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Nieuwe kans voor EG

In tegenstelling tot de Denen hebben de Ieren in meerderheid het Verdrag van Maastricht goedgekeurd. Zij 
hebben hiermee de Europese Gemeenschap een belangrijke dienst bewezen. Het Ierse 'ja' maakt het Deense 
'nee' niet ongedaan, maar uit de uitslag in Ierland kan de EG nieuwe hoop en kracht putten bij het oplossen 
van de problemen rond het verdrag over de Europese Unie.

De EG heeft nu de kans de schade die 'Maastricht' heeft opgelopen, te herstellen. Na de negatieve uitslag 
van het referendum in Denemarken dreigde het nieuwe verdrag een vroege dood te sterven. Want de uitslag 
bracht aan het licht dat ook in andere lidstaten onbehagen heerst over het moeilijk te doorgronden proces 
van Europese integratie. Onder de Ierse bevolking groeide het verzet. Als ook in Ierland het referendum met 
een 'nee' was geëindigd, dan zou dit ongetwijfeld een verlammende uitwerking op het eenwordingsproces 
hebben gehad.

Bij het Ierse referendum heeft het gezonde eigenbelang het kennelijk gewonnen van allerlei onzekerheden 
rond de Ierse abortuswetgeving en de Ierse neutraliteit. Ierland ontvangt grote bedragen uit het Europese 
landbouwfonds en het regionaal en sociaal fonds, en zijn industrie heeft toegang tot de grote Europese 
markt. En ofschoon de Ierse premier Reynolds vermoedelijk zwaar heeft overdreven met zijn aankondiging 
dat Ierland de komende jaren nog eens miljarden meer uit Brussel kan verwachten, is wel duidelijk dat de 
EG voor Ierland van groot belang is.

Evenzeer is duidelijk dat ondanks het Ierse 'ja' Europese samenwerking in de lidstaten geen 
vanzelfsprekende zaak meer is. Het blijft daarom noodzakelijk de besluitvorming van de EG doorzichtiger te 
maken, de parlementaire controle te vergroten, en helderheid te verschaffen over welke problemen beter op 
Europees en welke beter op nationaal niveau kunnen worden aangepakt. Alleen zo lijkt het mogelijk de 
burgers in de lidstaten te winnen voor de Europese Unie.

Ook eerlijke en omvangrijke voorlichting is geboden. Zo is de Ierse regering er niet in geslaagd aannemelijk 
te maken dat het door haar gewenste protocol bij 'Maastricht' juist was bedoeld om elke invloed van Europa 
op de strenge Ierse abortuswetgeving uit te sluiten. In werkelijkheid hebben zowel de voor- als tegenstanders 
van abortus het protocol aangegrepen om campagne tegen Europa te voeren.

Ofschoon de Ieren nu 'ja' hebben gezegd, is het nog lang niet zeker dat het verdrag in werking treedt. Want 
wat blijft is het Deense 'nee'. Het zal moeilijk worden een weg te vinden die het de Denen mogelijk maakt 
terug te keren naar de Europese Unie. Pas als dat lukt, is 'Maastricht' echt gered.
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