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B i j l a g e b i j p t . 1.1 

De Europese Raad te Athene en de gevaren die de toetreding 
bedreigen 

In overeenstemming met een daartoe gemaakte afspraak tussen 
staatssecretaris Van Eekelen en staatssecretaris Bolkestein volgt 
hieronder een notitie waarin wordt ingegaan op de gevaren die zich 
voordoen voor het toetredingsproces, zulks met het oog op de 
Europese Raad te Athene, 

1. Inleiding - Samenvatting 

Sinds Portugal op 28 maart 1977 en Spanje op 28 juli 1977 
verzochten om toetreding tot de Europese Gemeenschappen en de 
Raad deze verzoeken in beginsel aanvaardde, zijn vele en diep
gaande onderhandelingen gevoerd over de voorwaarden en modali
teiten van de toetredingen. In deze onderhandelingen die inmiddels 
v.w.b. een aantal communautaire beleidsterreinen zijn afgerond, 
heeft steeds centraal gestaan het uitgangspunt dat de politieke 
overwegingen, op basis waarvan de lidstaten destijds instemden 
met de toetreding van deze landen, onverminderd van kracht 
bleven. 

Ondanks dit uitgangspunt lijkt het niet zeker dat de feitelijke 

toetreding binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden. Een 

ander bij de onderhandelingen door de Gemeenschappen gehanteerd 

beginsel, nl. de wens dat de Gemeenschappen door de uitbreiding 

versterkt en verdiept, dus niet verzwakt of uitgehold, moeten 

worden, heeft er toe geleid dat de interne communautaire 

problemen een rem op de voortgang van het toetredingsproces 

vormen. 

Spanje en Portugal hebben valabele redenen aan te dringen op 

toetreding op afzienbare termijn. Daarbij gaat men uit van de 

veronderstelling dat de feitelijke toetreding op 1 januari 1986 of in 

het begin van dat jaar moet kunnen plaatsvinden, hetgeen 

impliceert - gezien de tijdrovende ratificatieprocedures - dat de 

onderhandelingen eind 1984 afgerond zullen moeten zijn. 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3936
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03456



De Gemeenschap heeft tot dusverre hierop niet positief kunnen 
antwoorden, aangezien zij de toetreding verbonden heeft met de 
oplossing van een aantal complexe problemen, waaronder de 
uitbreiding van de eigen middelen en de herziening van het GLB, 
samengevat de "post-Stuttgart problematiek". De kandidaat
lidstaten verwachten dat de EG deze problematiek in die mate zal 
oplossen tijdens de Europese Raad in Athene dat de toetredings
onderhandelingen spoedig daarna kunnen worden afgerond. 

De uitslag van de Europese Raad te Athene is onzeker. Ofschoon in 
Athene, naar te hopen valt, vooruitgang geboekt zal worden, ziet 
het ernaar uit dat de post-Stuttgart vraagstukken op zijn vroegst in 
de eerste helft van 1984 zullen worden opgelost. Dit zou zonder 
nadere verklaring omtrent de toetreding betekenen dat de 
toetredingskwestie qua kalender nog langer in het onzekere blijft. 
Het is echter zeer de vraag of het geduld van de Spaanse 
autoriteiten, de publieke opinie en het bedrijfsleven politiek 
gesproken nog langer op de proef kan worden gesteld. 

Het lijkt derhalve noodzakelijk dat de Europese Raad in Athene de 
politieke bereidheid herhaalt Spanje en Portugal toe te laten binnen 
de EG, en dat tevens een indicatie gegeven wordt van de termijn 
waarbinnen de onderhandelingen naar het inzicht van de Europese 
Raad tot een goed einde moeten worden gebracht. 

Internationale politieke aspecten van stagnatie van het toe

tredingsproces 

De ontwikkelingen in Portugal na de Anjer-revolutie van 1974 en in 
Spanje na de dood van Franco in 1975 gaven aanleiding voor de 
(toen nog) Negen steun te geven aan de verzoeken toe te mogen 
treden. Een belangrijke overweging vormde in dit opzicht de 
behoefte het Iberisch schiereiland, na decennia van politieke 
isolatie van de rest van Europa, in de Europese economische en 
politieke samenleving op te nemen teneinde deze daardoor te 
versterken en tevens daarmee het democratiseringsproces in beide 
landen stabiliteit te geven en, zo mogelijk, onomkeerbaar te 
maken. 



Deze overwegingen hebben niets van hun kracht verloren. Zowel de 
uitgangspunten ervan (weigering Spanje en Portugal te integreren 
in Europa zou mede kunnen bijdragen tot politieke instabiliteit) 
alsook de doelstelling ervan (integratie van Spanje en Portugal zal 
een positief effekt hebben, intern in deze landen en, internationaal, 
op de Europese samenwerking in het algemeen) zijn ook nu actueel 
en juist. 

In de laatste maanden is hieraan, v.w.b. Spanje, een element 
toegevoegd. Dit betreft Spanje's lidmaatschap van de NAVO. 
Spanje is weliswaar lid van de Alliantie maar zal het de integratie 
van zijn militaire organisatie in die van de NAVO uitstellen tot het 
Spaanse volk zich via de stembus heeft uitgesproken voor voort
zetting van het lidmaatschap. Binnen de NAVO en ook door 
Nederland wordt voortzetting van het Spaanse lidmaatschap van 
het Bondgenootschap van evident belang geacht, gezien de 
versterking van de verdediging van de Zuid- en Zuid-Westflank van 
het NAVO-grondgebied die hiervan het gevolg is alsmede de meer 
algemene positieve invloed die ervan uitgaat op het Europese en 
Atlantische veiligheidsbeleid. 

Uitlatingen van met name premier Gonzales wijzen in de richting 
van de mogelijkheid dat de aangekondigde volksraadpleging in een 
algemenere context geplaatst zou kunnen worden, waarbij het 
gehele buitenlandse beleid van zijn regering ter beoordeling staat. 
Wanneer op dat moment de toetreding (als feit of als binnenkort te 
realiseren) gepresenteerd kan worden zou de stemming positief 
kunnen uitvallen. Voor toetreding tot de Gemeenschap bestaat in 
Spanje immers onder brede lagen van de bevolking steun, ondanks 
de economische offers die er mee gepaard zullen gaan. Wanneer 
het NAVO-lidmaatschap echter in de volksraadpleging niet 
verbonden kan worden met (uitzicht op) de toetreding tot de EG, 
zal de uitslag van de stemming echter naar verwacht negatief zijn. 

In deze context van politieke overwegingen m.b.t. de toetreding 
moet tenslotte worden vermeld dat de recente brieven van de 



regeringsleiders Gonzales en Soares aan de staatshoofden en 
regeringsleiders van de lidstaten uitdrukking geven aan het lastige 
parket waarin de eersten zich bevinden. De toetreding werpt haar 
schaduw vooruit, met name in de vorm van structurele aan
passingen in de landbouw- en industriesectoren die het con
currentievermogen van deze sectoren moeten verhogen, maar mede 
daarom leiden tot toename van de werkloosheid. Dit beleid kan 
door de Spaanse en Portugese regeringen slechts worden voortgezet 
wanneer de toetreding - bij voorkeur op 1 januari 1986 maar, meer 
in het algemeen, op afzienbare termijn of, zoals Premier Gonzales 
in zijn genoemde brief vroeg, binnen een redelijke periode - is 
zeker gesteld. Slechts dat perspectief kan het gevoerde beleid 
rechtvaardigen tegenover de kiezers en het is mede daarom dat de 
Europese Raad in Athene een dergelijk perspectief aan de 
kandidaat-lidstaten zou moeten bieden, wil men althans niet het 
risico lopen van een ingrijpende wijziging van de houding van 
Spanje en Portugal tegenover hun toetreding en de E G . 

3. Economische aspecten van de toetreding 

Naast de hierboven beschreven internationale politieke aspecten, 

moet voorts gewezen worden op de economische aspecten van de 

eventuele toetreding. Voor Nederland is, uit economisch oogpunt 

bezien, met name de Spaanse toetreding van belang. Om deze 

reden wordt hieronder vooral aan die toetreding nadere aandacht 

besteed. 

Sinds de aanvang van het toetredingsproces heeft Nederland de 
mogelijke nadelen van de toetreding steeds afgewogen tegen de 
voordelen die erdoor worden geboden. Als minder gunstig werd in 
dit verband o.a. ervaren het beslag op communautaire begroting, de 
mogelijke concurrentie op landbouwgebied en de problemen die het 
vrij verkeer van werknemers met zich mee zou brengen. 

In algemene zin kan gewezen worden op het feit dat, ofschoon 
sommige van de huidige lidstaten de concurrentie van de Spaanse 



landbouwsector vrezen en menen dat geen ruime afzetmogelijk

heden op de Spaanse markt voor landbouw- en/of industrie-

produkten te verwachten zijn, in Nederland de indruk bestaat dat 

de toetreding zeker economische voordelen met zich mee zal 

brengen. Dit geldt voor ons land, maar ook -ondanks de kosten van 

de toetreding ten laste van de EG-begroting - voor de Gemeen

schap als geheel. 

In haar instemming met de toetreding sprak de Nederlandse 

regering zich uit overeenkomstig een daartoe strekkend positief 

advies van de SER (1978, no 1., uitgegeven 16 december 1977). De 

SER noemde in zijn advies o.m. het grote belang dat Nederland, 

met zijn open economie, heeft bij de instandhouding c.q. uitbrei

ding van de gemeenschappelijke markt. 

V.w.b. de financiële consequenties van de uitbreiding zij hier 

verwezen naar de berekening terzake van de Commissie die 

overigens al van eind 1982 dateer t . De Commissie schatte destijds 

dat toetreding van Spanje en Portugal op basis van de begroting van 

1981 in dat jaar 4-696 van de begroting van de uitgebreide 

Gemeenschap hebben gekost, terwijl recentere ramingen zelfs op 

7% uitkomen. Gezien het feit dat thans de uitputting van de Eigen 

Middelen is bereikt, wordt met bovenstaande cijfers (ook indien 

ie ts aangepast) de noodzakelijkheid de Eigen Middelen uit te 

breiden geïllustreerd. 

V.w.b. de implicaties van het uiteindelijk tot stand te brengen vrije 

verkeer voor werknemers zij er hier op gewezen dat Nederland de 

werkgelegenheidsperspectieven in de Gemeenschap als niet zeer 

positief beoordeelt . Derhalve zal bij voorkeur gekozen moeten 

worden voor een niet t e korte overgangsperiode. In haar verklaring 

van 29 november jl. s telt de Gemeenschap in dit verband voor 

Portugal een periode van zeven jaar voor. 

Met betrekking tot de landbouwsector zij opgemerkt dat het 

Ministerie van Landbouw en Visserij steeds gemeend heeft dat de 

exportmogelijkheden zullen opwegen tegen de mogelijk te onder

vinden concurrentie. De Griekse toetreding is een sprekend 



voorbeeld hiervan in de agrarische sector. Ter illustratie moge 
hierbij worden vermeld dat in 1982 van de totale Nederlandse 
uitvoer van landbouw- en visserijprodukten (40 miljard gulden) ruim 
75% naar andere EEG-partners werd geëxporteerd. Slechts voor 
een waarde van 163 miljoen gulden werd naar Spanje uitgevoerd. 

Daarnaast mag v.w.b. de industriesector onderstreept worden dat 

snelle afbraak van de voor industrieprodukten nog bestaande 

Spaanse douanetarieven van des te groter belang is nu onder het 

Handelsakkoord EG-Spanje van 1970 voor deze produkten een 

onevenwichtige situatie in het nadeel van de Gemeenschap is 

gegroeid, die voortduurt naarmate de toetreding verder wordt 

uitgesteld. Spanje heeft zijn rechten sinds 1970 met gemiddeld 26% 

verlaagd, de EG daarentegen met gemiddeld 57%. Het gemiddelde 

niveau van de Spaanse invoerrechten voor industrieprodukten ligt 

veelal rond de 10% (soms bijna 40%) terwijl de EG-tarieven voor 

Spaanse industrieprodukten op gemiddeld 3% liggen. 

Voorts hanteert Spanje nog steeds kwantitatieve restricties, 

alsmede allerlei ondoorzichtige extra invoerheffingen en verkapte 

uitvoersubsidies. Aan deze heffingen en subsidies zou een helder 

BTW-systeem, zoals dat van de EG, een einde maken. 

Deze situatie heeft er mede toe geleid dat op de bilaterale 

handelsbalans met Spanje momenteel een tekort van ca. 

500 miljoen gulden s taat . Weliswaar nam in 1982 de Nederlandse 

uitvoer met 11,5% toe tot een totaal van 1,5 miljard gulden, doch 

in dat zelfde jaar nam de invoer uit Spanje toe (van 1,4 miljard 

gulden in 1981) tot 2 miljard gulden. 

Zoals in de inleiding werd gesteld, zijn de toetredingsónder-

handelingen op een aantal gebieden geheel of voor een belangrijk 

deel reeds afgerond. Dit geldt o.m. voor de vrijheid van vestiging 

en dienstverlening, het kapitaal verkeer, overname van communau

taire normen, technische voorschriften en invoerprocedures 

alsmede octrooibescherming. Hetzelfde geldt voor de opheffing van 

de Spaanse staatsmonopolies voor aardolie en tabak. De toepassing 

na toetreding door Spanje van de onderhandelde overgangs

bepalingen en daarna van het acquis communautaire, zal perspec

tief bieden voor Nederlandse ondernemers. 



Spoedige afronding van de toetredingsonderhandelingen is te meer 
gewenst omdat Spanje, vreest iets op het gebied van handels
beperking en industriebescherming weg te geven in de onder
handelingen zonder er iets voor terug te krijgen. De hierboven 
beschreven tarieven en andere regelingen zullen daarom worden 
gehandhaafd tot in de laatste fase van de onderhandelingen. De 
voortduring van het protectionisme in de industriesector is Spanje's 
laa ts te onderhandelingstroefkaart. 

Omdat elk uitstel en elke belemmering die van Gemeenschapszijde 

aan de Spaanse toetreding in de weg gelegd wordt derhalve 

negatief uitwerkt op de toegangsmogelijkheden voor industrie-

produkten is het in het belang van de Nederlandse industrie dat 

geen nieuwe obstakels worden opgeworpen in het toetredingsproces 

en dat de toetreding op zo kort mogelijke termijn wordt gerea

liseerd. 

Voor de volledigheid zij hier tenslot te aan toegevoegd dat Portugal 

momenteel een ingrijpende herziening van het economisch beleid 

uitvoert in overeenstemming met de afspraken die daarover in 

augustus jl. zijn gemaakt met het I M F . Ofschoon hiervan niet op 

korte termijn spectaculaire resultaten mogen worden verwacht zal 

niet temin de aanpassing van de Portugese economie aan de 

gemeenschappelijke markt hierdoor aanmerkelijk worden 

bevorderd. Het relatief geringe belang van Portugal voor Nederland 

als handelspartner op dit moment (ondanks Portugal's 

EFTA-lidmaatschap) moge blijken uit het feit dat in 1982 de totale 

invoer in Nederland uit Portugal een waarde had van 219 miljoen 

ECU (+ 550 miljoen gulden) terwijl de totale uitvoer naar Portugal 

een waarde had van 377,6 miljoen ECU (+ 950 miljoen gulden). 

k. Andere aspecten van de toetreding 

In herinnering zij hier geroepen dat een aantal vraagstukken 

waarmee de Gemeenschap reeds nu dan wel in de nabije toekomst 

geconfronteerd wordt ten nauwste verband houden met de 



toetreding. Het gaat daarbij met name om herziening van diverse 

delen van het G L B , financieringsvraagstukken en institutionele 

problemen. 

Zoals in de inleiding werd aangeven vormen beide eerstgenoemde 

probleemgebieden onderdeel van het "post-Stuttgart pakket". Voor 

deze problemen, maar zeker ook voor de institutionele vraag

stukken (de besluitvormingsprocedures, het nu reeds te grote aantal 

Commissarissen) geldt dat deze vraagstukken op korte termijn 

moeten worden opgelost . Een oplossing waarbij een modus 

gevonden wordt waarmee de Gemeenschap jaren, bij voorkeur vele 

jaren, vooruit kan is daarbij verre te prefereren boven een 

ti jdelijke oplossing die één begrotingsjaar, één oogstperiode of één 

zi t t ingsperiode van de Commiss ie soelaas zou bieden. Om deze 

reden is het perspect ief van de toetreding van belang. 

Wanneer immers de toetreding binnen afzienbare tijd tot stand 

moet worden gebracht (bijvoorbeeld als gevolg van een dergelijke 

uitspraak van de Europese Raad) zal de druk, om goede lange 

termijn oplossingen voor de genoemde problemen te vinden, het 

groots t zi jn. Wanneer dit perspect ief ontbreekt zal de neiging korte 

termijn lap-middelen t e aanvaarden wel l ich t de overhand houden. 

Het gevaar van ui ts tel van ingrijpende beslissingen schuilt vooral 

hierin dat het ver t rouwen, van derde landen maar ook van 

l ids ta ten, in de dynamiek en toekomst van de Gemeenschap ernstig 

za l worden aangetas t he tgeen hoogst ongewenst is . 

5. Conc lus ies 

Op grond van pol i t ieke en economische overwegingen blijft de 

uitbreiding van de Gemeenschappen me t Spanje en Portugal naar 

Nederlands inzicht van groot belang. In dit verband is het t emeer 

van belang dat de resul ta ten van de Europese Raad in Athene in die 

ma te positief zullen zijn dat vermeden wordt dat de kandidaat

l idstaten z ich to t herziening van hun op Europa ger ichte beleid 



gedwongen zouden zien. Hierop sluit aan dat Nederland van mening 
is dat Spanje en Portugal, mede gezien hun interne problemen en 
gezien het verloop van het toetredingsproces tot nu toe, terecht 
vragen om meer zekerheid t.a.v. hun toetreding. 

Gezien de vooruitzichten voor de Europese Raad in Athene en 
gezien de verwachtingen daaromtrent van Spanje en Portugal 
verdient het naar Nederlands inzicht aanbeveling dat de Europese 
Raad 
zijn wens bevestigt het toetredingsproces voort te zetten en te 
voltooien; 
Spanje en Portugal toezegt dat deze landen, wanneer de post-
Stuttgart problematiek zal zijn opgelost, binnen redelijke termijn 
moeten kunnen toetreden; 
Spanje en Portugal perspectief biedt op spoedige afronding van de 
toetredingsonderhandelingen door een termijn hiervoor te indiceren 
(zomer 1984). 

Nederland zou zich in de Europese Raad kunnen inzetten de 

partners voor dit standpunt te winnen. 


