Van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van
de Lid-staten kan op grond van het gestelde in lid 5 van artikel 128 geen
sprake zijn. Voor door de Gemeenschap te nemen «lichtere» maatre–
gelen, op onderhavig terrein stimuleringsmaatregelen, mag de voorge–
stelde besluitvormingsprocedure reeds als zwaar genoeg worden geken–
merkt. De regering deelt niet de vrees van de VVD-fractie dat de
toepassing van artikel 92, lid 2, (aangenomen wordt dat genoemde
fractie doelt op lid 3, orider d) zeer arbitrair lijkt te kunnen verlopen. De
door het Verdrag geïntroduceerde formulering terzake beoogt juist een
evenwichtige afweging mogelijk te maken van mogelijk conflicterende
belangen van respectievelijk culturele en economische aard. Het is
uiteindelijk aan het Hof van Justitie om te oordelen of deze afweging
zorgvuldig en adequaat heeft plaatsgevonden.
In antwoord op een vraag van de SGP-fractie merkt de regering op dat
de term «gemeenschappelijk cultureel erfgoed» is bedoeld als
uitgangspunt en als basis voor de culturele samenwerking in het kader
van de Europese Gemeenschap. Zonder de notie van gemeenschappe–
lijkheid zou de opname van een culturele paragraaf in het verdrag geen
rechtvaardiging hebben, in ieder geval niet als grondslag voor acties in
Gemeenschapsverband. Daartegenover staat de notie van eerbiediging
van nationale en regionale verscheidenheid om aan te geven dat er ook
tereinen zijn waarin de Gemeenschap niet behoort te treden, mede
conform het uitgangspunt van subsidiariteit.
Volksgezondheid
In antwoord op de vragen van de leden van de SGP-fractie of op het
punt van de voorlichting en onderwijs wel een taak voor de EG ligt, en of
dit aspect niet volgens het subsidiariteitsbeginsel nationaal geregeld
dient te worden, merkt de regering het volgende op.
Onder meer op basis van het al enige jaren lopende succesvolle
programma Europa tegen Kanker is in het nieuwe volksgezondheidsar–
tikel (artikel 129) de nadruk gelegd op preventie van ziekten, met name
door middel van voorlichting en onderwijs. In het programma Europa
tegen kanker (evenals in de latere programma's tegen AIDS en drugs)
vormen voorlichting en onderwijs de belangrijkste instrumenten. Deze
instrumenten worden echter alleen en bij uitstek gebruikt met inacht–
neming van het subsidiariteitsbeginsel. De Commissie draagt alleen daar
bij, waar haar optreden een meerwaarde verleent aan het optreden van
de Lid-staten. De Commissie draagt bijvoorbeeld zorg voor coördinatie
van Europese bijeenkomsten waar nationale experts informatie kunnen
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uitwisselen over voorlichtingsactiviteiten; ze instigeert en coördineert
onderzoeksactiviteiten, en draagt ook zorg voor evaluatie van diverse
activiteiten. Tevens stelt de Commissie in samenwerking met nationale
vertegenwoordigers jaarlijks een Europees thema vast, dat als leidraad
dient voor activiteiten die op nationaal niveau ontplooid worden. De
feitelijke activiteiten op het terrein van voorlichting en gezondheidson–
derwijs worden dus nationaal geregeld, met inachtneming van het subsi–
diariteitsbeginsel en de culturele verschillen tussen de Lid-Staten.
Cohesie
In antwoord op de vraagstelling van de SGP-fractie brengt de regering
naar voren dat het Verdrag van Maastricht niet zijn financiële vertaling
vindt in het Delors-ll pakket, althans voor wat betreft de meeste uitga–
vencategorieën die in dat kader worden behandeld. De regering heeft
zich dan ook steeds op het standpunt gesteld dat Delors II niet kan
worden beschouwd als de rekening van Maastricht. Om die reden moet
een akkoord over Delors-ll op juridische gronden los worden gezien van
de inwerkingtreding van het Verdrag. Een en ander laat uiteraard onverlet
dat, sinds de Europese Raad van Lissabon, sprake is van een koppeling in
politieke termen. Deze algemene visie is evenwel niet van toepassmg op
het Cohesiefonds, waarvoor het Verdrag van Maastricht de rechtsbasis
biedt. In dit verband zij opgemerkt dat de oprichting van het Cohesie–
fonds uiteindelijk een factor van gewicht was voor de verkrijging van
steun van de cohesielanden voor het Verdrag.
Het Cohesiefonds is bedoeld als een specifiek horizontaal
cohesie-instrument, waarmee relatief kostbare investeringen in milieu–
voorzieningen en vervoersinfrastructuur moeten worden gefinancierd.
Ten aanzien van de financiële invulling van het Cohesiefonds is de
regering van mening dat, binnen een totaalkader van de
cohesie-inspanning en niet als geïsoleerde beslissing, akkoord kan
worden gegaan met bedragen die in de buurt komen van het oorspronke–
lijke Commissievoorstel (10 miljard Ecu in 5 jaar), teneinde uitdrukking te
geven aan het streven de cohesiemiddelen met name te gebruiken voor
de armste Lid-staten.
Het cohesiebeleid zal worden uitgevoerd via de bestaande structuur–
fondsen (EFRO, ESF en EOGFL-Oriëntatie) en het Cohesiefonds. Over de
vaststelling van de financiële enveloppe voor het cohesiebeleid, evenals
over de nadere beleidsmatige invulling, wordt thans onderhandeld in het
kader van het Delors II pakket. Daarbij wordt er door de regering op
aangedrongen de leningencomponent in het cohesiebeleid te versterken.
Mede in het licht van de opmerkingen van de Europese Rekenkamer over
de uitvoering van het structuurbeleid, waaraan de VVD-fractie refereert,
is kwaliteitsverbetering inzet van de regering in het kader van de
Delors-ll onderhandelingen. Een en ander moet bijvoorbeeld worden
bereikt door versterking van ex-ante en ex-post evaluaties en financiële
controle alsmede een grotere betrokkenheid van de Raad bij specifieke
programma's (via een zwaardere comitéprocedure).
De structuurfondsen zijn voor onbepaalde tijd ingesteld, hetgeen in
beginsel ook zal gelden voor het Cohesiefonds. Financiering ten behoeve
van het Cohesiefonds wordt evenwel slechts voorzien voor de looptijd
van het Delors-ll pakket. Tegen het einde van deze periode zal dienen te
worden bezien in hoeverre er aanleiding is om de financiering van het
Cohesiefonds te verlengen. Daarbij zal onder andere het criterium van de
relatieve welvaart van de verschillende Lid-staten opnieuw een belang–
rijke rol kunnen spelen. Volgens het Cohesieprotocol komen Lid-staten
met een BNP per capita van minder dan 90% van het EG-gemiddelde, die
een programma hebben dat leidt tot het voldoen aan de voorwaarden
van economische convergentie omschreven in artikel 104 C van het
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Verdrag, voor financiële bijdragen uit het Cohesiefonds in aanmerking.
De regermg is overigens in zijn algemeenheid van mening dat na
afloop van de periode van het Delors-ll pakket met betrekking tot het
cohesiebeleid meer nadruk zal moeten worden gelegd op het econo–
mische beleid en minder op financiële overdrachten ten laste van de
EG-begroting.
Naar de mening van de regering dient er, zoals aangeduid door de
fracties van de SGP en de VVD, een redelijk evenwicht te bestaan tussen
interne en externe solidariteit, te weten enerzijds de cohesie-inspanning
van de Gemeenschap en anderzijds de samenwerking met derde landen,
waaronder zeker ook de landen van Midden– en Oost-Europa. In dat licht
streeft de regering ernaar dat er ten opzichte van de herziene Commis–
sievoorstellen voor het Delors-ll pakket een aanpassing van de cijfer–
matige invulling ten gunste van het externe beleid plaatsvindt.
In antwoord op een vraag van de VVD-fractie over aanvaarding van de
verordeningen voor het nieuwe Cohesiefonds en herziening van de veror–
deningen voor de structuurfondsen geldt naar de mening van de regering
dat volgens artikel 130 D van het Verdrag terzake inderdaad unanimiteit
vereist is. Hierbij moet evenwel worden bedacht dat behandeling van
deze verordeningen plaatsvindt in het bredere kader van het Delors-ll
pakket. Aangezien de cohesielanden belang hebben bij een verdere
(financiële) versterking van het cohesiebeleid, valt niet aan te nemen dat
zij in dat verband totstandkoming van de betrokken verordeningen
zouden willen compliceren.
Mrlieu
De leden van de SGP-fractie hebben de regering verzocht in te gaan
op de aard van de maatregelen inzake ruimtelijke ordening, waarnaar
wordt verwezen in artikel 130 S.
De regering hecht eraan te stellen dat beleid terzake ruimtelijke
ordening geen terrein is waarop de Gemeenschap bevoegdheden heeft
gekregen. Het niet verlenen van deze bevoegdheden moet worden
verklaard uit de omstandigheid dat, zoals ook het standpunt van de leden
van de SGP-fractie impliceert, ruimtelijke ordening vanuit de aard van de
materie primair op locaal en regionaal niveau gestalte moet krijgen. Dit
neemt evenwel niet weg dat er aan diverse terreinen van communautair
beleid wel degelijk aspecten van ruimtelijke ordening zijn verbonden.
Hierbij valt met name te denken aan diverse facetten van Europees struc–
tuurbeleid (landbouw, transeuropesenetwerken, e.d.). De verwijzing naar
ruimtelijke ordening in de milieuparagraaf van het Verdrag beoogt
primair de milieu-relevantie van de aspecten van ruimtelijke ordening van
deze onderdelen van communautair beleid tot uitdrukking te brengen.
Daarnaast bevat ook het Europese milieubeleid zelf aspecten die de
ruimtelijke ordening raken. In concreto moet hierbij ondermeer worden
gedacht aan regelgeving gericht op natuurbescherming en de milieu–
effectrapportage.
De leden van de SGP fractie verzochten voorts om een evaluatie van
het Europese milieubeleid in termen van regionale differentiatie.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat communautaire besluit–
vorming tot dusverre niet wezenlijk werd gehinderd door een belangente–
genstelling tusen rijkere en armere Lid-staten. Dit werd met name
veroorzaakt door het feit dat Europees milieubeleid, gebaseerd op de
milieuparagraaf van de Europese Akte (artikel 130 S), in beginsel ruimte
voor individuele Lid-staten laat om strengere normen op nationaal niveau
te hanteren. De regering herinnert in dit verband aan haar standpunt dat
Europees milieubeleid, dat gezien de aard van de materie raakt aan het
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functioneren van de Interne Markt, dient te worden gevoerd op basis van
artikel 100 A van het EG-verdrag. In dit artikel is uitdrukkelijk de
verplichting voor de Europese Commissie opgenomen om bij het doen
van voorstellen uit te gaan van een hoog beschermingsniveau. Artikel
100 A biedt evenwel tevens de mogelijkheid om verdergaande nationale
bepalingen toe te passen die hun rechtvaardiging vinden in «gewichtige
eisen (...) verband houdend met de bescherming van arbeidsmilieu of het
milieu». Een aantal noordelijke Lid-staten, waaronder Nederland, heeft in
het recente verleden van deze bepaling gebruik gemaakt.
De VVD-fractie heeft de regering verzocht een taxatie te geven van de
aanzetten en uitvoeringsmogelijkheden voor een verantwoord en op
Europees niveau gecoördineerd milieubeleid, zulks in het licht van
nationale aarzelingen binnen elk van de twaalf Lid-staten afzonderlijk.
Hoewel het niet aan de Nederlandse regering is om beschouwingen te
wijden aan de achtergronden van mogelijke aarzelingen van overige
Lid-staten ten aanzien van het Europese milieubeleid, is zij zelf van
oordeel dat het Verdrag van Maastricht belangrijke aanknopingspunten
biedt om te komen tot verdere ontwikkeling van dit beleid. Hierbij dient
met name te worden gedacht aan de opname van de duurzaamheidseis
in het doelstellingen-artikel van het Verdrag (artikel B), alsmede aan het
feit dat artikel 130 R, lid 2, thans bepaalt dat eisen ter zake van milieube–
scherming in het bepalen en uitvoeren van gemeenschapsbeleid op
andere gebieden moeten worden geïntegreerd. Deze nieuwe bepalingen
vormen naar het oordeel van de regering een belangrijke grondslag voor
het optreden van de Gemeenschap op het gebied van milieu. Daarbij
merkt de regering op dat ook op het gebied van milieubeleid de
toepassing van de subsidiariteitseis, zoals geformuleerd in artikel 3 B van
het Verdrag, van groot belang is. Zij is van oordeel dat het optreden van
de Gemeenschap op het gebied van milieu met name tot uiting zal
moeten komen wanneer sprake is van milieuproblemen met grensover–
schrijdende aspecten. Tenslotte zal ook de mogelijkheid om op vele
milieuterreinen te komen tot besluitvorming bij gekwalificeerde
meerderheid de totstandkoming van een verantwoord Europees milieu–
beleid kunnen bespoedigen.
VI. De economische en monetaire unie
EMU-proces
De leden van de fracties van SGP en GPV vragen zich af of het wel
verstandig is om termijnen vast te leggen in het Verdrag.
Alle Lid-staten waren in de eindfase van de onderhandelingen van
mening dat het onomkeerbaar karakter van het EMU-proces het best kan
worden vastgesteld door een uiterste begindatum in het Verdrag op te
nemen. De keuze voor een uiterste begindatum van 1 januari 1999 in
samenhang met de afwezigheid van een minimum vereist aantal landen
dat aan de overgangsvoorwaarden voldoet, handhaaft het momentum
van de ontwikkeling naar de EMU. Enerzijds verhoogt het de druk op de
Lid-staten hun convergentieprogramma uit te voeren. Anderzijds
voorkomt het dat de overgang naar onherroepelijke vastgeklonken
wisselkoersen voor langere tijd wordt uitgesteld terwijl een groep landen
hiertoe al in staat is.
De leden van de D66-fractie vragen het oordeel van de regering over
een zogenoemde mini-EMU en over een EMU waarin een of meerdere
grote Lid-staten niet in de kopgroep zitten. De leden van de VVD-fractie
achten in dit kader een Europa van twee snelheden onvermijdelijk. De
leden van de SGP-fractie vragen of het aantal lid-staten dat op 1 januari
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1999 voldoet aan de voorwaarden om toe te treden tot de derde fase
van de EMU zonder derogatie, geen enkele rol speelt in de beslissing om
tot de derde fase over te gaan.
De regering is geen voorstander van een mini-EMU buiten het
bestaande EG-kader. Wel is het voorstelbaar dat niet alle landen bij de
overgang naar de derde fase in staat zullen zijn om als volwaardig lid toe
te treden. Het eventuele optreden van een kopgroep is wel te onder–
scheiden van een mini-EMU, zolang het perspectief blijft bestaan dat de
overigen ook zullen toetreden. Uiteraard hoopt de regering dat de
kopgroep zo groot mogelijk zal zijn. Het lijkt prematuur en misschien
zelfs contraproductief om nu reeds te speculeren over de exacte omvang
en samenstelling van de kopgroep. Het moge echter duidelijk zijn dat al
het nodige zal worden gedaan om Nederland gereed te doen zijn voor
een volwaardig lidmaatschap van de derde fase. Het Nederlandse
convergentieprogramma, dat in Brussel goed is ontvangen, illustreert dit.
Een Nederlands lidmaatschap van de 'kopgroep' lijkt dan ook zeker
binnen bereik.
De Lid-staten die op 1 januari 1999 voldoen aan de voorwaarden om
toe te treden tot de derde fase van de EMU zullen moeten toetreden. Het
is ovengens uiterst onwaarschijnlijk dat de groep landen die aan de
toetredingsvoorwaarden voldoet heel klein is en Duitsland niet bevat.
De leden van de SGP-fractie menen dat de regering te weinig
aandacht heeft besteed aan de noodzaak van een maatschappelijk
draagviak voor de EMU. Zij vragen bijvoorbeeld of er bij de bevolking
voldoende bereidheid zal bestaan voor eventuele bezuinigingen en
loonmatiging die met het oog op de overgangsvoorwaarden voor de
derde fase nodig zijn.
De regering onderkent het belang van een breed maatschappelijk
draagvlak in de Lid-staten voor de EMU, zowel voor het doel als voor de
weg er naar toe. De regering is van mening dat er ook een aanzienlijke
steun bestaat voor verdere Europese economische en monetaire
integratie en zag deze mening ook bevestigd in de brede steun die het
Verdrag van Maastricht verwierf in de Tweede Kamer. Dit neemt niet
weg dat verder gewerkt dient te worden aan de versteviging van het
maatschappelijk draagvlak voor Maastricht.
De aanpassing aan de convergentiecriteria, met name op budgettair
terrein, kan voor sommige Lid-staten in een tijdelijke groeivertraging
resulteren. Op den duur zullen een lagere inflatie en een lagere rente
echter de economische groei stimuleren. Benadrukt zij bovendien dat de
Lid-Staten die de grootste aanpassing zullen moeten doorvoeren, al voor
het akkoord over het Unie-Verdrag hadden geconcludeerd dat hun
budgettaire situatie onhoudbaar was geworden en dat budgettaire
consolidatie onvermijdelijk zou zijn. In dit licht bieden de convergentiecri–
teria een extra stimulans om goede voornemens werkelijk uit te voeren.
Overgang derde fase
Procedure
De leden van de SGP-fractie vragen een verklaring voor de besluit–
vorming met gekwalificeerde meerderheid over de deelname van een
Lid-staat aan de derde fase.
Met de bekrachtiging van het Unie-Verdrag nemen de Lid-staten het
besluit om te zijner tijd, mits zij aan de overgangsvoorwaarden voldoen,
hun monetaire autonomie over te dragen aan de ECB. Dit besluit, dat
mderdaad diep ingrijpt in de soevereiniteit, wordt dus met unanimiteit
genomen.
Ten einde het EMU-proces een onomkeerbaar karakter te geven,
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dienen Lid-staten na de inwerkingtreding van het Verdrag niet over een
veto te beschikken om de overgang naar de derde fase alsnog tegen te
houden. Deze overweging is de reden waarom de besluitvorming over de
overgang naar de derde fase met gekwalificeerde meerderheid wordt
genomen.
De leden van de SGP-fractie wensen te vernemen welke beslissingsbe–
voegdheid het Nederlandse parlement exact heeft met betrekking tot de
overgang naar de derde fase.
Het standpunt dat de regering zal innemen bij de besluitvorming over
de overgang naar fase drie dient, conform het Verdrag, gebaseerd te zijn
op de daarin neergelegde convergentiecriteria. Volgens artikel 5 van de
goedkeuringswet, ingevoerd bij amendement op stuknummer 51 van het
lid Melkert c.s., dient de regering voor dit standpunt vervolgens de
instemming van de Staten-Generaal te verkrijgen. Volgens dit artikel kan
het oordeel van de Staten-Generaal alleen betrekking hebben op de
vraag of de regering de criteria op de juiste wijze heeft toegepast. De
Tweede Kamer en de regering waren het erover eens dat artikel 5
uitdrukkelijk geen ruimte biedt voor een «opting out»; als Nederland naar
het oordeel van de gekwalificeerde meerderheid van de Raad als
volwaardig lid dient toe te treden tot de derde fase, kan Nederland zich
niet aan dit oordeel onttrekken.
De leden van de PvdA-fractie vragen op welke wijze de regering haar
voorstellen met betrekking tot het al dan niet toetreden tot de derde fase
denkt voor te leggen aan de beide Kamers der Staten-Generaal.
Artikel 5 van de goedkeuringswet biedt de ruimte voor regering en
parlement om te zijner tijd over de te volgen procedure gedachten uit te
wisselen. De regering kan niet hierop vooruitlopen.
De leden van de SGP-fractie wensen te vernemen of de datum van 1
januari 1999 juridisch bindend is of slechts een politieke betekenis heeft.
Als niet tot een eerdere datum wordt besloten, zal de derde fase van
de EMU ingaan op 1 januari 1999, zie artikel 109 J. Aan het ingaan van
de derde fase zijn rechtsgevolgen verbonden. Zo wordt bijvoorbeeld een
aantal verdragsbepalingen pas van kracht bij het ingaan van de derde
fase, zie artikel 109 E, lid 3, paragraaf 2. ESCB en ECB vangen hun taak
aan bij het ingaan van de derde fase.
Indien een Lid-staat een in deze fase op hem rustende verplichting niet
nakomt, is een actie voor het Hof van Justitie mogelijk. De datum van 1
januari 1999 heeft dus niet alleen politieke, maar ook juridische
betekenis.
Het lid van de GPV-fractie ontwaart vier mogelijke categorieën van
landen bij de overgang naar de derde fase. Hij vraagt zich af of er dan
wel iets terecht komt van een EMU.
Het Verdrag voorziet voor alle deelnemers een overgang naar de derde
fase. Wel kan de aard van het lidmaatschap verschillen. De regering
meent dat er bij de start in beginsel drie categorieën kunnen bestaan: de
volwaardige deelnemers aan de derde fase, de deelnemers die met een
tijdelijke derogatie participeren en het Verenigd Koninkrijk.
Volgens het Verdrag kan Denemarken kiezen voor een derogatiestatus,
ook al zou het voldoen aan alle criteria en is alleen voor het Verenigd
Koninkrijk een regeling getroffen die inhoudelijk enigszins afwijkt van de
derogatiestatus.
De regering hoopt evenwel dat de groep landen met een derogatie–
status klein zal blijven en dat derogaties niet alleen een tijdelijk maar ook
een kortstondig verschijnsel zullen blijken. Voorts hoopt de regering dat
het Verenigd Koninkrijk en Denemarken bij de overgang naar fase drie
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toch zullen besluiten tot een volwaardig lidmaatschap. Voor beide landen
is immers de mogelijkheid om buiten de monetaire eenwording te blijven
geen verplichting.
Convergentiecriteria
De leden van de CDA-fractie vragen of de convergentiecriteria voor de
derde fase toereikend zijn voor de beoordeling van een Lid-Staat. Zij
vragen of de EMU niet meer economische convergentie veronderstelt
dan in het Verdrag is voorzien. Naar aanleiding van de recente valuta–
onrust in het EMS vragen zij of de valutamarkten beter zicht hadden op
de onderliggende economische divergentie in de Gemeenschap dan de
politiek.
De in het Verdrag gekwantificeerde criteria voor inflatie, overheidsfi–
nanciën, wisselkoersstabiliteit en rente hebben primair betrekking op de
mate van nominale convergentie. Voor de overgang naar de derde fase is
vanzelfsprekend ook reële convergentie essentieel. De onderliggende
economische structuur in de Lid-staten dient voldoende solide en flexibel
te zijn voor de onherroepelijke vastkoppeling van de wisselkoers. In
artikel 109 J, lid 1, van het Verdrag wordt daarom vastgelegd dat
behalve met bovengenoemde criteria, rekening moet worden gehouden
met indicatoren van reële convergentie zoals marktflexibiliteit,
loonkosten per eenheid produkt en de ontwikkeling van de lopende
rekening. Aangezien een kwantitatieve invulling van deze criteria
ondoenlijk is, zijn ze in het Verdrag kwalitatief opgenomen. Dit betekent
echter niet dat ze bij de beoordeling van een Lid-staat een onbelangrijke
rol zullen spelen. De regering meent daarom dat het Verdrag adequate
overgangsvoorwaarden voor de derde fase neerlegt.
De convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht zijn geïnspi–
reerd door het besef van de economische divergentie die nog in de
Gemeenschap bestaat. Toen problemen ontstonden bij de bekrachtiging
van het Verdrag en twijfels over de politieke committering in Lid-staten
aan de criteria voor de EMU, kregen ook de valutamarkten weer
aandacht voor de bestaande economische divergentie. De regering deelt
daarom niet de stelling dat de valutamarkten beter zicht hadden op deze
onderiiggende divergentie dan de politiek. Wel hebben de financiële
markten aan hun inzichten consequenties verbonden die sommige
regeringen in de Gemeenschap zeker hebben verrast. Bovendien hebben
marktpartijen ook valuta's van Lid-staten aangevallen zonder dat er
sprake was van divergentie.
De leden van de CDA-fractie vragen zich af in hoeverre het wissel–
koerscriterium nog een bijdrage kan leveren aan de bepaling van de mate
van convergentie van een wülekeurig EG-land.
De regering meent dat het wisselkoerscriterium zeker een bijdrage kan
leveren aan de bepaling van de mate van convergentie van een wille–
keurig EG-land. In beginsel vloeien pariteitsaanpassingen voort uit
uiteenlopende ontwikkelingen in de inflatie of de reële economie. Als
Lid-staten in de aanloop naar de derde fase ernst maken met hun
convergentie-inspanning zullen pariteitsaanpassingen dus afwezig
kunnen blijven. Als Lid-staten hun convergentie-inspanning evenwel op
een laag pitje zetten, zal de noodzaak van pariteitsaanpassingen zich
zeker openbaren. Het wisselkoerscriterium werkt aldus als een
seinwachter voor de andere criteria. Bovendien neemt het wisselkoerscri–
terium als enige een langere periode (2 jaar) in ogenschouw; de overige
criteria bezien slechts het afgelopen jaar.
De leden van de CDA-fractie vragen of het wenselijk en mogelijk zou
kunnen zijn de convergentiecriteria uit te breiden met de norm van
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belasting– en premiedruk. De VVD-fractie vraagt of het kabinet het geen
gemis acht dat de collectieve lasten niet ook als criterium zijn
opgenomen naast de tekort– en schuldquote.
De regering acht het van groot belang dat het sociaal– en financieel–
economische beleid er niet alleen toe leidt dat aan de convergentiecri–
teria kan worden voldaan, maar bovendien dat het zich mede richt naar
de eisen - in brede zin - die een integrerend Europa aan onze economie
stelt. Een degelijk sociaal– en financieel-economisch beleid, gericht op
versterking van de werkgelegenheid, op een ontwikkelde infrastructuur
en een goed sociaal klimaat, alsmede op consolidatie van de openbare
financiën hand in hand met een verlaging van de collectieve lasten, stelt
Nederland in staat niet alleen aan die eisen te voldoen, maar juist ook de
vruchten te plukken van de voortgaande economische integratie en de
EMU. Daartoe kan het nuttig zijn de Nederlandse positie op een aantal
terreinen te vergelijken met die van andere landen. Overigens houdt dit
niet in dat op alle beleidsterreinen, waar Nederland afwijkt, beleidsaan–
passingen noodzakelijk zijn om eventuele verschillen met het buitenland
te doen verdwijnen. Het blijft mogelijk dat een Lid-staat binnen zekere
grenzen kiest voor een hoger (of lager) niveau van collectieve voorzie–
ningen dan dat van één of een aantal andere Lid-staten, waarvoor dan
ook een hogere (of lagere) prijs in de vorm van belastingen en premies
betaald moet worden. Daarbij komt, dat wat betreft de belasting– en
premie-tarieven een zekere beleidsconvergentie in elk geval zal moeten
plaatsvinden, ook als dergelijke convergentiecriteria niet bestaan,
namelijk voorzover door toenemende mobiliteit, in een aan kracht
winnende interne markt, de grondslag voor belasting en premieheffing
sterker door verschillen met het buitenland beïnvloed zal worden. De
inspanningen om te komen tot fiscale harmonisatie in de sfeer van de
indirecte belastingen zijn in dit verband een voorbeeld van eerderge–
noemde beleidsconvergentie. In de sfeer van de belastingen en premies
op arbeid kan Nederland zich evenmin onttrekken aan de ontwikkelingen
in het buitenland, gelet ook op de relatie met de loonkostenontwikkeling,
buitenlandse concurrentiepositie en werkgelegenheidsontwikkeling.
Ook zonder norm voor de collectieve lasten, en zelfs ook in een situatie
zonder EMU, dient in de belastingheffing, maar ook bijvoorbeeld wat
betreft de uitgaven voor infrastructuur en onderwijs, rekening gehouden
te worden met de ontwikkelingen in het (relevante) buitenland. In het
licht van het bovenstaande werd en wordt het niet nodig en ook niet
wenselijk geacht, additionele convergentiecriteria ten aanzien van collec–
tieve lasten in het Unie-Verdrag op te nemen.
De leden van de PvdA-fractie stellen dat de convergentiecriteria op
verschillende wijzen vallen te interpreteren. Een verschillend oordeel over
de toetreding tot de derde fase acht de PvdA-fractie dan ook alleszins
mogelijk, wellicht zelfs waarschijnlijk. De leden van de PvdA-fractie
wijzen erop dat de onenigheid zelfs tussen drie partijen zou kunnen
bestaan, de regering met instemming van de Tweede Kamer, de Eerste
Kamer en de Europese Raad.
De PvdA-fractie constateert terecht dat volgens het Verdrag de
convergentiecriteria niet automatisch kunnen worden toegepast. Dit
geldt met name voor de beoordeling van de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën. Toch verwacht de regering niet dat dit aanleiding zal
geven tot verschillen van inzicht met het parlement, zolang regering en
parlement het erover eens zijn dat de criteria strikt moeten worden
toegepast. Een dergelijke opvatting werd vrij breed gesteund in de
Tweede Kamer en de regering hoopt en verwacht dat dit ook in de Eerste
Kamer het geval zal zijn. Ook een strikte toepassing neemt echter niet
weg dat bij het oordeel over de vraag of een Lid-staat gereed is om tot
de derde fase toe treden, de criteria dienen te worden geplaatst in de
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context van een breed economisch onderzoek waarin alle relevante
factoren zullen worden meegenomen. Dit kan een verschillende
oordeelsvorming niet uitsluiten. Uiteindelijk zal het oordeel van de
Europese Raad doorslaggevend zijn.
De leden van de PvdA-fractie vragen of de regering de criteria voor
overheidstekort en overheidsschuld als «hard» beoordeelt en zo ja, of zij
deze hardheid met concrete grenswaarden kan beleggen.
De leden van de VVD-fractie vragen of het kabinet de mening deelt dat
de les uit de EMS-crisis is dat de overgang naar de derde fase gebaseerd
dient te zijn op een strikte toepassing van de overgangscriteria en dat
een versoepeling van deze criteria om zoveel mogelijk Lid-staten voor de
derde fase te kwalificeren grote schade kan veroorzaken. Daarentegen
vragen de leden van de SGP-fractie zich in het licht van de politieke
ontwikkelingen anno 1992 af, of bij het besluit inzake de overgang naar
de derde fase politieke factoren wel geheel buiten beschouwing moeten
worden gelaten.
In artikel 109 J, lid 3, 2e gedachtenstreepje, van het Verdrag is
vastgelegd dat eind 1996, nadat is vastgesteld welke landen aan de
toelatingsvoorwaarden voldoen en dat dit een meerderheid van de
Lid-staten betreft, de Europese Raad het politieke oordeel uitspreekt of
het passend is dat de Gemeenschap (op korte termijn) de derde fase
ingaat. In die zin worden de politieke ontwikkelingen niet buiten de
besluitvorming gehouden. Dit doet evenwel niets af aan het belang van
economische convergentie voor de overgang van de Gemeenschap naar
de EMU. De regering deelt dan ook de mening van de WD-fractie dat de
les van de afgelopen maanden is dat de overgang naar de derde fase
gebaseerd dient te zijn op een strikte toepassing van de overgangscri–
teria. Tegelijkertijd erkent de regering het gevaar dat politieke
argumenten een rol kunnen spelen bij de toepassing van de criteria
betreffende overheidstekort en overheidsschuld. Naast beide criteria
staan evenwel de objectieve criteria betreffende inflatie, wisselkoers en
lange rente.
De set van criteria overziend meent de regering dat de mogelijkheid
van een niet-economische argumentatie binnen de perken blijft. De
mening wordt gesterkt door de discussie in Nederland en Duitsland over
de betrokkenheid van het nationale parlement in het beoordelingsproces.
De discussie gaf aan dat met name de landen met een sterke valuta
zullen aandringen op een stringente toepassing van de convergentiecri–
teria.
De leden van de SGP-fractie informeren naar het meest recente
overzicht van de mate waarin de Lid-staten van de EG voldoen aan de
convergentiecriteria en van de mate van economische convergentie.
Deze vraag laat zich niet volledig beantwoorden. De criteria voor de
vaststelling van een excessief tekort bieden immers ruimte voor interpre–
tatie, een interpretatie die de Raad bij zijn beslissing over de overgang
naar fase drie zal geven. Bij de meest krappe interpretatie voldoen
Denemarken, Frankrijk, lerland en Luxemburg aan het tekortcriterium,
terwijl Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk het schuldquotecriterium halen. Voor de overige criteria kan
de volgende momentopname worden gegeven. België, Denemarken,
Duitsland, Frankrijk, lerland, Luxemburg en Nederland voldoen thans aan
alle drie nominale criteria voor respectievelijk inflatie, lange rente en
wisselkoers. Het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de criteria voor de
inflatie en de lange rente. Griekenland, Italië, Spanje en Portugal
tenslotte voldoen aan geen van de nominale criteria.
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De leden van de PvdA-fractie vragen of de regering een tabel kan
presenteren, waarin de arbeidsproduktiviteit in de lariden van de
Gemeenschap wordt vergeleken. Gevraagd wordt of de regering het eens
is met de stellmg dat het invoeren van een sterke munt in economieën
met een lage produktiviteit en hoge werkloosheid ernstige sociale
gevolgen kan hebben. Zulke economieën zullen zeer moeilijk afscheid
kunnen nemen van het wisselkoersinstrument. Gevraagd wordt welke
gevolgen dat zal hebben voor de EMU. De leden van de CDA-fractie
vragen welke belangen landen met een convergentie-achterstand hebben
bij het vroegtijdig loslaten van het monetair instrumentarium door
toetreding tot de EMU.
De recente ontwikkelingen op de valutamarkten hebben op een
pijnlijke manier aangetoond dat de convergentie in de Gemeenschap
thans nog onvoldoende is om over te gaan tot onlosmakelijk verbonden
wisselkoersen. Indien vroegtijdig zou worden overgegaan tot één munt
dan kan dit, zoals de leden van de PvdA-fractie terecht opmerken,
ernstige sociale gevolgen hebben in de landen met een convergentie–
achterstand. Landen, waarvan de ontwikkeling van de arbeidsprodukti–
viteit achterblijft, zullen bij een vaste wisselkoers ook een gematigder
loonontwikkeling hebben. Dit is één van de redenen waarom het Verdrag
voorziet in een combinatie van nominale en reële convergentiecriteria en
een tijdpad richting de derde fase van de EMU. Enerzijds is tijd
beschikbaar om te komen tot convergentie. Anderzijds behoudt het
EMU-proces momentum door de vastgestelde uiterste begindatum.
Mocht het convergentieproces bij de overgang naar de derde fase nog
niet in alle landen voltooid zijn, dan krijgen deze landen de derogatie–
status.
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de ontwikkeling
van de arbeidsproduktiviteit in de verschillende landen van de Gemeen–
schap weergegeven.
Ar beidsprod u kt i vi tei t ss t i jging 1988—1991
% mutatie per jaar
1988

Griekenland
lerland
Spanje
Denemarken
België/Luxemburg
West-Duitsland
Frankrijk
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Italië

2.3
18
2.3
34
3.4
2.9
3.7
1.3
0.9
29

1989

31
57
0.6
2.2
22
2.4
3.1
26
- 0.4
2.9

1990
-1.2

4.8

1.0
22
22
1.9
1.3
17
07
0.4

1991

32
2.8
2.2
1.7
1.7
1.6
0.9
0.8
07
05

Bron: OESO Economic Outlook, juni 1992

Economisch en monetair beleid in de derde fase
De leden van de VVD-fractie vragen hoe bij de implementatie van de
EMU de nationale autonomie ten aanzien van het economisch beleid zich
verhoudt tot een gecentraliseerd monetair beleid.
Uitgangspunt bij de opstelling van het Verdrag was dat alhoewel de
nationale economische beleidsautonomie zoveel mogelijk intact diende
te blijven, economische beleidscoördinatie in de EMU nodig zou zijn. Het
Verdrag bevat daarom verschillende regelingen en instrumenten om in
de EMU een evenwichtige combinatie van nationaal economisch beleid
en gemeenschappelijk monetair beleid te bereiken. Ten eerste
voorkomen de regels voor de omvang en de financiering van overheids–
tekorten niet alleen een onhoudbaar budgettair beleid, maar vooral een
overbelasting van het monetair beleid. Ten tweede kunnen de globale
richtsnoeren en het multilaterale toezicht een economische beleidscoör–
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dinatie in de Gemeenschap bewerkstelligen. Een dergelijke afstemming
is nodig om vervolgens tot afstemming tussen economisch en monetair
beleid te komen. Ten derde is de wederzijdse deelname van de voorzitter
van de Raad en de president van de ECB aan elkaars vergaderingen
gericht op een goede afstemming van het economisch en monetair
beleid. Binnen bovengenoemde randvoorwaarden, en binnen de grenzen
die de interne markt aan de nationale beleidsautonomie stelt, behouden
Lid-staten de ruimte voor een nationaal economisch beleid
De leden van de CDA-fractie vragen of er ruimte is voor de toepassing
van het subsidiariteitsbeginsel in het monetair beleid en waaruit deze zou
kunnen bestaan.
Het kernpunt van de derde fase van de EMU is de centralisatie van het
monetair beleid en de invoering van één munt voor alle Lid-staten die
zich hiervoor kwalificeren. De verantwoordelijkheid voor de bepaling van
het monetair beleid komt bij één centrale instelling te liggen, de ECB.
Voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel bij de bepaling van
het monetair beleid is in deze constellatie geen ruimte.
Anders ligt dit ten aanzien van de uitvoering van het monetair beleid.
In artikel 12 van de ESCB-statuten is vastgelegd dat de ECB voor de
uitvoering van de tot de taken van het ESCB behorende operaties, voor
zover mogelijk en passend, een beroep zal doen op de nationale centrale
banken. Hoe dit in de praktijk zal kunnen worden uitgewerkt is sterk
afhankelijk van de door de ECB te gebruiken monetaire instrumenten.
Het zou onder andere kunnen betekenen dat de nationale centrale
banken verantwoordelijk zullen zijn voor de liquiditeitsvoorziening aan de
kredietinstellingen in de eigen Lid-staat. Bij de uitvoering van deze taak
zullen zij evenwel onderworpen zijn aan de instructies van de ECB.
EMS-onrust
De aanpassing binnen het wisselkoersmechanisme van het EMS d.d.
22 november jl. doet bij de VVD-leden twijfel rijzen over de uitvoer–
baarheid van de EMU. De leden van de SGP-fractie vragen eveneens hoe
de ontwikkelingen in het EMS, de monetaire crisis in september en de
aanpassingen van de wisselkoersen op 22 november beoordeeld moeten
worden in het proces naar één gemeenschappelijke munt.
Een belangrijke oorzaak van de recente onrust in het EMS is het
gebrek aan convergentie, gevoegd bij twijfels over de spoedige totstand–
koming van de EMU. De periode van onrust is verlengd door het
uitblijven van de benodigde beleidsreacties, niet alleen in de zin van
wisselkoers-herschikkingen of renteaanpassingen, maar ook in de zin van
een solide aanpassingsprogramma.
De les van de afgelopen maanden is dat met hernieuwde inzet gewerkt
moet worden aan convergentie. Verder moet het bestaande EMS-instru–
mentarium naar behoren kunnen worden ingezet. De gebleken kloof
tussen de huidige situatie en de gewenste situatie bij de overgang van de
derde fase kan een aansporing zijn om de voorbereiding van deze fase
zeer serieus te nemen, hetgeen een versterking van het EMU-proces kan
betekenen.
De leden van de PvdA-fractie vragen of de valutacrises van de laatste
maanden niet aangeven dat Duitsland de andere landen van de Gemeen–
schap een deflatoir beleid oplegt, of dat dreigt te doen, waarbij de wal
het schip wellicht gaat keren.
Het lijkt onterecht de blaam te leggen bij de Bundesbank. De
Bundesbank hanteert prijsstabiliteit als het hoofddoel van monetair
beleid. Het streven naar prijsstabiliteit is de beste bijdrage die het
monetair beleid kan leveren aan een duurzame economische groei. Dit
wordt ook geïllustreerd door de daling die de lange rente te zien heeft
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gegeven als gevolg van het stringente monetair beleid in Duitsland dat
de inflatieverwachtingen heeft getemperd. De lange rente is een belang–
rijke bepalende factor bij investeringsbeslissingen. Wel past het in een
goede beleidscoördinatie dat Duitsland streeft naar verlaging van zijn
financieringstekort.
Excessieve-tekortenprocedure
Criteria
De leden van de PvdA-fractie vragen waarom bij het criterium voor het
vorderingentekort de groeivoet van het reële bruto binnenlands produkt
(BBP) niet in aanmerking is genomen.
De rechtvaardiging van een structureel hogere tekortquote bij een
structureel hogere groeivoet is doorgaans gebaseerd op het feit dat deze
situatie in overeenstemming is met een stabiele overheidsschuldquote.
Op lange termijn is de overheidsschuldquote immers gelijk aan het
quotiënt van tekortquote en nominale groeivoet. In deze optiek zou in
feite kunnen worden volstaan met uitsluitend een criterium voor de
schuldquote. De reden waarom dit in het Verdrag niet is gebeurd, is dat
de tekortquote een zelfstandige signalerende functie heeft. Een hoge
tekortquote signaleert primair het gevaar van inflatoire druk en daarmee
doorkruising van het monetaire beleid. Het schuldcriterium waarschuwt
vooral voor kwetsbare overheidsfinanciën.
De leden van de PvdA-fractie vragen waarom ten aanzien van de
criteria voor overheidsschuld en –tekort niet is volstaan met de eis dat
gemiddeld in de gehele conjunctuurcyclus het tekort de schuldquote niet
mag laten stijgen.
Zoals bovenstaand is uiteengezet, bestaat er tussen het tekortcriterium
en het schuldcriterium weliswaar een rekenkundige samenhang, maar
hebben ze in economisch opzicht toch een verschillende betekenis. Er is
daarom bewust voor gekozen om het tekortcriterium niet subsidiair te
maken aan het schuldcriterium, wat het geval zou zijn bij het gesugge–
reerde criterium van de leden van de PvdA-fractie. Bovendien kleeft er
een extra bezwaar aan de formulering van een criterium als gemiddelde
in de conjunctuurcyclus. De evaluatie van dit criterium kan pas na de
voltooiing van de conjunctuurcyclus nauwkeurig plaatsvinden. Daarvóór
zal gebruik moeten worden gemaakt van ramingen en voornemens,
waarvan het realiteitsgehalte om voor de hand liggende redenen
onderwerp van heftige discussie kan zijn. Daarom is de regering
voorstander geweest van criteria die zo min mogelijk ruimte laten voor
onduidelijkheid.
De leden van de PvdA-fractie vragen waarom bij het overheidsschuld–
criterium voor de bruto in plaats van de netto overheidsschuld is
gekozen.
Het criterium voor de overheidsschuldquote is een indicator voor de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Aan deze houdbaarheid zitten
twee facetten. Op de korte termijn betekent het dat de overheid de rente
over haar schuld kan betalen. De bruto schuldquote is hiervoor een
goede indicator. Een hoge bruto schuld betekent dat de overheid hoge
rentelasten heeft en dat de begroting kwetsbaar is voor fluctuaties in de
rente. Op de lange termijn betekent houdbaarheid dat de overheid haar
schuld kan aflossen dan wel herfinancieren. Voor de solvabiliteit van de
overheid op lange termijn biedt de netto schuld inderdaad een zuiverder
indicatie dan de bruto schuld. Om pragmatische redenen is de voorkeur
gegeven aan een bruto-schuldcriterium. Bruto schuld is immers eenvou–
diger te definiëren dan netto schuld. Voor een definitie van netto schuld
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is overeenstemming nodig over welke activa (bijvoorbeeld overheidsdeel–
nemingen, vermogen sociale fondsen, onroerend goed) moeten worden
geïncorporeerd, en tegen welke waarde. Een extra complicerende factor
hierbij is dat tussen Lid-staten soms institutionele verschillen bestaan die
ertoe leiden dat activa in het ene geval wel tot overheidseigendom
kunnen worden gerekend en in het andere geval niet.
Het is de leden van de PvdA-fractie opgevallen dat de cijfers voor het
financieringstekort en het vorderingensaldo nogal uiteen kunnen lopen.
Zij verwijzen daarbij onder meer naar de pagina's 292 en 360 van de
Miljoenennota 1993. Welke van de twee tekortbegrippen heeft de
voorkeur van de regering, mede gezien de aanvaarding van het criterium
«vorderingentekort» in het Verdrag van Maastricht, zo vragen zij. Zullen
beide begrippen grote verschillen in uitkomst te zien blijven geven? Zo ja,
wat zijn de consequenties voor het «aanvaardbare» financieringstekort?
In de eerste plaats zij erop gewezen dat het thans in het regeerakkoord
genormeerde tekort betrekking heeft op het financieringstekort van het
Rijk (zie bijvoorbeeld blz. 292 van de Miljoenennota 1993), terwijl het in
het Verdrag van Maastricht gehanteerde convergentie-criterium is
gedefinieerd als het vorderingensaldo van de gehele overheid, dat wil
zeggen het Rijk, de lagere overheden en de sociale fondsen tezamen (zie
blz. 360 van de Miljoenennota 1993).
Afgezien van het gehanteerde overheidsbegrip doet zich nog een
verschii voor. Het feitelijke financieringssaldo omvat tevens de netto–
kredietverlening en andere transacties in de vermogenssfeer (bijvoor–
beeld verkoop van staatsdeelnemingen), alsmede mutaties op de derden–
rekening, terwijl in het vorderingentekort de genoemde transacties niet
meetellen. Zoals gebruikelijk wordt in de miljoenennota (zie bijvoorbeeld
Miljoenennüta 1993, bijlage 17.5, blz. 323) een aansluiting gepresen–
teerd tussen het genormeerde financieringstekort en het vorderingen–
saldo. Verschillen tussen de omvang van het financieringstekort en die
van het vorderingensaldo kunnen zich dus vanwege eerdergenoemde
factoren blijven voordoen.
Wat betreft de EMU is er de voorkeur aan gegeven een tekortbegrip te
gebruiken dat geen grote problemen oplevert op het punt van interna–
tionale vergelijkbaarheid. Mede gelet op de beschikbare statistieken en
het gebruik door internationale organisaties is gekozen voor het vorderin–
gensaldo als tekortgrootheid. Voor zover het gaat om het vraagoverschot
van de overheid is het vorderingentekort bovendien een relevanter begrip
dan het financieringstekort.
In de nationale context, zoals met name in het regeerakkoord, is het
financieringstekort genormeerd, juist omdat deze grootheid nauw
aansluit bij het vraagstuk van de financierbaarheid van de schuld en het
probleem van de rentelasten.
De leden van de PvdA-fractie wijzen op het probleem van de
vergrijzing en hoe daarmee omgegaan wordt in bijvoorbeeld Nederland
en Frankrijk. Nu saldering van staatsschuld en ABP-vermogen kennelijk is
afgedaan als «window-dressing», zo betogen zij, rijst de vraag hoe de
Franse situatie (geen voorziening voor toekomstige pensioenen) en de
Nederlandse situatie dan wel met elkaar vergeleken kunnen worden.
Naar aanleidmg van de opmerking, dat niet tot consolidatie van
overheidsschuld en ABP-vermogen overgegaan mag worden, wijst de
regering op het volgende. De berekening van de omvang van de
overheidsschuld is gebaseerd op de statistieken van de Europese
Commissie. Het ABP wordt, evenals andere pensioenfondsen, in de
statistieken niet tot de sector overheid gerekend, maar tot de sector
verzekeringswezen. Consolidatie van overheidsschuld met
ABP-vermogen is daarom niet aan de orde. Evenwel wordt erop gewezen
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dat bij de beoordeling van de ontwikkeling van de overheidsschuldquote
andere, voor een land relevante, factoren kunnen worden onderkend,
waaronder de wijze van financiering van de ambtenarenpensioenen.
In vergelijking met Nederland steken vele landen ongunstig af
voorzover deze de ambtenarenpensioenen op andere wijze dan via
kapitaaldekking hebben gefinancierd. In deze landen zijn de bestaande
toekomstige pensioenverplichtingen voor ambtenaren (nog) niet
zichtbaar in de overheidsbegrotingen. In Nederland zijn deze verplich–
tingen gedekt door het ABP. Overigens is het duidelijk dat de factor van
het ABP-vermogen in de huidige situatie geen effect heeft op de rente–
lasten. Het is goed erop te wijzen dat naast de kwestie van de pensioen–
voorziening ook nog andere relevante factoren een internationale verge–
lijking beïnvloeden. Terwijl dit element van beoordeling conform het
Verdrag een rol zal spelen bij de toepassing van de criteria, moet men
zich hoeden voor verwatering door tal van uitzonderingen.
De leden van de PvdA-fractie vragen de regering of zij nog steeds van
mening is dat, indien de conjuncturele verslapping doorzet en de
werkloosheid blijft toenemen, voor het vorderingentekort «het voldoen
aan het 3%-plafond of daar in voldoende tempo naar toe gaan» het
doorslaggevende uitgangspunt moet blijven, mede gelet op het pleidooi
voor een Keynesiaanse aanpak, respectievelijk een minder stringent
tekortbeleid, gehouden door toonaangevende economen en «zelfs een
minister» ? Zal hier, zo vragen zij voorts, bij een langdurig inzakkende
conjunctuur, de natuur niet sterker blijken dan de leer ?
De regering acht een solide begrotingsbeleid onontbeerlijk voor
houdbare economische groei. De huidige omvang van het begrotings–
tekort wordt in dit verband als te hoog beoordeeld; te hoog omdat nog
steeds geen keerpunt is opgetreden in de groei van de overheidsschuld
die thans een niveau van meer dan 80% van het BBP kent; te hoog ook
met het oog op de nog steeds stijgende rentelasten (als percentage van
het BBP), die in miljarden gemeten de omvang van de onderwijsbe–
groting vrijwel evenaren en die de ruimte voor andere, nuttige overheids–
uitgaven beperken. Onder deze omstandigheden - die voortvloeien uit in
het verleden gemaakte keuzes - zijn de mogelijkheden voor het voeren
van een minder stringent begrotingsbeleid bijzonder klein, wil men niet
de geloofwaardigheid van het gevoerde begrotingsbeleid op het spel
zetten en negatieve impulsen geven voor de economische groei op
langere termijn.
Thans wordt in Europees verband, mede op Nederlands initiatief,
onderzocht langs welke weg het vertrouwen van burgers en bedrijven in
de toekomst vergroot kan worden en de economische vooruitzichten
voor de korte– en middellange-termijn verbeterd kunnen worden. Onont–
beerlijk in een dergelijke strategie is dat het beleid gericht op aanpak van
structurele problemen onverminderd wordt voortgezet. Dit geldt met
name voor de voltooiing van de interne markt, het sluiten van een
handelsakkoord in het kader van de GATT en het streven naar realisering
van de EMU. Dit laatste illustreert dat ook in Europees verband het
vasthouden aan de EMU-criteria als wezenlijk wordt gezien voor het
verwerven van een solide economische situatie in de Gemeenschap.
Sancties
De leden van de VVD-fractie vragen of de sancties uit hoofde van
artikel 104 C niet te mager zijn.
Zolang een Lid-staat geen gevolg geeft aan een Raadsbesluit om
binnen een voorgeschreven termijn maatregelen te treffen ter verbe–
tering van de overheidsfinanciën, kan de Raad een viertal sancties
toepassen (artikel 104 C, lid 11). Als de betrokken Lid-staat deze

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 647 (R 1437), nr. 86c

31

sancties niet nakomt, kan hij worden aangeklaagd bij het Hof van
Justitie. Indien de Lid-staat wel de sancties nakomt, maar zijn budgettair
beleid niet noemenswaardig wijzigt, kan de Raad hoogstens extra
sancties treffen of reeds getroffen sancties intensiveren.
Van de sancties zal een krachtige prikkel tot aanpassing uitgaan. Niet
alleen vanwege de aanzienlijke politieke betekenis van het opleggen van
een sanctie, maar te meer daar een sanctie zal werken als signaal voor
de financiële markten. Deze zullen hun eigen conclusies aan de sanctie
verbinden door van de betrokken overheid een hogere rente op leningen
te verlangen. Niettemin kunnen de sancties geen garantie bieden dat een
Lid-staat zijn excessieve tekort zal elimineren.

Diversen
Het lid van de GPV-fractie wenst te vernemen hoe de mogelijkheid van
niet-openbare aanbevelingen in de multilaterale-toezicht– (artikel 103, lid
4) en de excessieve-tekortenprocedure (artikel 104 C, lid 7) zich
verhoudt tot de verklaring inzake een sterkere betrokkenheid van de
nationale parlementen bij communautaire regelgeving.
Opgemerkt zij dat de Verklaring betreffende de rol van nationale parle–
menten betrekking heeft op de totstandkoming van Europese wetgeving.
Zij heeft derhalve geen betrekking op de aanbevelingen van de Raad
gedaan in het kader van de EMU aangezien deze aanbevelingen
niet-bindende beleidsuitspraken zijn.
Niettemin zij opgemerkt dat de regering geen voorstander is van
niet-openbare aanbevelingen, gelijk gesteld in de memorie van antwoord
aan de Tweede Kamer. De regering heeft in die memorie van antwoord
ook toegezegd zich in te spannen voor de opheffing van het instrument
van niet-openbare aanbevelingen. Wat betreft de betrokkenheid van de
Staten-Generaal in geval van op Nederland betrekking hebbende
niet-openbare aanbevelingen, zij verwezen naar artikel 4 van de goedkeu–
ringswet, zoals geamendeerd door de Tweede Kamer conform
amendement op stuknummer 50 van het lid Melkert c.s. Hierin is
opgenomen dat indien de Raad besluit om tot Nederland een aanbe–
veling te richten, de regering terstond de Staten-Generaal op vertrouwe–
lijke basis van dit besluit op de hoogte zal brengen, onder toevoeging
van de daaraan ten grondslag liggende stukken.
De leden van de CDA-fractie stellen vast dat in een aantal Lid-staten
de centrale banken nog te veel als een verlengstuk opereren van de
overheid. Zij vragen zich in dit verband af in hoeverre de regering zicht
heeft op concreet uitgewerkte plannen om de autonome status van de
centrale banken in alle afzonderlijke Lid-staten binnen afzienbare tijd
veilig te stellen.
In het Verdrag (artikel 108) is uitdrukkelijk vastgelegd dat de üd-staten
voor de aanvang van de derde fase van de EMU hun wetgeving inclusief
de statuten van hun centrale bank in overeenstemming moeten brengen
met de bepalingen van het Verdrag, waaronder die inzake de onafhanke–
lijkheid van de centrale bank. De regering heeft thans geen zicht op
concrete plannen van Lid-staten om reeds in een eerder stadium een
autonome status van de centrale banken te creëren. In artikel 109 E, lid
5, van het Verdrag is evenwel de bepaling opgenomen dat het proces dat
tot de onafhankelijkheid van de centrale banken moet leiden in de
tweede fase van de EMU gestart moet worden. Dit biedt de regering de
gelegenheid om in het kader van de bespreking van de convergentiepro–
gramma's in de Ecofin-Raad er bij de betrokken Lid-staten op aan te
dringen spoedig concrete stappen op dit punt te ondernemen. De
regering weet zich in deze gesteund door de in de Tweede Kamer
aanvaarde motie van het lid Van lersel c.s. op stuknummer 45.
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De leden van de CDA-fractie vragen of de regering, ter ondersteuning
van de promotie van de ecu, op korte termijn meer duidelijkheid zal
scheppen over de status van de huidige ecu en de verhouding van de
huidige ecu tot de toekomstige gemeenschappelijke munt.
Er bestaat een fundamenteel verschil tussen de mand-ecu die tot en
met de tweede fase zal bestaan en de nieuwe ecu van de derde fase. De
mand-ecu kan, afhankelijk van de mate van wisselkoersstabiliteit in de
Gemeenschap, vooral interessant zijn voor het internationale bedrijfs–
leven en internationale beleggers. De mand-ecu heeft echter in geen
enkel land de status van wettig betaalmiddel.
De toekomstige gemeenschappelijke munt zal eveneens ecu heten,
maar zal zich in ten minste twee opzichten onderscheiden van de huidige
mand-ecu. Ten eerste zal de nieuwe ecu een zelfstandige munt zijn,
waarvan de waarde voornamelijk de resultante zal zijn van het door de
ECB gevoerd monetaire beleid. Ten tweede zal de nieuwe ecu wettig
betaalmiddel zijn in de gehele Gemeenschap.
Met het oog op de derde fase is aan het in de tweede fase werkzame
EMI een taak toegewezen om het gebruik van de ecu te bevorderen en
toe zien op de ontwikkeling van de ecu. Deze activiteit op Gemeen–
schapsniveau zal ongetwijfeld ook een invulling op nationaal niveau
behoeven en verkrijgen.
De leden van de D66-fractie vragen of de binnenlandse positie van de
Minister van Financiën structureel wordt versterkt door de EMU.
Uiteraard is het zo dat de convergentiecriteria voor de overgang naar
de derde fase, waaronder die op budgettair terrein, het kader zullen
vormen waarbinnen de binnenlandse discussie over het financieel–
economisch beleid zich zal afspelen. Echter, de bevoegdheden van de
Minister van Financiën worden door de EMU niet vergroot.
VII. Het Gemeenschappelijk buitenlands en veitigheidsbeleid
(GBVB)
Van de zijde van de fractie van D66 wordt gevraagd op welke punten
het GBVB naar de mening van de regering ontoereikend is.
In de eerste plaats zij gesteld dat de regering gaarne een grotere insti–
tutionele en conceptuele samenhang had gezien tussen de drie pijlers
van het Verdrag. Voorts was de regering tijdens de onderhandelingen in
het kader van de intergouvernementele conferentie voorstander van een
ruimere mogelijkheid van besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid
in die gevallen waarin een voorstel op onderhavig terrein afkomstig zou
zijn van de Europese Commissie. Aangezien de Commissie ter verant–
woording kan worden geroepen door het Europees Parlement, zou op die
wijze tevens sprake zijn van democratisch toezicht. Dit voorstel kreeg
echter onvoldoende steun. In dit licht is hetgeen nu in het Verdrag is
opgenomen, naar de mening van de regering, een tamelijk beperkt
resultaat, zoals reeds in de memorie van toelichting werd gesteld.
De regering ziet Frankrijk niet als «een tegenspeler van Nederland» als
het gaat om buitenlands– en veiligheidsbeleid, zoals de leden van de
fractie van D66 stellen. Evenmin acht de regering het juist te suggereren
dat de betrekkingen met Frankrijk te wensen overlaten en «verbeterd»
zouden moeten worden. Wel is het juist, dat Frankrijk over aspekten van
het buitenlands– en veiligheidsbeleid soms een andere opvatting heeft
dan Nederland, maar dat geldt evenzeer voor andere Lid-staten. Daarom
vindt binnen de Gemeenschap regelmatig en intensief overleg plaats. De
Algemene Raad en het Comité Politique komen tenminste een maal per
maand bijeen. De ministers van de meeste Lid-staten zien elkaar
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bovendien regelmatig in het kader van andere internationale organisaties,
zoals NAVO, WEU en VN. Daarnaast zijn er vele bilaterale contacten,
zowel door middel van bezoeken als telefonisch.
Het zou overigens een misverstand zijn te menen, dat verschillen in
opvattingen zouden verdwijnen alleen door meer te vergaderen, of
bilateraal overleg te voeren. Voor het vinden van compromissen zijn
evenwel voldoende overlegfora voorhanden.
De leden van de VVD-fractie vragen hoe men het GBVB gestalte denkt
te geven en wat de vooruitzichten ervan zijn.
Het Verdrag geeft alleen de doelstellingen en procedures aan om tot
besluitvorming te komen en om daaraan uitvoering te geven. Voor de
inhoud van het toekomstige GBVB biedt het Verdrag dus slechts het
kader. De daadwerkelijke inhoud zal gaandeweg ontwikkeld moeten
worden. Aangezien de besluitvorming in het GBVB met unanimiteit
geschiedt (behoudens de uitzondering van artikel J.3, onder 2) en alle
ministers verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale parle–
menten, zal de vraag of een effektief GBVB kan worden ontwikkeld,
mede afhangen van de mate waarin de publieke opinie in de diverse
Lid-staten, zoals die verwoord wordt door de nationale parlementen, zich
in voldoende gelijkgezinde richting zal ontwikkelen.
De leden van de SGP-fractie vragen de regering in welke mate de
samenwerking op buitenlands gebied volgens het Verdrag van Maastricht
afwijkt van de huidige EPS-samenwerking.
In de eerste plaats zal het GBVB alle terreinen van het buitenlands– en
veiligheidsbeleid omvatten, met inbegrip van de bepaling op termijn van
een gemeenschappelijk defensiebeleid dat mettertijd tot een gemeen–
schappelijke defensie zou kunnen leiden. Hiermee zijn de beperkingen
van de Europese Akte vervallen, die slechts sprak van de «politieke en
economische aspekten van veiligheid». In de tweede plaats introduceert
het Verdrag twee methoden om de doelstellingen van het GBVB te
bereiken. De «systematische samenwerking», die kan leiden tot gemeen–
schappelijke standpunten, bouwt in belangrijke mate voort op de EPS,
maar de procedures voor vaststelling en uitvoering ervan zijn nauwkeu–
riger omschreven (zie met name de artikelen J.2 en J.5 - J.9). Het
«gemeenschappelijke optreden» (artikel J.3) is nieuw. Ten aanzien van
ieder gemeenschappelijk optreden zal de Raad de precieze draagwijdte,
de doelstellingen, alsmede de middelen, procedures, voorwaarden en
zonodig de tijdsduur vaststellen. Nieuw is ook dat besloten kan worden
de nadere uitwerking bij gekwalificeerde meerderheid vast te stellen
(artikel J.3, onder 2). Ook de procedures voor de tenuitvoerlegging zijn
gedetailleerder en in juridisch strakkere termen vastgelegd, dan bij de
EPS het geval is (zie bijvoorbeeld artikel J.3, onder 4: « een gemeen–
schappelijk optreden bindt de Lid-staten bij het innemen van stand–
punten en bij hun verdere optreden», alsmede artikel J.3, onder 3 en
onder 5-7).
Zijdens de D66-fractie wordt gevraagd hoe de zienswijze is vol te
houden dat de in het Verdrag neergelegde afspraken over de veiligheids–
identiteit en verantwoordelijkheid van de Europese Unie/WEU vooral
moeten worden beschouwd als een versterking van de Westeuropese
pijler van de NAVO als er nieuwe leden tot de EG/WEU toetreden die
geen NAVO-lid zijn. Welke reële mogelijkheden ziet de regering, zo
vroegen deze leden vervolgens, voor toetreding tot de NAVO van alle
respectieve kandidaat Lid-staten van de EG/WEU ?
Zoals bekend zal vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag van
Maastricht de WEU worden opgezet als de defensie-component van de
Europese Unie en als middel tot versterking van de Europese pijler van
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het Atlantisch Bondgenootschap. Daartoe zal de WEU een gemeen–
schappelijk Europees defensiebeleid uitstippelen en de concrete tenuit–
voerlegging ervan via de verdere ontwikkeling van haar eigen opera–
tionele rol ontwikkelen. Om deze rol ten behoeve van de Europese Unie
te kunnen vervullen, heeft de WEU zich opengesteld voor de huidige en
toekomstige leden van de Europese Unie, die daarbij de keuze hebben lid
dan wel waarnemer te worden. Teneinde ook als scharnier in de richting
van de NAVO te kunnen functioneren, kunnen de overige Europese
Lid-staten van de NAVO geassocieerd lid worden van de WEU.
Als huidige of toekomstige leden van de Europese Unie lid zouden
willen worden van de WEU, stelt de regering zich op het standpunt dat
deze landen daarmee in feite ook voor de NAVO opteren.
De regering verwacht overigens dat de landen die in de nabije
toekomst zullen toetreden tot de Europese Unie, in de eerste jaren na
hun toetreding de voorkeur geven aan het waarnemerschap van de WEU.
Van dezelfde fractie is de vraag afkomstig of de regering de
vaststelling deelt dat er een concurrentie is ontstaan tussen de NAVO en
de WEU en zo ja, welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Welke
bijdrage denkt de regering te leveren aan de oplossing van deze
ongezonde situatie?
Zoals hierboven gesteld, hebben de Lid-staten van de WEU in
Maastricht afgesproken dat de WEU zal worden ontwikkeld als een
instrument ter versterking van de Europese pijler van het Atlantisch
Bondgenootschap. De WEU verklaarde zich bereid daartoe haar nauwe
samenwerkingsbanden met de NAVO verder aan te halen en de rol,
verantwoordelijkheid en de bijdragen van de WEU Lid-staten in het kader
van het Bondgenootschap te versterken, op basis van de nodige transpa–
rantie en complementariteit. Hiertoe zijn inmiddels zowel door de NAVO
als de WEU praktische maatregelen overeengekomen, die na de
verhuizing van de WEU naar Brussel hun beslag zullen krijgen. Deze
afspraken zullen naar verwacht mag worden, de goede samenwerking en
coördinatie helpen verzekeren.
De fractie van D66 vraagt voorts of de regering is teruggekomen op
haar standpunt gericht tegen blokvorming binnen de NAVO. Zo nee, zo
luidt de vervolgvraag, hoe verklaart de regering dan de bereidheid om tot
een gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidspolitiek te komen en
sluit zij zelfs een gemeenschappelijke defensie politiek niet uit ? Betekent
dit niet onvermijdelijk blokvorming?
Volgens de regering kan en mag een gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid niet tot blokvorming binnen de NAVÓ leiden,
aangezien in artikel J.4, lid 4, expliciet is vastgelegd dat het gemeen–
schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie de verplich–
tingen eerbiedigt welke voor bepaalde Lid-staten voortvloeien uit het
Noordatlantisch Verdrag en verenigbaar is met het in dat kader vastge–
stelde gemeenschappelijke veiligheids– en defensiebeleid. Ook in de
WEU-verklaring van Maastricht is duidelijk gesteld dat de NAVO zal
blijven fungeren als voornaamste forum van overleg tussen zijn leden en
als plaats voor het maken van beleidsafspraken die van invloed zijn op de
veiligheids– en defensieverplichtingen van de bondgenoten uit hoofde
van het Noordatlantisch Verdrag.
Ook de VVD-fractie stelt vragen met betrekking tot de ontwikkeling van
de defensie-component van de Europese Unie en de relatie daarvan tot
de NAVO.
In aanvulling op hetgeen hierboven is gesteld zij opgemerkt dat de
NAVO-landen in de loop van 1991 hebben verklaard dat de ontwikkeling
van een Europese veiligheidsidentiteit en defensierol die moet leiden tot
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een versterking van de Europese pijler van de NAVO de integriteit en
effectiviteit van het Bondgenootschap zou versterken. Zij zien derhalve
een grotere Europese rol niet als een bedreiging voor de NAVO. Te meer
niet omdat in de WEU-Verklaring van Maastricht, op basis van hetgeen in
Rome reeds was overeengekomen, tevens is bepaald dat de samen–
werking met de NAVO zal plaatsvinden op basis van de nodige transpa–
rantie en complementariteit en dat het optreden van de WEU in overeen–
stemming zal zijn met dat van de NAVO. Frankrijk is het met boven–
staande eens, aangezien van die zijde is ingestemd met zowel het
Verdrag van Maastricht, alsook de WEU-verklaring en het NAVO-com–
muniqué van Rome.
De uitbreiding van de WEU met Griekenland, zo kan de VVD-fractie
worden medegedeeld, heeft voor de huidige verdragspartners tot gevolg
dat zij alle verplichtingen die zij volgens het Verdrag van Brussel ten
opzichte van elkaar hebben in het vervolg ook hebben ten opzichte van
Griekenland, waarbij omgekeerd voor dat land hetzelfde geldt. Het
geassocieerd lidmaatschap van Turkije (alsook dat van Noorwegen en
Usland) houdt in dat Turkije zo volledig mogelijk kan deelnemen aan
bijeenkomsten van de WEU, doch geen stem heeft in de besluitvorming.
De bijstandsverplichting op grond van artikel V is niet van toepassmg op
de geassocieerde landen, daar zij immers geen partij zijn bij het
WEU-verdrag.
De WD-fractie vraagt voorts of het voornemen bestaat om het
Verdrag van Brussel inzake de WEU bij de IGC van 1996 te integreren in
het Unie-verdrag.
Tijdens de IGC van 1996 zal de Raad de Europese Raad een verslag
voorleggen waarin de tot dan gemaakte vorderingen en opgedane
ervaringen met het Verdrag van Maastricht, en in dit geval in het
bijzonder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid,
worden geëvalueerd. De regering is van mening dat dit tevens een goede
gelegenheid biedt om te bezien of dan tevens de tweede fase moet
ingaan van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, te
weten het formuleren van een gemeenschappelijk defensie beleid. Zoals
reeds in de memorie van toelichting werd vermeld, staat het jaar 1996
mede in verband met het feit dat het WEU-verdrag in 1998 50 jaar oud
zal zijn, hetgeen impliceert dat de Lid-staten van de WEU het verdrag
dan kunnen opzeggen (echter, het verdrag zelf loopt niet van rechtswege
af). Immers, als in 1996 zou worden besloten tot de ontwikkeling van een
gemeenschappelijk defensiebeleid in het kader van de Unie, en dit in een
daarop volgende conferentie zou worden uitonderhandeld, zou de
grondslag onder het bestaan van de WEU kunnen komen te vervallen.
De leden van de fractie van de SGP vragen de regering in hoeverre zij
een relatie ziet tussen de economische en politieke aspecten van de
relatie met de VS, dit met het oog op de huidige GATT-onderhande–
lingen. Zou een mislukking van de onderhandelingen, zo vragen zij, niet
een ernstige terugslag kunnen betekenen voor de relatie tussen de
Verenigde Staten en Europa, en de bereidheid van de Verenigde Staten
om West-Europa op veiligheidsgebied bij te staan kunnen verminderen?
Voor wat betreft de ontwikkelingen rond de GATT-onderhandelingen
en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Amerikaanse veiligheidspo–
litiek zij in de eerste plaats onderstreept dat zowel de EG als de
Verenigde Staten zich krachtig blijven inzetten om zo spoedig mogelijk
overeenstemming te bereiken over een succesvolle afronding van de
Uruguay-ronde. De bilaterale overeenkomst tussen de Europese
Commissie en de Verenigde Staten over het landbouw volet van de GATT
en het oliezadengeschil verhoogt de kansen daarop aanmerkelijk. De
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regering gaat ervan uit dat het niet in het Amerikaanse belang is en
evenmin in het Europese om een koppeling te leggen tussen het verloop
van de GATT-onderhandelingen en de samenwerking op het terrein van
de veiligheid.
Voornoemde fractie vraagt voorts of bij met name de plannen voor een
Frans/Duits leger, het gevaar van verwijdering van de Verenigde Staten
niet ondenkbeeldig is. Naar de opvatting van de regering zal de
opstelling van de VS inzake het Frans/Duitse korps in het bijzonder
bepaald worden door de uiteindelijke verhouding van het korps tot de
NAVO. Deze kwestie is thans voorwerp van overleg.
VIII. Samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse
Zaken
De leden van de fractie van het CDA menen een verschil van interpre–
tatie te constateren tussen de regering en de Tweede Kamer met
betrekking tot de in artikel 3 van de goedkeuringswet genoemde
besluiten.
Uit de toelichting bij het amendement, waaruit artikel 3 van de
goedkeuringswet voortvloeit (stuknummer 30), blijkt dat de indieners met
name het oog hadden op het Koninkrijk bindende besluiten, welke
beogen een ieder te verbinden, omdat dergelijke voorschriften niet
zonder voorafgaande parlementaire betrokkenheid van kracht dienen te
worden. Dergelijke besluiten, die bepalingen bevatten die ieder kunnen
verbinden, zijn voor het Koninkrijk verbindend en behoeven daarom de
instemming van de Staten-Generaal.
Tevens kunnen besluiten tot stand komen, die weliswaar het Koninkrijk
binden, maar niet beogen naar hun inhoud een ieder te verbinden. Het
gaat dan om besluiten die wel in de nationale rechtsorde doorwerken,
maar zich niet tot een ieder richten, doch slechts tot de overheden en de
overheidsdienaren van de Lid-staten van de Unie. Voor deze besluiten
geldt naar de bewoording van het amendement ook de instemmingspro–
cedure, ook al is de functie daarvan niet die van parlementaire betrok–
kenheid bij de totstandkoming bij de totstandkoming van een ieder
verbindende voorschriften.
Ten aanzien van de besluiten, die aan de instemming van de Staten–
Generaal dienen te worden onderworpen, bestaat dus geen verschillende
criteria in de ogen van de Tweede Kamer enerzijds en de regering ander–
zijds.
Naast het Koninkrijk bindende besluiten kunnen er ook besluiten zijn,
bijvoorbeeld die van het Comité bedoeld in artikel K.4, die uitsluitend de
interne gang van zaken betreffen. Hierbij valt de denken aan, bijvoor–
beeld, het reglement van orde van het «K.4-comité», zoals ook de
nationale ministerraad en de Raad van Ministers van de Gemeenschap of
het Comité van Ministers van de Raad van Europa hun eigen reglement
van orde vaststellen. Hierbij gaat het dus niet om een besluit dat het
Koninkrijk beoogt te binden in de zin van artikel 3 van de goedkeu–
ringswet, doch om een besluit dat de leden van het Comité bindt in hun
onderlinge omgang.
Het voorgaande laat onverlet dat de stukken die betrekking hebben op
de laatste vorm van besluiten wel aan de Staten-Generaal zullen worden
toegezonden. Zo heeft de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bij
brief van 18 november jl. de Staten-Generaal ook het ontwerp voor het
reglement van orde van het Uitvoerend Comité van Schengen toege–
zonden
De leden van de fractie van de SGP vragen of alle bestaande comité's
en fora inderdaad zullen worden geïntegreerd wanneer het Unie-verdrag
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in werking treedt. Tevens vroegen deze leden naar de verhouding tussen
het in artikel K.4 genoemde Coördinatie Comité en het Uitvoerend
Comité van Schengen, alsmede naar de waarborgen voor een adequate
democratische controle.
Zoals het er nu naar uitziet, zullen de diverse thans functionerende
structuren op het gebied van de samenwerking op het gebied van justitie
en binnenlandze zaken inderdaad samen gaan.
Voorts merkt de regering op dat er geen relatie bestaat tussen het in
artikel K.4 genoemde Comité (dat uit ambtenaren zal bestaan) en het (op
ministeriëel niveau functionerend) Uitvoerend Comité van Schengen.
Voor wat betreft de democratische controle op besluitvorming in deze
pijler, verwijst de regering naar het hierboven gestelde: alle te nemen
besluiten, die het Koninkrijk beogen te binden, zullen op basis van artikel
3 van de goedkeuringswet aan de Staten-Generaal worden voorgelegd.
De leden van de fractie van het CDA vragen met betrekking tot de rol
van het Hof van Justitie met betrekking tot het Verdrag van Maastricht of
de regering zich in meer positieve zin kan uitlaten over haar inspannigen
en te verwachten effecten terzake.
De regering acht het een goede zaak dat artikel K.3, lid 2, onder c, de
mogelijkheid opent om het Hof in afzonderlijke overeenkomsten
bevoegdheden toe te kennen inzake uitlegging en geschillenbeslechting.
Van haar kant zal de regering deze mogelijkheid steed zorgvuldig
overwegen. Daarbij zal zij zich laten leiden door het grote belang van
eenvormigheid bij de uitlegging en toepassing in de Lid-staten van
tussen hen gesloten overeenkomsten. Tot de toekenning van bevoegd–
heden aan het Hof moet steeds per overeenkomst worden besloten.
Derhalve zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming
van overeenkomsten inzake de samenwerking op het gebied van justitie
en binnenlandse zaken afgewacht moeten worden, alvorens meer inzicht
kan worden verkregen in de rol van het Hof daarbij.
Over de vraag in hoeverre andere Lid-staten eenzelfde welwillendheid
aan de dag zullen leggen, valt thans uiteraard evenmin een uitspraak te
doen. In herinnering zij geroepen dat Nederland een voortrekkersrol
vervult bij het streven het Hof van Justitie een rol te doen vervullen bij de
Uitvoeringsovereenkomst Schengen, doch dat in dat verband bleek dat
een aantal Lid-staten zich terzake terughoudend opstelt tegenover een
dergelijk initiatief.
Hiermee meent de regering de vragen van de Eerste Kamer, verwoord
in het voorlopig verslag, genoegzaam te hebben beantwoord.
De Minister-President,
R. F. M. Lubbers
De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek
De Minister van Financiën,
W. Kok
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
P. Dankert
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