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1. Inleiding 

De inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie op 1 no
vember 1993 betekende dat de Europese Unie op 1 januari 1994 haar eerste vol
ledige jaar inging. Dit gebeurde in een context van relatieve tevredenheid en pes
simisme. Tevredenheid omwille van de uiteindelijke ratificatie van het Verdrag 
van Maastricht en omwille van de algemeen positieve evaluatie van het Belgische 
voorzitterschap (juli - december 1993). Pessimisme omdat men van het Griekse 
voorzitterschap, dat op nieuwjaar 1994 van start ging, weinig verwachtte en om
dat men van oordeel was dat de Duitse verkiezingen het Duitse voorzitterschap 
gedurende het tweede semester van 1994 aanzienlijk konden verstoren. 

Achteraf bekeken was het pessimisme misschien te groot geweest en de ver
wachtingen te klein. Ten slotte kan men er niet naast kijken dat nog gedurende 
het Griekse voorzitterschap een doorbraak werd bereikt in het uitbreidingsdos
sier en in de opvolging van Jacques Delors als voorzitter van de Europese Com
missie . En ondanks de grote kritiek van velen op de oplosssingen die in beide 
dossiers werden bereikt, kan men er moeilijk omheen dat het om zeer moeilijke 
kwesties ging waarvan de uitkomsten in grote mate mee het aangezicht van de 
Europese Unie gedurende de volgende vijf à tien jaar zullen bepalen. 

Ook gedurende het Duitse voorzitterschap werden een aantal belangrijke pro
blemen geregeld ook al wordt dat voorzitterschap algemeen als een tegenvaller 
gezien. Misschien wel het meest in het oog springende daarvan was de goedkeu
ring op 22 september van de Richtlijn ter instelling van een Europese Onderne
mingsraad. Aan deze goedkeuring door de Raad waren bijna vier jaar van moei
zame onderhandelingen voorafgegaan. Tevens slaagden de Duitsers erin de be
grotingsdiscussie tot een goed einde te brengen (o.a. door de oplossing van de 
netelige kwestie van de Italiaanse melkquota, cf. infra) , werd het Wereldhandels
akkoord geratificeerd evenals de toetreding van Oostenrijk, Zweden en Finland 
tot de Europese Unie. 

1994 was ook op institutioneel vlak een belangrijk jaar voor de EU. Niet alleen 
vonden er Europese verkiezingen plaats, moest het systeem van de gekwalificeer
de meerderheid in de Raad door de uitbreidingsakkoorden aangepast worden 
en werd de procedure voor de aanstelling van de nieuwe Commissie opgestart, 
tevens konden een aantal nieuwe instellingen voor het eerst echt aan de slag. Zo 
bracht het Comité van de Regio's voor het eerst een aantal adviezen uit, begon 
het Europees Monetair Instituut als gevolg van de ingang van de tweede faze van 
de EMU op 1 januari aan haar werkzaamheden en werd het Europees Milieu Agent
schap (gevestigd te Kopenhagen) op 31 oktober operatief. Interessant is ook het 
feit dat in 1994 de eerste ervaringen werden opgedaan met een aantal nieuwe 
procedures. Daartoe behoren de licht gewijzigde budgetaire procedure (als ge
volg van het Interinstitutionele Akkoord van 29 oktober 1993, cf. Kerremans, 
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1994) , de medebeslissingsprocedure , het eensluidend advies in geval van een uit
breiding van de Europese Unie en de procedure voor de benoeming van de Com
missie. Opvallend daarbij is dat het Europese Parlement, vooral in z'n nieuwe sa
menstelling na de verkiezingen van juni, meer en meer de tanden laat zien en 
zich derhalve meer als belangrijke actor binnen de communautaire besluitvor
ming manifesteert. De eerste maanden van 1995 bevestigen deze tendens op een 
overtuigende manier. 

Kortom, in het afgelopen jaar stond er heel wat te gebeuren in de Europese 
Unie. De EU slaagde erin om langzaam maar zeker op te klimmen uit het moeras 
van Eurosclerose waarin het in de loop van 1992 en de eerste helft van 1993 te
recht was gekomen. Maar daarmee is verre van gesteld dat alle problemen die 
daartoe de aanleiding gaven opgelost zijn. Integendeel, 1994 en de eerste maan
den van 1995 hebben aangegeven dat de ontwikkeling van de EU een proces blijft 
waarin successen (cf. de uitbreiding en het Schengen-Akkoord) afgewisseld wor
den met tegenslagen (zoals de zoveelste monetaire chaos bij de aanvang van 1995 
of de moeizame onderhandelingen omtrent de begroting en de aanpassing van 
de stemverhoudingen in de Raad). 

Il. Economische context 

A. Economische groei en werkgelegenheid 

Het is ontegensprekelijk zo dat 1994 op economisch vlak, althans als men een 
vergelijking met de aanvankelijke verwachtingen maakt, een enorme meevaller 
was. Voor de meeste landen van de Europese Unie werd het eerste bescheiden 
herstel van 1993 niet alleen bevestigd maar ook versterkt. De gemiddelde econo
mische groei in de EU steeg opnieuw 1 , terwijl de overheidstekorten globaal om
laag gingen en de inflatie onder controle bleef. Ook de investeringen gingen op
nieuw de hoogte in en de handelsbalansen van de meeste lidstaten konden met 
een batig saldo afgesloten worden. Middenin deze rozegeur en maneschijn bleef 
echter het spook van de werkloosheid dwalen. Die bleef in 1994 stijgen, alle 
programma's en projecten ten spijt 2 . Tevens gaf de EU niet echt de indruk in 
staat te zijn met meer dan retoriek tegen dit fenomeen te kunnen optreden. Zo 
werden verschillende verslagen met betrekking tot de werkgelegenheid goedge
keurd 3 en werd het, overeenkomstig de beslissing van de Europese Raad te Es
sen, grotendeels aan de lidstaten overgelaten maatregelen te nemen m.b.t. een 
flexibilisering van de arbeid, loonmatiging, de steun aan plaatselijke werkgele
genheidsinitiatieven, de verlaging van de totale arbeidskosten de versterking van 
de positie van groepen die in een structureel zwakke positie staan op de arbeids
markt (AV 1994: 207-208 & EG-Bull., supl. 2/94: 117-123). 

1 Een reële daling van 0.4% van het BBP werd omgezet in een reële stijging van 2.6% in 
1994 (Algemeen Verslag 1994, hierna afgekort als AV: 26-27). 

2 In haar document omtrent het Multilaterale Toezicht in 1994 (Europe Documents, n° 
1915: 1-3) liet de Commissie zich overigens vrij pessimistisch uit over de toekomst. In 1995 
en 1996 wordt slechts een lichte daling van de werkloosheid verwacht zodat deze in 1996 
op 10% van de beroepsbevolking van de EU zou te rechtkomen. 

3 Zo o.m. het Verslag inzake Werkgelegenheid (supl. 2/94 EG-bulletin, pp. 109-127) en 
het Zesde Jaarlijkse Verslag over de Werkgelegenheid in Europa (COM (94) 381). 
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Wat er op dit vlak wel gebeurde, was dat de Commissie het voortouw nam in 
het operationaliseren van de beslissingen die er omtrent" groei-projecten" (in het 
kader van het Witboek omtrent Groei , Concurrentievermogen en Werkgelegen
heid) waren genomen op de Tweede Top van Brussel en waar er grote onduide
lijkheid was blijven bestaan omtrent de financieringswijze ervan. Daaromtrent 
werd alleszins meer duidelijkheid bereikt in de loop van 1994. Niet alleen werd 
vastgelegd dat de EU een rentesubsidie van 2% zou verlenen op de leningen van 
de Europese Investeringsbank voor dergelijke projecten ➔, tevens werd het Eu
ropese Investeringsfonds (waartoe was besloten op de Top van Edingburgh) op
gericht. Al deze financiële faciliteiten richten zich op de financiering van projec
ten die betrekking hebben op de tewerkstelling in de kleine en middelgrote on
dernemingen en op de uitbouw van de transeuropese netwerken (AV 1994: 43) . 

B. Interne Markt 

"De Interne Markt heeft als onderwerp nog niet afgedaan. Eén enkele open 
markt vormt de essentiële basis voor economisch herstel en toekomstige eco
nomische groei in de Gemeenschap. De voltooiing en de efficiënte werking van 
deze markt blijven een prioriteit". 

Met deze woorden gaf de Europese Commissie in haar verslag "Een optimale 
benutting van de door de interne markt geboden kansen: strategisch program
ma" (COM (93) 632: 1) aan dat het het Interne Marktprogramma een tweede adem 
wilde geven. Daarin werd het door het Europees Parlement (dat zelfs sprak van 
een "Europa 1992 deel 2") enthousiast gevolgd (cf. PB C128, 9-5-94). Dit nieuwe 
élan dat de Interne Markt moest krijgen, moest volgens de Commissie op twee 
manieren gerealiseerd worden: Ten eerste door de afwerking van de nog niet vol
tooide gedeelten van het Interne Markt Programma en ten tweede door het be
heer van de reeds gerealiseerde interne markt. 

Met het eerste verwees de Commissie naar de zeventien voorstellen die begin 
1994 nog hangende waren in de Raad. Het betrof meer bepaald voorstellen i.v.m. 
vennootschapsrecht , belastingen, intellectuele en industriële eigendom, afschaf
fing van de grenscontroles , uitvoering van goederen voor dubbel gebruik en de 
harmonisatie van technische voorschriften. Een belangrijk element vormde daar
in ongetwijfeld het vrij verkeer van personen waar de Commissie gebruik wilde 
maken van het haar door het Verdrag van Maastricht toegekende initiatiefrecht. 
Eveneens belangrijk in deze context is ongetwijfeld de fel gecontesteerde en dus 
moeilijk te realiseren liberalisering van de zgn. gereglementeerde sectoren (ener
gievoorziening, telecommunicatie en postdiensten) . 

Het beheer van de interne markt hield eveneens een panoplie van maatrege
len in. Daartoe behoren o.m. het nastreven van doorzichtigheid en eenvormig
heid in de omzetting van EU-richtlijnen in nationaal recht , de promotie van ad
ministratieve samenwerking tussen de diensten van de lidstaten en deze van de 
Commissie, de versterking van de tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende 
vonnissen van nationale rechters en de evaluatie van het effect van de Interne 
Marktregels op de economie in het algemeen en het bedrijfsleven in het bijzon
der. In het rapport "De Interne Markt van de Gemeenschap: verslag 1993" dat in 
maart 1994 door de Commissie werd goedgekeurd, werd duidelijk dat o.m. wat 

4 In feite gaat het om een subsidie met een maximale omvang van 1 miljard ECU (EG
Bull. 1994-6, p. 160) . 
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de omzetting in nationaal recht betreft een degelijk beheer van de Interne Markt 
noodzakelijk was . Uit dat rapport bleek immers dat de helft van de 222 maatre
gelen die een omzetting behoeven nog niet door alle lidstaten waren omgezet. 
Meestal was dit het gevolg van het in gebreke blijven van één of twee lidstaten. 
Het beste scoorden Denemarken (93% omzetting), het Verenigd Koninkrijk (90%), 
Italië en Portugal (beide 87%) . Het slechts scoorden Griekenland (82 .3%) , Frank
rijk (82%) , Spanje (82 %) en Ierland (81.4%). De meest problematische sectoren 
waren de overheidsopdrachten (59% omzetting) , het vennootschapsrecht (60%), 
de intellectuele en industriële eigendom (61%) en de verzekeringen (71%) 5 . In 
een samenvattend verslag betreffende de interne markt in 1994 (COM (94) 553) 
werd dit beeld, vooral wat de problematische sectoren betreft, bevestigd. 

Wat de verdere afwerking van het Interne Marktprogramma zelf betreft, sloten 
werkzaamheden van de Europese Unie aan bij het hierboven vermelde Strate
gisch Programma. Een groot deel van de nog bestaande lacunes werd daarbij weg
gewerkt. Zo werden er o.m. richtlijnen aangenomen inzake technische voorschrif
ten en normen op beveiligingssystemen, levensmiddelen, chemische producten, 
textielproducten, de emissie van motorvoertuigen en de veiligheid van plezier
vaartuigen en kabelinstallaties en de verlening van vergunningen voor genees
middelen e n biotechnologie , de wederzijdse erkenning van beroepsopleidin
gen, het bedrijfseconomisch toezicht op financiële instellingen, de indirecte be
lastingen voor kunstvoorwerpen en gebruikte goederen en een reeks maatrege
len inzake intellectuele en industriële eigendom (AV 1994: 51-63). Belangrijk hier
bij is dat de richtlijnen inzake de interne markt nu door de Raad én het Europese 
Parlement in het kader van de medebeslissingprocedure moeten worden goed
gekeurd . In dat verband keurde de Raad b.v. een gemeenschappelijk standpunt 
goed inzake de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (7 februa
ri 1994) en werd dit standpunt na een lange procedure op 1 maart 1995 door het 
Europese Parlement verworpen. 

In verband met de voltooiing van de interne markt zijn nog twee elementen 
van groot belang. Ten eerste nam de uitzondering op het vrij verkeer van kapi
taal die nog voor Griekenland bestond op 16 mei 1994 een einde. Sindsdien is 
het kapitaalverkeer in de Unie volledig vrij. 

Ten tweede werd er belangrijke vooruitgang geboekt inzake het vrij verkeer 
van personen. De Commissie nam een eerste initiatief terzake door haar voorstel 
omtrent de uniformisering van het visummodel. Belangrijker is evenwel de voor
uitgang die er inzake het Schengen-akkoord werd bereikt. Op 22 december 1994 
bereikten de vertegenwoordigers van België, Nederland , Luxemburg, Frankrijk, 
Spanje en Portugal in Bonn een akkoord over de inwerkingtreding van het Schen
gen-akkoord. Daarin werd bepaald dat vanaf 26 maart 1995 de grenscontroles 
aan de binnengrenzen zouden worden afgeschaft terwijl de controles aan de bui
tengrenzen van het Schengengebied strenger worden. Twee landen die de Con
ventie van Schengen wel ondertekenden zullen het akkoord nog niet op 26 maart 
toepassen. Het betreft Griekenland en Italië die beiden nog niet de nodige (o.m. 
wettelijke) maatregelen hebben kunnen nemen om het akkoord te doen toepas
sen. Frankrijk bekwam de mogelijkheid van een eventuele herziening van het ak
koord na drie maanden. Dit is niet verbazend gezien naast de operationalisering 
van het Schengen Information System (SIS) het Franse wantrouwen (o.m. ten aan
zien van Nederland) er de belangrijkste oorzaak van was dat het Schengen-ak
koord niet, zoals aanvankelijk gepland, in juli 1992 in werking was getreden. 

5 Zie COM (94) 55 , pp. 8-F. 
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C. Economische en Monetaire Unie 

(i) De convergentiecriteria 

Met de inwerkingtreding van de tweede faze van de Economische en Mone
taire Unie op 1 januari 1994 traden een aantal mechanismen in werking die de 
inwerkingtreding van de derde e n laatste faze in 1997 of 1999 moeten mogelijk 
maken. Met deze ingang van de tweede faze werd eveneens de discussie over de 
haalbaarheid van de derde faze in 1997 intensiever. Aanleiding daartoe was de 
terugkeer van een relatieve kalmte op de monetaire markten in het algemeen en 
in het EMS in het bijzonder en dus het klaarblijkelijke succes van de verruiming 
van de fluctuatiemarges van het EMS van 2.25% naar 15% op 2 augustus 1993 . 
Tegelijkertijd bleek echter dat een aantal lidstaten helemaal niet kunnen vol
doen aan een deel van de convergentiecriteria die inzake de EMU vastgesteld zijn. 
Vooral inzake het overheidstekort werd slecht gescoord. Eigenlijk waren er hier 
maar drie lidstaten die wel aan de 3%-grens konden voldoen: Luxemburg, Duits
land en Ierland. Vooral de sterke verbetering van Ierland sprong daarbij in het 
oog. Om de andere lidstaten aan alle criteria te kunnen laten voldoen werd dan 
ook gesproken van de noodzaak van een "Irish Miracle" (International Herald Tri
bune , 20-9-94 : 1 & 11). Dat een mirakel noodzakelijk zal zijn , blijkt vooral uit de 
cijfers inzake het overheidstekort en de overheidsschuld. Daar scoren nagenoeg 
alle lidstaten zeer slecht (zie tabel 1) . Het is dan ook op basis van deze slechte 
cijfers dat de Raad op 7 november, op basis van een voorstel van de Commissie, 
een reeks aanbevelingen aan de lidstaten heeft gericht (Europe Documents, n° 
1908, 9-11-94). Deze kaderen in de procedure tegen de buitensporige tekorten 
die voor de tweede faze van de EMU wordt voorzien. 

TABEL 1 

Prestaties van de lidstaten op drie EMU-criteria (Bron: Le Monde , 28-1-95 : 4) 

Lidstaat Overheidstekort Overheidsschuld Inflatie (%) 
(% BNP) (% BNP) 

Duitsland -2.9 51 2.8 
Frankrijk -5.6 50.4 1.7 
Italië -9.6 123.7 4 
Verenigd Koninkrijk -6.3 50.4 2.5 
Spanje -7 63.5 4.9 
Nederland -3.8 78.9 2.3 
België -5.5 140.1 2.6 
Luxemburg +1.3 9.2 2.3 
Denemarken -4.3 78 1.8 
Portugal -6.2 70.4 5.5 
Griekenland -14.1 121.3 10.8 
Ierland -2.4 89 2.8 

In de genoemde aanbevelingen wordt vooral aangedrongen op de uitvoering 
van reeds geplande bezuinigingen (in h et kader van eerder ingediende conver
gentieplannen) en in sommige gevallen op een verbetering van de fiscale inkom-
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sten via een efficiëntere strijd tegen de fiscale fraude (Griekenland en Italië) en 
op privatiseringen (Italië en Portugal). 

Wetende dat convergentiecriterium voor de overheidsschuld op 60% ligt en 
voor de inflatie op maximum 1.5% boven het gemiddelde van de drie best pres
terende landen, dan blijkt dat Duitsland en Luxemburg voorlopig de enige zijn 
die tot de EMU zouden kunnen toetreden 6 . Met de uitbreiding van de Europese 
Unie op 1 januari 1995 is het clubje landen dat slecht presteert op het overheids
tekort en de overheidsschuld (uitgez. Oostenrijk) overigens nog groter gewor
den . 

Belangrijk hierbij is eveneens dat in 1994 gebleken is dat de overheidstekor
ten en -schulden nog maar moeilijk los te koppelen zijn van de wisselkoerssta
biliteit. In dat jaar zijn de financiële markten immers meer en meer op die tekor
ten gaan reageren. Een Frans journalist sprak in die context van "une nouvelle 
obsession des places financières" (Le Monde, 27-8-94: 19). Op het einde van 1994 
kwam er dan ook een einde aan de relatieve monetaire kalmte die er gedurende 
de rest van het jaar had geheerst. Daar was overigens niet alleen het begrotings
tekort van vele landen voor verantwoordelijk maar ook de politieke instabiliteit 
in Spanje (de affaire GAL) en Italië (de crisis van de regering Berlusconi) en de 
peso-crisis die in de oudejaarsperiode uitbrak en die een hele resem munten in 
haar kielzog meesleepte. Eens te meer werd de positie van de Duitse Mark als 
reservemunt bevestigd. 

De monetaire problemen van eind 1994 en begin 1995 hadden echter vooral 
tot gevolg dat het geloof in de haalbaarheid van de derde faze van de Economi
sche en Monetaire Unie in 1997 zeer klein is geworden 7 . 

(ii) De oprichting van het EMI 

Toch wil dit niet zeggen dat de voorbereidingen voor die derde faze niet ge
woon door gaan. Overeenkomstig artikel 109 E van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie werd op nieuwjaar 1994 het Europees Monetair Instituut opge
richt. Maar het was pas op 15 november 1994 dat de Raad van het EMI voor het 
eerst te Frankfurt bijeen kwam. Naar aanleiding daarvan onderlijnde de voorzit
ter van het EMI, Alexandre Lamfalussy, nog eens de twee belangrijke functies van 
deze instelling. Ten eerste moet ze de oprichting van een Europese Centrale Bank 
voorbereiden. Ten tweede moet ze het monetaire beleid van de lidstaten coördi
neren met het oog op een grotere prijsstabiliteit (Europe Documents, n° 6360: 
1-2) . De voorbereidingen van de derde faze die in 1994 werden verricht, spitsten 
zich dan ook toe op die twee functies. Daarnaast werd vooral gewerkt aan de tech
nische voorbereiding van de invoering van een eenheidsmunt (bankbiljetten, be
talingssystemen, enz.). 

6 Deze landen voldoen ook aan de overblijvende criteria: de maximale overschrijding 
met 2% van de lange-termijn interestvoet van de drie landen die het best presteren inzake 
inflatie en een minimale wisselkoersstabiliteit (d.w.z. binnen de EMS-fluctutiemarges) ge
durende min. twee jaar. Over dit laatste bestaat nog onduidelijkheid. Gaat het om de oude 
marges van 2.25% of om de nieuwe van 15%. 

7 In die context verklaarde Wim Duisenberg, voorzitter van de Nationale Bank van Ne
derland in een interview met Le Monde "Il n '.Y a à mon avis aucune chance pour que les 
critères du traité de Maastricht soient respectés par une majorité de pays européens dans 
deux ans" (Le Monde , 31-1-95: 20). 
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111. Begroting en financiën 

De vaststelling van de begroting voor het jaar 1995 had heel wat voeten in de 
aarde. Daarvoor waren twee belangrijke redenen. Ten eerste bleef de goedkeu
ring en de ratificatie van het Eigen Middelen Besluit aanslepen. Ten tweede bleef 
er lange tijd onzekerheid bestaan omtrent de financiële gevolgen van de uitbrei
ding van de EU omdat lange tijd onzeker was welke landen ook effectief zouden 
toetreden. Het was dan ook pas na het Noorse referendum van 27 november dat 
hierover meer duidelijkheid mogelijk was. Op 29 november werd dan ook een 
zgn. trialoog gevoerd tussen de Commissie, de Raad (Ecofin) en het Europese 
Parlement over de noodzakelijke aanpassingen van de financiële perspectieven 
met het oog op de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Unie . 

Die trialoog was reeds eerder toegepast voor de bespreking van de omvang 
van de verplichte uitgaven. Deze nieuwigheid was een gevolg van het Interinsti
tutionele Akkoord betreffende de Verbetering van de Begrotingsprocedure dat 
op 29 oktober 1993 in de marge van de Eerste Top van Brussel tussen Commis
sie, Raad en Parlement was gesloten en waarin in afwijking van de procedure van 
artikel 203 EU, bepaald werd dat het Parlement in een overlegprocedure zou be
trokken worden nog vooraleer de Raad de Ontwerpbegroting vastlegt. Op die ma
nier werd een systeem gecreëerd waarin het Parlement ook inzake de verplichte 
uitgaven reeds vroeger bij de besluitvorming betrokken wordt (Kerremans, 1994a). 

De halstarrigheid van het Europese Parlement m .b.t. het Eigen Middelen Be
sluit was te begrijpen . In dit besluit legt de Raad immers de totale omvang van de 
inkomsten van de EU vast. Daarmee moest zij de financiële richtsnoeren die op 
de Top van Edinburgh (cf. het Pakket Delors Il) van december 1992 waren gede
finieerd , juridisch vastleggen. Dat dit niet zo eenvoudig is , behoeft geen betoog. 
Een Eigen Middelen Besluit raakt immers één van de kernvragen van het Euro
pese integratieproces: wat is elk van de lidstaten bereid te betalen voor het lid
maatschap van de EU en wat hoopt elk van die staten uit dat budget te ontvan
gen? De traditionele noord-zuid tegenstelling duikt hier op omdat de zuidelijke 
lidstaten en Ierland hun ontvangsten, in naam van de solidariteit, wensen te maxi
maliseren terwijl de noordelijke lidstaten (Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
voorop) nadruk leggen op de begrotingsdiscipline. Vandaar ook dat de Raad op 
31 oktober 1994 niet alleen het lang verwachte Eigen Middelen Besluit nam maar 
tevens een Beschikking betreffende de Begrotingsdiscipline vastlegde 8 . Maar daar
mee was de kous niet af. Artikel 201 EU waarop het Eigen Middelen Besluit geba
seerd is, bepaalt immers dat elk van de lidstaten dit besluit nog eens moet goed
keuren overeenkomstig de regels die terzake in hun respectievelijke grondwet
ten gelden . Dat stelde voor twee lidstaten aanzienlijke problemen. 

In het Verenigd Koninkrijk dreigde de aanneming door het Lagerhuis uit te 
draaien op een confrontatie tussen de regering Major en het anti-Europese deel 
van de Conservatieve Partij (waarvan een deel overigens uit de Tory-fractie in het 
Lagerhuis was verwijderd). Major stelde die confrontatie dan ook zo lang moge
lijk uit. 

Italië wilde van het Eigen Middelen Besluit gebruik maken om te ontsnappen 
aan de boetes die het van de Commissie had gekregen voor de overschrijding 
van de melkquota's. Het eiste dan ook een verhoging van die quota's met terug
werkende kracht. Die verhoging verkreeg het in eerste instantie wel, maar door 

8 Zie resp. besluit 94;728/EG en beschikking 94;727/EG (PB L 293 , 12-11-94: 14). 
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een Britse klacht bij het Hof van Justitie kwam die op de helling te staan. Uitein
delijk stemde Italië eind november na moeizame onderhandelingen in met de 
betaling van een deel van de opgelegde boetes en trokken de Britten hun klacht 
in. Daarmee werd de kans groter dat het Besluit spoedig in werking zou treden. 
Maar omwille van dit laattijdige akkoord kon dit niet meer in 1994. 

Het uitblijven van een goedkeuring van het Eigen Middelen Besluit door alle 
lidstaten vormde een belangrijk probleem voor de goedkeuring van de begro
ting 1995 . Zolang het Besluit niet was goedgekeurd, kon de begroting 1995 slechts 
opgesteld worden binnen de oude marges die er voor de EG-inkomsten golden. 
Dat betekent dat de maximumgrens van 1.2% van het BNP van de EG moest ge
respecteerd worden. Noch de Commissie, noch de Raad maakten hiervan een 
punt. Terwijl de Commissie een Voorontwerp van Begroting opstelde waarin met 
inkomsten ten belope van 1.21 % van het BNP werd gewerkt, keurde de Raad een 
Ontwerpbegroting in eerste lezing goed die de oude limiet van 1.2% respecteer
de. Het Europese Parlement maakte echter wel bezwaren. Het wilde bijgevolg 
geen begroting goedkeuren alsvorens het Eigen Middelen Besluit van kracht was 
en dus de inkomsten voor 1995 op 1.21% van het BNP gebracht werden. In de 
eerste lezing omtrent de ontwerpbegroting keurde het Parlement dan ook een 
"begroting onder voorwaarde" goed die rekening hield met een Europese Unie 
van zestien lidstaten en een inkomstenlimiet van 1.21 %. Een aantal bedragen (o.m. 
voor de comitologie) werden "bevroren" in afwachting van de inwerkingtreding 
van het Eigen Middelen Besluit. Tevens werd een reserve vastgelegd die reke
ning hield met de benodigde bijkomende uitgaven in geval van een uitbreiding 
van de EU (zie o.m. AE, n° 6346, 28-10-94: 10-11). Klap op de vuurpeil was ech
ter de bevriezing van 600 miljoen ECU (het verschil tussen 1.2 en 1.21 %) voor de 
Structuurfondsen. Die maatregel was vooral bedoeld om Italië , dat veel geld uit 
deze Fondsen krijgt, onder druk te zetten. 

De Raad had het echter niet zo begrepen en keurde in tweede lezing een be
groting goed die vooralsnog met de 1.2% rekening hield en waarin een belang
rijk aantal verschuivingen in de uitgaven werden doorgevoerd. De meeste amen
dementen, o.m. met betrekking tot de middelen voor het Gemeenschappelijk Bui
tenlands en Veiligheidsbeleid, en wijzigingsvoorstellen van het Parlement wer
den verworpen . De Raad wenste b .v. aanzienlijk minder nadruk te leggen op het 
zgn. intern beleid (transeuropese netwerken, onderzoek, onderwijs, beroepsop
leiding en jeugdzaken). 

De grote doorbraak kwam er op basis van twee gebeurtenissen. Ten eerste werd 
na 27 november duidelijk dat Noorwegen niet tot de EU zou toetreden zodat de 
Commissie een wijziging op de Ontwerpbegroting kon voorstellen die rekening 
hield met een EU van vijftien lidstaten. Ten tweede werd er op initiatief van het 
Duitse voorzitterschap een trialoog gehouden tussen het Parlement, de Commis
sie en de Raad. Die resulteerde op 29 november in een akkoord waarin welis
waar geen rekening wordt gehouden met het nieuwe Eigen Middelen Besluit (ge
zien dat nog niet door alle lidstaten was geratificeerd) maar wel met de stijging 
van de inkomsten als gevolg van de uitbreiding. Die zorgt immers voor een toe
name van het communautaire BNP met 7% en dus ook voor een toename van de 
totale inkomsten gezien deze laatste in een percentage van dat BNP worden uit
gedrukt. Maar de aanpassing van de begroting die via de trialoog werd afgespro
ken was niet een louter technische aangelegenheid. De bijkomende middelen wer
den immers niet gelijk over de verschillende begrotingsposten verdeeld. De land
bouwuitgaven en de uitgaven voor de structuurfondsen stijgen met minder dan 
7%. De uitgaven voor het zgn. interne beleid en voor het Gemeenschappelijk Bui
tenlands en Veiligheidsbeleid (die vooral voor het EU-bestuur in Mostar bedoeld 
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zijn) stijgen daarentegen sneller (AE, n° 63 70: 5). Dat geldt ook voor de midde
len die voor de Transeuropese netwerken worden vrijgemaakt. Daarnaast werd 
nog een bijkomend krediet voor de modernisering van de Portugese textiel- en 
kledingsindustrie voorzien. Dat was noodzakelijk geworden om de Portugese in
stemming met het Uruguay Ronde Akkoord te verkrijgen 9 . 

De aanpassingen die via de trialoog werden afgesproken, gelden overigens niet 
alleen voor de begroting 1995 maar ook voor deze van de volgende jaren. Het 
akoord van 29 november had immers betrekking op de financiële perspectieven 
van 1995 tot 1999. Dat akkoord werd overigens samen met de begroting 1995 
door het Europese Parlement goedgekeurd op 15 december. Daarmee kwam een 
einde aan een moeizame begrotingsprocedure. 

Belangrijk aan de begrotingsperikelen van 1994 is dat de betekenis ervan het 
kader van de begroting 1995 ruimschoots overstijgt. Ten eerste, en dat was reeds 
tijdens de discussies omtrent het Interinstitutionele Akkoord van 1993 zichtbaar, 
verzet het Europese Parlement zich hoe langer hoe krachtiger tegen het onder
scheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven. In de begroting 1995 ging 
het daarmee zeer ver. In het eindbesluit van het Parlement (het is immers het 
Parlement dat de begroting definitief vastlegt) werden een aantal verplichte uit
gaven als niet-verplichte uitgaven gecategoriseerd. Het betrof een reeks uitgaven 
i.v.m. landbouw. In wezen gaat het hier om een besluit dat op grond van de ver
dragen bij het Hof van Justitie aangevochten kan worden en dat dan ook door 
(vooral Franse) Euro-parlementsleden zwaar werd bekritiseerd. Maar met deze 
stap wilde het Parlement duidelijk aangeven dat het de vorm van inspraak die 
het via het Interinstitutionele Akkoord van 1993 voor de verplichte uitgaven be
kwam, niet als echt bevredigend beschouwd. 

Een tweede probleem dat in de afgelopen begrotingsperikelen duidelijk werd, 
is het feit dat de begrotingsprocedure loodzwaar is . De verschillende overlegmo
menten, eerste en tweede lezingen creëren niet alleen verschillende inspraak-, 
maar ook talrijke blokkeringsmogelijkheden. De roep om een vereenvoudiging 
klinkt dan ook steeds luider. Zo wordt de idee geopperd om de eerste lezing in 
de Raad af te schaffen. Welke ook de conclusies zullen zijn die men uit deze be
grotingsdiscussie zal trekken, vaststaat dat de begrotingsprocedure één van de 
thema's van de Intergoevernementele Conferentie van 1996 zal worden . 

IV. Sociaal beleid 

Als men voor 1994 spreekt van een Europees sociaal beleid dan staan daarin 
drie elementen centraal: het groenboek, het witboek en de inwerkingtreding van 
het Sociaal Protocol. Het groenboek (COM (93) 531) was reeds in 1993 versche
nen en bevatte hoofdzakelijk een diagnose van de belangrijkste sociale proble
men van de EU. De maatregelen die voor de oplossing van deze problemen ver
eist zijn, werden door de Commissie voorgesteld in het Witboek betreffende het 
Europees Sociaal Beleid (COM (94) 333) . Dat boek vormt het resultaat van een 
hele reeks reacties die er vanuit de lidstaten, het Europese Parlement, het Eco
nomisch en Sociaal Comité en een hele reeks organisaties, instellingen en be-

9 Meer bepaald de instemming met de volledige integratie van deze sector in de GATT 
(en dus de afschaffing van het Multivezelakkoord) tegen 2005. 
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drijven op het Groenboek zijn gekomen 10. Daarin werd niet alleen gewezen op 
de noodzaak van het behoud van het Europese sociale model en dus van een hoog 
niveau van sociale bescherming maar ook op het prioritaire probleem van de werk
loosheid en de maatregelen die vereist zijn om werkgelegenheid en concurren
tiebehoud met elkaar te verzoenen. In dat kader werd o .m. verwezen naar het 
Gemeenschapshandvest van Sociale Grondrechten dat in 1989 op de Top van 
Straatsburg (weliswaar tegen de wil van het Verenigd Koninkrijk) werd aangeno
men. De Commissie wil daarom, zo blijkt uit het Witboek, het sociaal actiepro
gramma dat in navolging van dat Handvest was opgesteld verder uitvoeren. Daar
naast stelt ze een nieuw actieprogramma voor waardoor discriminaties op grond 
van geslacht en op grond van afkomst weggewerkt moeten worden. 

Het Witboek werd op 6 december door de Raad goedgekeurd. Dit gebeurde 
op basis van het Sociaal Protocol (het Verenigd Koninkrijk weigerde mee te doen). 
Dit is des te merkwaardiger omdat het Witboek enkel de hoofddoelstellingen weer
geeft waarnaar een Europees sociaal beleid moet streven en dus bijzonder vaag 
blijft over de maatregelen zelf. 

Eén van de meest opvallende sociale maatregelen van 1994 was ongetwijfeld 
de richtlijn m.b .t. tot de Europese Ondernemingsraad. Deze werd via de toepas
sing van de samenwerkingsprocedure vastgelegd. Belangrijk hierbij is echter dat 
de richtlijn er slechts kon komen door de toepassing van het Sociaal Protocol. 
Het Verenigd Koninkrijk had zich immers met klem tegen deze vorm van "gecen
traliseerde en bureaucratische informatie en consultatie" verzet (AE, n° 6258: 10) . 
Met de richtlijn moeten ondernemingen met meer dan 1000 werknemers en mi
nimum 150 werknemers in één of twee lidstaten een Europese Ondernemings
raad oprichten. Het zou gaan om 1200 ondernemingen die hoofdzakelijk geves
tigd zijn in Duitsland, Italië, Nederland en Frankrijk (AE, n° 6321: 6). Belangrij
ker evenwel is het feit dat de inhoud van de richtlijn hoofdzakelijk bepaald werd 
in het overleg tussen de Europese sociale partners en daarna door de Raad, via 
de samenwerkingsprocedure, was goedgekeurd. Op die manier werd een eerste 
aanzet gegeven voor ontwikkeling van een sociaal overlegmodel op EU-niveau. 
Het was precies door dit model ( dat door artikel 4 van het Sociaal Protocol mo
gelijk wordt) dat het Verenigd Koninkrijk in Maastricht weigerde tot het Sociale 
Protocol toe te treden. 

V. Landbouwbeleid 

1994 vormde het tweede jaar van de hervorming van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) en dat was te merken. In september reeds keurde de Com
missie een gewijzigd begrotingsontwerp voor de lopende begroting 1994 goed 
omwille van de lagere uitgaven inzake landbouw (AV 1994: 422-423) 11 . Bekeken 
over het gehele begrotingsjaar blijken de belangrijkste dalingen zich te situeren 
in de vleessector en in de zuivelsector (melkquota's). Maar ook in de graansector 
deed zich een belangrijke daling van de productie voor terwijl de graanprijzen 
met ongeveer 7.7% omlaag gingen. 

Dat de hervorming van 1992 resultaten afwerpt , betekent evenwel niet dat alle 
landbouwproblemen van de baan zijn. Voor 1995 moet immers rekening gehou-

10 Het ging om in totaal meer dan 7000 blz. aan reacties die samengevat zijn in docu
ment COM (94) 333/2. 

11 Concreet ging het om een voorgestelde verlaging van 1.6 miljard ECU . 
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den worden met de door Italië en Spanje verkregen aanpassingen aan de melk
quota 's ( + 293 miljoen ECU) en met de nieuwe devaluaties van begin 1995 die 
wellicht bijkomende middelen voor de monetair compenserende bedragen nood
zakelijk zullen maken. Tevens vertegenwoordigt de uitbreiding van de EU even
eens een bijkomende landbouwkost. 

Ook politiek gezien gaat het GLB nog een aantal moeilijke jaren tegemoet. Met 
de inwerkingtreding van het Uruguay Ronde Akkoord op 1 januari 1995 dient de 
Europese Unie haar interne steun te verminderen, de markttoegang voor land
bouwprodukten te verbeteren en haar exportsubsidies voor deze produkten te
rug te schroeven. Deze maatregelen zullen ongetwijfeld tot bijkomende span
ningen met de landbouwwereld en met een aantal lidstaten (zoals Frankrijk, Ita
lië en Spanje) leiden en een aantal bijkomende obstakels opleveren voor een an
der dossier waarin landbouw een belangrijke rol zal spelen: de discussies om
trent de toetreding van een aantal landen van Centraal-Europa tot de Europese 
Unie , Tijdens de onderhandelingen over de zgn. Europa-akkoorden in 1991 en 
1992 was reeds gebleken dat deze sector zowel in Centraal-Europa (waarvoor het 
om een enorm belangrijke sector gaat) als in de Europese Unie bijzonder gevoe
lig lag (Van Ham, 1992). 

VI. Buitenlands beleid en externe betrekkingen 

A. Uitbreiding naar het noorden 

(i) Stemverhoudingen en het verband tussen integratie en uitbreiding 

Als er in 1994 een akkoord is gesloten waar men binnen tien jaar nog regel
matig naar zal verwijzen, dan is dat het Akkoord van Ioannina van 27 maart. Dit 
akkoord maakte een einde aan een crisis die de Europese Unie gedurende een 
maand in haar hemd had gezet. Deze crisis stond in verband met de uitbreiding 
van de Europese Unie en dan meer bepaald met de aanpassing van de stemver
houdingen in de Raad. De kwestie brak eigenlijk pas goed door nadat op 1 maart 
met Oostenrijk, Finland en Zweden een akkoord over de toetreding was bereikt . 
Het akkoord met Noorwegen werd daarentegen door Spanje aan het akkoord over 
de stemverhoudingen in de Raad gekoppeld . De Spaanse hardnekkigheid terza
ke had dan vooral te maken met de toegang van Spaanse vissersschepen tot de 
Noorse viswateren (een dossier dat overigens ook al de onderhandelingen over 
de Europese Economische Ruimte in 1991 had geblokkeerd, cf. Kerremans , 1992). 
Zo gauw een dergelijk akkoord bereikt was, kwam Spanje dan ook over de brug 
inzake het stemmendossier 1 2 . 

Toch had Spanje wel degelijk een direct belang bij de "stemmencrisis". Die cri
sis had betrekking op de omvang van de gekwalificeerde meerderheid na de uit
breiding van de Raad. Gezien Oostenrijk en Zweden elk over 4 stemmen en Fin
land en Noorwegen elk over 3 stemmen zouden beschikken zou het totale aantal 
stemmen in de Raad verhogen van 76 naar 90. Een louter technische aanpassing 
van de gekwalificeerde meerderheid (die ongeveer 70% van de uitgebrachte stem
men bedraagt) zou deze op 64 stemmen gebracht hebben. Belangrijker daarbij is 

12 In dat akkoord werden 19000 ton extra visrechten in de Noorse wateren aan Spanje 
toegekend. Tevens werd bepaald dat de Unie visrechten in de Russische wateren zou ko
pen die eveneens aan Spanje zouden worden toegekend . 
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evenwel de omvang van de blokkerende minderheid. Gezien de Raad op basis 
van Commissievoorstellen haar beslissingen neemt, komt het erop aan een min
derheid te vinden die voldoende groot is om een dergelijk voorstel tegen te hou
den. In het bestaande systeem volstonden daarvoor 23 stemmen. Dit stelde b.v. 
de zuidelijke lidstaten (en Ierland) in de mogelijkheid om vanwege de noorde
lijke lidstaten compromissen af te dwingen waarin met hun belangen rekening 
werd gehouden. Dat voordeel dreigde ten dele weg te vallen door het optrekken 
van die blokkerende minderheid tot 27 stemmen (want dat is het gevolg van een 
meerderheid van 64 stemmen). De nieuwe lidstaten zijn immers allen noorde
lijke lidstaten met belangen die niet direct aansluiten bij deze van lidstaten als 
Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland. 

Maar niet alleen voor de zuidelijke lidstaten werd het bereiken van een blok
kerende minderheid moeilijker gemaakt. Dat gold voor elke lidstaat. En vooral 
voor een grote lidstaat als het Verenigd Koninkrijk betekende de opgetrokken 
minderheid dat meer dan in het verleden steun vanwege ( de groter wordende 
groep van) kleine lidstaten vereist was. De Britse regering, geconfronteerd zijn
de met heel wat Euro-sceptici in de eigen conservatieve fractie in het Lagerhuis , 
eiste bijgevolg dat de oude drempel van 23 stemmen behouden zou blijven . Dit 
betekende echter dat het nemen van een besluit (het bereiken van de gekwalifi
ceerde meerderheid) door de uitbreiding moeilijker zou worden gemaakt. Dat 
was noch voor de Commissie , noch voor bijna alle lidstaten aanvaardbaar. Maar 
omdat Major zich, overigens tot ongenoegen van zijn minister van buitenlandse 
zaken , Douglas Hurd , op deze kwestie had geworpen , zou het aanvaarden van 
de 27 stemmen zondermeer een politieke nederlaag geweest zijn. Het ondertus
sen beruchte Akkoord van Ioannina zorgde er dan ook voor dat de Britten zon
der al te veel kleerscheuren uit deze kwestie kwamen. Het voorziet in de volgen
de regeling: De blokkerende minderheid wordt op 27 stemmen gebracht. Maar 
indien twee grote lidstaten en één kleine (als ze samen 23 stemmen bereiken) 
zich tegen een voorstel verzetten, wordt de kwestie verdaagd 13 . Hoelang die ver
daging duurt , wordt dan van geval tot geval bepaald. Belangrijk is hier ook dat 
door het uitblijven van de Noorse toetreding tot de Europese Unie een nieuwe 
aanpassing van de meerderheden noodzakelijk was. Dit stelde echter geen pro
blemen en werd via een schriftelijke procedure tussen de lidstaten geregeld. Sinds 
1 januari 1995 ligt de gekwalificeerde meerderheid dan ook op 62 van de 87 uit 
te brengen stemmen. De blokkerende minderheid bedraagt dus 26 stemmen. De 
vertragende minderheid blijft 23 stemmen 14 . 

De betekenis van het conflict rond de blokkeringsminderheid reikt echter ver
der dan het specifieke uitbreidingsdossier van 1994. Het geeft duidelijk aan dat 
het uitbreiden van de Europese Unie (waarvan de Britten grote voorstanders zijn) 
niet integratie-neutraal is. Uitbreiden impliceert aanpassingen aan de com
munautaire besluitvorming die keuzes ten gunste van verdere integratie (in ter
men van een supranationalisering van de besluitvorming) inhouden. Indien men 
die aanpassingen niet doorvoert maar toch wel uitbreidt, dan genereert de uit
breiding een desintegratie in de EU-besluitvorming. Intergoevernementele dy
namieken worden versterkt wat de slagkracht van de EU als organisatie aanzien-

13 Men kan dit dus de vertragende minderheid noemen. 
14 Ook de andere instellingen moesten aanpassingen ondergaan. De Commissie zag 

haar ledenaantal uitgebreid tot 20 (1 bijkomend lid voor elke nieuwe lidstaat). Het Euro
pese Parlement telt nu 626 leden waarvan 22 uit Zweden, 21 uit Oostenrijk en 16 uit Fin
land. De meerderheid die vereist is voor een eensluidend advies bedraagt dus 314 stem
men. 
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lijk kan aantasten. Cynici stellen dat het precies in de bedoeling van de Britten 
ligt om via de uitbreiding het integratieproces niet alleen te remmen maar ook 
terug te schroeven. Of dit zo is zullen de betrokkenen zelf wel het beste weten. 
Feit is dat sommigen reeds op dit scenario geanticipeerd hebben. De teneur van 
de Schaüble-Lamers paper (Europe Documents, n° 1895/96), waarin een onver
holen pleidooi wordt gehouden voor een "Multi-speed Europe", is precies dat 
een té ruime EU het integratieproces zal remmen en dat een nieuwe kleine Euro
pese nucleus de nieuwe motor van dat proces moet worden. Deze stelling wordt 
niet zozeer vanuit een soort Euro-idealisme verkondigd maar wel vanuit de over
tuiging dat een ruimere Europese Unie met de structuren van vandaag niet in 
staat zal zijn in te spelen op de belangrijke problemen van morgen. 

(ii) Landbouw, structuurbeleid, financiën en transit 

Reeds uit de toetredingsadviezen van de Commissie kon opgemaakt worden 
welke thema's tot op het einde van de toetredingsonderhandelingen zouden blij
ven wegen. Voor de landbouw viel dat op te maken uit de hoge mate van steun
verlening die in de kandidaat-lidstaten aan de landbouwers werd verleend 15 . Een 
directe inschakeling in de ene Europese landbouwmarkt (wat toch één van de 
basisprincipes is van het GLB , cf. art. 40 (2) EU) zou dus betekenen dat de land
bouwers uit de nieuwe lidstaten meteen een belangrijk inkomensverlies zouden 
lijden. Bijgevolg eisten de kandidaat-lidstaten overgangsperiodes en uitzonde
ringen. Die kregen ze ook. Onder het oorspronkelijke toetredingsverdrag (waar
in dus ook Noorwegen betrokken was) werd bepaald dat Oostenrijk, Noorwe
gen en Finland gedurende een periode van vijf jaar het recht krijgen om hun land
bouwers bijkomend te subsidieëren (art. 137-138 Toetredingsverdrag 16), ten
minste als die subsidies door de Commissie worden goedgekeurd. Artikel 142 
TV bepaalt daarbij dat een dergelijke goedkeuring permanent is voor de gebie
den ten noorden van de 62ste breedtegraad. Dat is een gevolg van het feit dat de 
klimatologische omstandigheden in deze gebieden tot een lagere landbouwpro
ductiviteit leiden . 

Met de toetreding van Oostenrijk en de Scandinavische landen dacht de Euro
pese Unie haar inkomsten aanzienlijk te kunnen verhogen terwijl de toename van 
de uitgaven veel lager zou liggen. Het betreft immers landen met een BNP dat 
ruim boven het EU-gemiddelde ligt. De betrokken landen (Zweden op kop) zijn 
er echter in geslaagd hun netto-bijdragen tot de EU, althans gedurende een over
gangsperiode van vier jaar, te beperken. Dit is op twee manieren gebeurd. Ten 
eerste bekwamen zij dat ze tot in 1998 automatisch een deel van de door hen 
gestorte bijdragen zouden terugkrijgen. Dat bedrag vermindert wel van jaar tot 
jaar 17_ Tevens bekwamen zij de toevoeging van een zesde doelstelling aan de struc-

15 Cf. Bull . EG, suppl. 4/92: 48 (voor Oostenrijk) ; Bull. EG, suppl. 5/92: 47 (voor Zwe
den); Bull. EG, suppl. 6/92: 59 (voor Finland) en Bull. EG , suppl. 2/93: 58 (voor Noorwe
gen). 

16 Hierna vermeld als TV 
17 Zie art. 66 TV (voor Noorwegen , maar dit vervalt) , art. 81 TV (voor Oostenrijk), art. 

109 TV (voor Finland) en art. 134 TV (voor Zweden). 
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tuurfondsen 18_ Dit betekent dat jaarlijks ruim 175 miljoen ECU zal gaan naar de 
ontwikkeling van gebieden waarvan de bevolkingsdichtheid lager is dan 8 inwo
ners/km2. Het gaat dan vooral om de arctische gebieden in het hoge noorden van 
Scandinavië. 

Een laatste netelig dossier betrof de doorgang van vrachtwagens door Oosten
rijk. In het kader van de onderhandelingen voor de Europese Economische Ruim
te had dat land met de EG een transitakkoord gesloten waarin de doorgang van 
vrachtwagens verbonden werd aan een reeks emissienormen 19 . Hoe beter aan 
deze normen werd beantwoord hoe meer vrachtwagens door Oostenrijk moch
ten. Die regeling, die tot 2004 van toepassing is, betekende echter een inbreuk 
op het vrij verkeer van goederen. Daarom eiste de EU dat de bepalingen van het 
Transitakkoord in 2001 niet meer van kracht zouden zijn. De Oostenrijkers wil
den dit slechts toestaan in de mate dat de beoogde reductie in vervuiling ook 
echt bereikt werd . Daarom wordt nu bepaald dat het Transitakkoord effectief tot 
in 2001 geldt maar dat dan moet uitgemaakt worden of de beoogde reductie is 
gerealiseerd. Als dat niet het geval is dan moet de Raad bij gekwalificeerde meer
derheid de maatregelen vaststellen om dat vooralsnog te bereiken. Als de Raad 
daar niet in slaagt, blijven de bepalingen van het Transitakkoord tot 2004 gelden. 

In feite geven de inhoudelijk problemen i.v.m. de uitbreiding duidelijk aan dat 
de toename van het aantal lidstaten aanzienlijke problemen kan stellen. Nieuwe 
agendapunten duiken op en oude tegenstellingen worden scherper. Vooral in de 
houding van de zuidelijke lidstaten was dit duidelijk. Zij zien de uitbreiding im
mers , terecht, als een operatie waarin de club rijke lidstaten alleen maar groter 
wordt en waarin hun relatieve invloed verkleind wordt. Maar belangrijker nog is 
het feit dat de zuidelijke lidstaten nieuwe toetredingen in grote mate evalueren 
vanuit de gevolgen daarvan voor de EU-middelen die naar hen zullen toevloeien. 
Dat is niet onbelangrijk. Bij de noordelijke uitbreiding hoopten zij op een aan
zienlijke toename van het EU-budget en dus van de middelen die voor het struc
tuurbeleid kunnen worden ingezet. En dat beleid komt hen vooral ten goede. 
Op basis daarvan mag men echter verwachten dat deze landen met een grote arg
waan de eventuele uitbreiding naar het oosten tegemoet zullen treden. Die lan
den zijn immers stuk voor stuk armer dan zijzelf. Het is dan ook niet denkbeel
dig dat een oostelijke uitbreiding een aantal zuidelijke lidstaten zal veranderen 
van netto-ontvangers uit het communautaire budget tot netto-bijdragers aan d at 
budget. Dat betekent meteen dat een belangrijk argument om het Europese inte
gratieproces te steunen voor een aantal van hen zou wegvallen. 

Het thema van de oostelijke uitbreiding lijkt veraf, maar is het niet. In de loop 
van 1994 werden immers een aantal belangrijke aanzetten in die richting gege
ven. 

B. Uitbreiding naar het oosten 

De landen van Centraal-Europa trappelen , althans op het eerste zicht, van on
geduld om lid van de Europese Unie te worden. Op 31 maart diende Hongarije 

18 De Europese structuurfondsen (EFRO, EOGFL-oriëntatie , ESF) werken aan de hand 
van vijf prioritaire doelstellingen waarvoor een bepaalde hoeveelheid financiële midde
len wordt voorzien). Darbij gaat het o.m. om de wegwerking van de structurele achter
stand van regio 's met een BRP dat lager ligt dan 75% van het communautaire gemiddelde 
(zie art. 1 van verordening 2052/88, PB L 185 , 15-7-88). 

19 Deze zijn erop gericht de luchtvervuiling met 60% te verminderen. 
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een officiële toetredingsaanvraag in. Polen volgde op 5 april. Daarop besloot de 
Raad om de procedure voor toetreding voor deze landen op te starten. Voorlo
pig resulteerde dat in een aantal documenten waarin de algemene principes voor 
de oostelijke uitbreiding van de EU worden weergegeven en in de stelling dat 
een nieuwe uitbreiding niet kan plaatsvinden vooraleer de Intergoevernemen
tele Conferentie van 1996 is afgelopen 20 . Belangrijk in die context is het besluit 
dat omtrent de oostelijke uitbreiding op de Top van Essen werd genomen. Dat 
besluit was gebaseerd op een rapport van de Algemene Raad dat na overleg met 
de betrokken landen was tot stand gekomen (zie Europe Documents, n° 1916). 

Uitgangspunt daarbij is dat geen enkele datum voor toetreding wordt voorop
gesteld maar dat het toch wenselijk was om aan de betrokken kandidaten een 
reeks indicaties te geven over datgene wat terzake wenselijk en noodzakelijk is. 
Met dat laatste wordt naar twee fundamentele elementen verwezen. Ten eerste 
moeten de betrokken kandidaten zelf aan een aantal economische en politieke 
voorwaarden voldoen. Ten tweede, en dat is van fundamenteel belang, moet de 
EU zelf in staat zijn om nieuwe leden op te nemen. Daarmee wordt niet alleen 
naar de institutionele capaciteit verwezen (zoals de omvang van de Raad, de Com
missie en het Parlement en de manier waarop in elke instelling beslissingen wor
den genomen) maar ook en zeer expliciet naar de interne cohesie van de EU. Dit 
laatste kan geïnterpreteerd worden als een garantie dat de uitbreiding van de EU 
geen consequenties mag hebben voor de cohesie-inspanningen en dus de noord
zuid transfers binnen de huidige EU. Daarmee wordt aangegeven dat de zuide
lijke lidstaten niet van plan zijn om het prijskaartje van een oostelijke uitbrei
ding te betalen. 

Voor het overige wordt een strategie voorzien waarin door middel van maatre
gelen op korte en op middellange termijn de noodzakelijke economische en po
litieke aanpassingen worden doorgevoerd. Dit alles wordt onderbouwd door de 
uitbouw van sterk gestructureerde relaties tussen de betrokken landen en de EU. 
Dit zal gebeuren door middel van een panoplie van vergaderingen tussen tal van 
ministers van de EU-lidstaten en deze van de Centraal-Europese landen . 

C. Uitbreiding naar het zuiden 

Alsof er nog niet genoeg uitgebreid wordt, dook in 1994 ook de vraag naar de 
toetreding van Malta en Cyprus op. Dat is ook logisch gezien deze landen al lan
ger aan de deur van de EU staan te kloppen dan de landen van het vroegere Oost
blok. Die kwestie hangt echter vooral samen met het probleem van de verdeling 
van Cyprus. De EU wil immers slechts de Cypriotische toetreding overwegen in
dien Cyprus als geheel (dus ook het Turkse deel) toetreedt. De beslissingen die 
er omtrent de douane-unie met Turkije op 6 februari 1995 werden genomen be
ogen dan o.m.ook, onder Griekse druk, dat dossier te deblokkeren 2 1 . 

Overigens kan de mogelijke uitbreiding naar het zuiden niet los gezien wor
den van de algemene aandacht van een aantal zuideuropese landen (Frankrijk 
incluis) voor de Middellandse Zee. Volgens sommigen probeert Frankrijk daar
mee een tegengewicht te bieden tegen de centralere rol die Duitsland door het 

20 Dat is niet per definitie in 1996 zelf. Het Verdrag van Maastricht geeft immers wel 
aan wanneer de lntergoevernementele Conferentie (IGC) moet starten maar niet wan
neer ze moet eindigen. In theorie kan men zelfs tien jaar doorgaan met onderhandelen. 

21 Dit o.m. door het perspectief op toetredingsonderhandelingen binnen de zes maan
den na het einde van de IGC van 1996. 
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toenemend belang van Centraal-Europa in de EU kan spelen. Op de Top van Es
sen heeft dat land dan ook gepleit voor de vorming van "une zone de solidarité 
économique et politique" tussen de EU en de Maghreb- en Maschrek-landen ( cf. 
Le Monde, 14-12-94: 6). Maar of de Franse bedoelingen nu ingegeven zijn door 
geopolitieke overwegingen of niet, feit is dat de economische en politieke ont
wikkelingen in de betrokken landen consequenties genereren die, of men het 
nu wil of niet , belangrijke politieke en economische gevolgen sorteren voor de 
EU en haar lidstaten. 

D. Handelsbetrekkingen met Centraal- en Oost-Europa 

Natuurlijk stonden niet alle betrekkingen van de EU met Centraal- en Oost
Europa in het teken van een mogelijke uitbreiding. Tevens werden de relaties ver
der uitgebouwd met die landen die nog niet direct toetredingsperspectieven heb
ben of die zelfs volledig buiten dat perspectief vallen. Tot de eerste groep beho 
ren de "de eerste, tweede en derde generatie" Europa-Akkoorden. De tweede 
groep wordt gevormd door de landen waarmee een partnerschapsovereenkomst 
werd gesloten of waarmee over een dergelijke overeenkomst werd onderhan
deld. 

De eerste generatie Europa Akkoorden traden op 1 februari 1994 in werking. 
Daarmee kwam een einde aan de Interim-akkoorden die in afwachting van de ra
tificatie van bovenstaande akkoorden van toepassing waren . Met de eerste gene
ratie wordt verwezen naar de eerste akkoorden die eind 1991 met Polen, Hon
garije en Tsjechoslowakije werden gesloten (Van Ham, 1992) . Door de splitsing 
van dat laatste land, waren echter aangepaste akkoorden met de Tsjechische Re
publiek e n Slowakije noodzakelijk. Deze werden samen met de tweede genera
tie Europa Akkoorden (met Roemenië en Bulgarije) op 19 december door de Raad 
gesloten. In februari 1995 zijn ze in werking getreden . 

De derde generatie Europa Akkoorden staan nog in hun kinderschoenen . Pas 
op 19 d ecember keurde de Raad het onderhandelingsmandaat m.b.t. deze ak
koorden goed. Overeenkomstig artikel 228 bepaalt een dergelijk mandaat de mar
ges binne n dewelke d e Commissie me t, in dit geval Estland , Letland en Litou
wen, kan onderhandelen. Met deze landen bestaan wel reeds vrijhandelsover
eenkomsten die overigens op 1 januari 1995 in werking zijn getreden (AE, n° 6383: 
5). 

Een ander d eel van de betrekkingen met Oost-Europa werd gevomd door de 
talrijke partnerschapsovereenkomste n die met de vroegere republieken van de 
Sovjet-Unie werden gesloten of onderhandeld . Dergelijke overeenkomsten voor
zien in een ruime politieke, economische en commerciële samenwerking maar 
onderscheiden zich van de Europa-akkoorden doordat er geen toetredingsper
spectief wordt geboden. Tevens gaat de samenwerking minder ver. 

Het was president Jeltsin die , in d e marge van Top van Corfu het desbetref
fende Akkoord met Rusland kwam ondertekenen. Eerder was dit reeds voor het 
Akkoord met Oekraïne gebeurd. Later op het jaar werd eveneens een dergelijke 
overeenkomst met Moldavië gesloten. Voorts werden soortgelijke akkoorden on
derhandeld of reeds geparafeerd met Wit-Rusland, Kazachstan en Kirgizië. De in
werkingtreding van het Akkoord met Rusland is echter op de helling komen te 
staan door de mensenrechten schendingen in Tjetsjenië. 
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E. Andere externe economische betrekkingen 

Het in een notedop weergeven van de externe economische betrekkingen van 
de EU in 1994 is geen sinecure. Per definitie is een dergelijk overzicht onvolle
dig. Hierboven werden dan ook de belangrijkste evenementen weergegeven. Dit 
neemt niet weg dat ook nog andere belangrijke acties werden ontwikkeld. Men 
kan daarbij denken aan de discussie omtrent de bevoegheden om het Uruguay
Ronde Akkoord te sluiten en de uiteindelijke goedkeuring daarvan in de verschil
lende lidstaten en het Europese Parlement 22 . Men kan eveeneens denken aan 
de stappen die door de EU werden gezet in de uitbouw van geïnstitutionaliseer
de betrekkingen met de Mercosur via een kaderovereenkomst. Daartoe werd op 
de Top van Essen op voorstel van de Commissie een strategie goedgekeurd (Eu
rope Documents, n° 1912). Tevens was het Financiële Protocol van de Vierde Con
ventie van Lomé in 1994 aan een herziening toe. Dat dossier krijgt echter vooral 
in 1995 (met de verwachte politieke problemen) zijn beslag. 

F. Gemeenschappelijk Buitenlands -en Veiligheidsbeleid 

Hoewel de EU zich inzake haar Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veilig
heidsbeleid (GBVB) met meerdere zaken heeft ingelaten (waaronder de nog 
steeds aanslepende pijnlijke kwestie van ex-Joegoslavië, Rwanda, het vredespro
ces in het Midden-Oosten, de machtsovername in Haïti of de CVSE-conferentie 
in Boedapest), verdient één van haar acties in 1994 bijzondere aandacht omdat 
deze in de toekomst nog een belangrijke rol zal spelen. Het betreft de conferen
tie die te Parijs , onder impuls van Eduard Balladur, werd opgestart met he t oog 
op een reeks onderhandelingen tussen de Centraal-Europese landen onderling 
die moesten resulteren in de sluiting van een Stabiliteitspact. Dat pact werd wel
iswaar pas in 1995 gesloten maar de voorbereidingen ervan oefenden reeds in 
1994 een stabiliserende invloed uit op de relaties tussen een reeks Centraal-Eu
ropese landen (vooral tussen Roemenië en Hongarije en tussen dat land en Slo
wakije). In het pact worden immers een reeks minderheidsproblemen geregeld 
en wordt een dam opgeworpen tegen al of niet vermeend irredentisme. Met het 
Stabiliteitspact geeft de EU aan dat het ten aanzien van de stabiliteit in Centraal
Europa een rol wil spelen en een zekere verantwoordelijkheid wil opnemen. Daar
bij maakt ze handig gebruik van de grote wens van de betrokken landen om hun 
betrekkingen met de EU te verbeteren en o m zo snel mogelijk tot de EU toe te 
treden. Op die manier probeert de EU, voorlopig met succes , haar (weliswaar 
latente) collectieve veiligheidsfunctie uit te breiden tot delen in Europa waar sta
biliteit en vreedzame betrekkingen minder evident zijn. 

VII. Conclusie 

Een overzicht van de activiteiten van de EU en haar instellingen in één jaar is 
per definitie onvolledig. Zeker voor 1994 geldt dat omdat door de inwerkingtre
ding van het Verdrag betreffende de Europese Unie de actieradius van de Unie 
aanzienlijk is uitgebreid. Hier werd dus niet ingegaan op initiatieven inzake het 
burgerschap ( cf. de voor België netelige kwestie van het stemrecht), de initiatie
ven inzake onderwijs en beroepsopleiding ( cf. Socrates en Leonardo da Vinci) , 

22 AE, n° 6381: 8; n° 6382: 6 ; n° 6389: 7 & Rapporte n Europees Parlement n° A4-93/94 
(Rapport Randzio-Plath). 
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milieu (cf. de verpakkingsrichtlijn) , onderzoek (het nieuwe kaderprogramma 
1994-1998), concurrentie (cf. Ekostahl) of cultuur (cf. de nieuwe discussies over 
de richtlijn "Televisie zonder Grenzen"). Maar datgene wat hierboven wel werd 
uitgewerkt geeft duidelijk aan dat de Europese Unie , ondanks het nog steeds gro
te Euro-scepticisme, in staat is gebleken om in te spelen op een reeks belangrijke 
veranderingen op het oude continent (zowel binnen als buiten de EU). Tevens is 
duidelijk geworden dat ondanks het sterke Euro-pessimisme het Europese inte
gratieproces in al haar facetten verder gezet wordt. Niet alleen zijn nieuwe in
stellingen aan de slag gegaan, tevens werden moeizame uitbreidingsonderhan
delingen met succes afgesloten en is het geloof in de haalbaarheid van de derde 
faze van de EMU (maar dan wel in 1999) toegenomen . Tegelijkertijd is in 1994 
gebleken dat de voortgang van het Europese integratieproces de verantwoorde
lijkheid van de EU in het wereldgebeuren heeft vergroot en daardoor de druk 
voor een effectiever optreden doet toenemen. De interne consequentie daarvan 
kan niet anders zijn dan dat de discussies over de instellingen, hun besluitvor
mingsprocedures en hun onderlinge betrekkingen opnieuw zal losbarsten. De 
voorbereiding van de Intergoevernementele Conferentie van 1996 zal dat reeds 
in 1995 duidelijk maken. 
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Summary: The European Union in 1994 

In view of the pessimism on the two EU presidencies (Greece and Germany) 
before 1994 and of a number of politica[ breakthroughs that bas been reached 
during that year, one can say that the last year of the Tweve (since 1995 the EU 
consists of fifteen members) bas been relatively succesful. It was a year in which 
the economie recession carne to an end, in which the enlargement negotiations 
have been concluded, and in which the Europe Agreements entered into force. 
At the same time, however, 1994 showed the first signs of future problems with 
which the enlarged EU wilt have to cape. The expected eastern and southern en
largements wilt necessitate institutional adaptations and wilt intensify the al
ready bitter discussions on the EU's budget. At the same time, the EU wilt have 
to find ways to cape with rising unemployment. This wilt have to happen in a 
period during which the member states are having difficulties to fullfil the bud
getary conditions of Maastricht. In other words, the difficult years are not yet 
over for the process of European integration. 
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