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Sprekend in 1983 over de Europese samenwerking vanuit de in

valshoek van de Europese politieke samenwerking, lijkt het in

teressant enkele ontwikkelingen te schetsen over het in elkaar 

grijpen van de EPS en communautaire samenwerking, op het gebied 

van politiek sanctie-beleid. 

In 1976 namen de toenmalige Negen op basis van resoluties van de 

Veiligheidsraad de nodige handelspolitieke maatregelen op nationale 

basis tegen Rhodesië. De handelspolitieke paragraaf uit het Verdrag 

van Rome werd uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard aangezien 

het hier volgens de Raadsuitspraak ging om maatregelen tot behoud 

van de vrede en van de internationale veiligheid. Wel werd een 

besluit genomen om de serie nationale sanctie maatregelen zodanig 

op elkaar af te stemmen dat de werking van de Gemeenschap niet 

gefrustreerd zou worden. Daarvoor is een speciaal artikel voorzien 

in het Verdrag van Rome. 

Toen het kwam tot het treffen van (politieke) sanctie-maatregelen 

tegen Iran in het voorjaar van 1980 op basis van het Volkenrecht -

een daartoe strekkende ontwerp-resolutie van de Veiligheidsraad 

was getorpedeerd door de Sovjet-Unie -werd door de Negen weder

om gegrepen naar het middel van nationale maatregelen om de 

sancties waartoe de Negen besloten hadden te realiseren en werden 

deze eveneens weer, zo goed en zo kwaad als dat kon, onderling op 

elkaar afgestemd, volgens de daartoe strekkende verplichting in het 

Gemeenschapsverdrag. De communautaire handelspolitieke para

graaf kwam opnieuw met een aanmerking. Het bleek evenwel dat die 

onderlinge afstemming uiterst moeilijk verliep en dat door een 

dergelijke procedure te volgen, de Gemeenschap in feite geen 

doeltreffend sanctie-beleid - een belangrijk instrument van het EPS 
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- kon voeren omdat nog steeds de doctrine werd aangehangen dat de 
handelspolitieke paragraaf in het EEG-verdrag hiervoor niet te 
hanteren zou zijn. 

Echter, toen het er eind 1981 op aan kwam de Sovjet Unie te treffen 
wegens de staat van beleg in Polen door generaal 3aruzelski en het 
ontbinden van de vakbeweging Solidaridad, veranderde de Tien van 
doctrine en lieten in januari 1982 EPS en communautaire besluit
vorming op elkaar aansluiten en in elkaar overlopen om op doel
treffende, snelle en coherente wijze politieke sanctie-maatregelen 
tegen de Sovjet Unie te kunnen nemen. 

In de Falkland crisis is deze lijn doorgetrokken. 

Ik signaleer U deze ontwikkelingen als iets wat door Nederland 

uitgesproken positief wordt opgevat. Toen de EPS van start ging had 

Nederland wel enige aarzelingen, met name ook van institutionele 

aard. Wij waren de mening toegedaan, en zijn dat eigenlijk nog, dat 

Europese samenwerking, ook die van politieke aard, niet inter

gouvernementeel gestructureerd dient te zijn, maar gekenmerkt zou 

dienen te worden door een institutionele opzet met elementen van 

boven-nationale aard. Het intergouvernementele karakter van de 

huidige EPS, zo vreesden wij, zou de institutionele opzet van de 

economische samenwerking kunnen bederven en ondermijnen. Deze 

vrees is naar mijn mening niet bewaarheid geworden. Op het 

belangrijke gebied van het sanctie-beleid zien wij een geheel andere 

ontwikkeling, t.w. dat de EPS zich bedient van een communautair 

instrument dat gehanteerd wordt volgens communautaire proce

dures. 

Een van de positieve elementen in het bekende document dat de 

Ministers Genscher en Colombo aan hun Europese partners hebben 

voorgelegd, behelst de paragraaf waarmee een beter op elkaar doen 

aansluiten wordt nagestreefd van de besluitkaders van de EPS en van 

de Gemeenschap. Ik voorzie dat in de werkelijkheid van de Europese 



samenwerking beslissingen van de Tien op buitenlands politiek 
gebied en communautaire beslissingen van economische en handels
politieke aard op den duur een steeds nauwer onderling verband gaan 
tonen en dat het communautair instrumentarium en communautaire 
procedures steeds meer gaan inwerken op EPS-beslissingen. 


