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Deense regering overweegt nieuw referendum

EG-landen houden vast aan Verdrag van Maastricht

Van onze correspondent OSCAR GARSCHAGEN

OSLO — Elf van de twaalf EG-landen hebben donderdag tijdens spoedberaad in Oslo afgesproken 
dat het Verdrag van Maastricht onder geen beding opengebroken mag worden. Nog voor de 
bijeenkomst begon, kondigde de Deense minister van Buitenlandse Zaken, Uffe Ellemann-Jensen, aan 
dat hij ook niet meer zou vragen om heropening van de onderhandelingen over de politieke, 
economische en monetaire unie.

"Het heeft geen zin iets te vragen wat je toch niet kan krijgen", aldus de Deense liberaal, die van zijn 
regering de opdracht had gekregen om te onderzoeken of het verdrag op bepaalde onderdelen aangepast zou 
kunnen worden. Van te voren stond echter al vast dat de elf daartoe niet bereid zouden zijn. Dat werd 
bevestigd in een korte slotverklaring, die werd voorgelezen door de fungerend EG-voorzitter, de Portugese 
minister Joao de Deus Pinheiro.

Pinheiro had de verklaring willen voordragen in het bijzijn van alle ministers en de voorzitter van de 
Europese Commissie, Delors. De tafels waren al in gereedheid gebracht voor een dergelijk vertoon van 
eenheid en solidariteit met de zo geplaagde Deense collega. Pinheiro wilde zo zichtbaar maken dat "de 
gemeenschap van de twaalf een grote familie is en dat degene die de EG nu hebben afgeschreven het 
volkomen fout hebben". Maar die show ging niet door, omdat een aantal ministers dat wat overdreven vond. 
Alleen de Franse minister Dumas kwam, gesecondeerd door minister voor Europese Zaken, madame 
Guigou, opdagen.

Directe oplossingen voor de politieke en juridische crisis die ontstond nadat dinsdag een nipte meerderheid 
van de Deense bevolking de Europese Unie verwierp, leverde het twee uur durend beraad van de EG-
ministers met de Europese Commissie in de marge van de NAVO-top in de Noorse hoofdstad niet op. "We 
moeten de zaak eerst wat laten betijen en er geen zwaardere crisis van maken dan nodig is", aldus minister 
Van den Broek.

Behalve dat nieuwe onderhandelingen over het verdrag werden uitgesloten, verklaarden elf ministers dat in 
hun landen de ratificatieprocedures gewoon doorgaan. Gehoopt wordt dat aan het eind van dit jaar in alle elf 
lidstaten het verdrag zal zijn goedgekeurd en waar nodig de grondwetten zijn aangepast. Aangezien het 
verdrag van Maastricht alleen in werking kan treden als alle twaalf EG-landen het ratificeren, ontstaat er een 
gecompliceerde situatie als de Denen zich tegen het eind van het jaar niet bedacht hebben.

"De elf zijn solidair met de Deense regering en zullen alles doen om te helpen een oplossing te vinden", zei 
Pinheiro. Van den Broek, Hurd en Dumas verklaarden dat er nog alle tijd is om oplossingen te zoeken. Maar 
met de opmerking dat "de elf het erover eens zijn dat de deur voor de deelname van Denemarken aan de 
Europese Unie altijd open staat" gaven zij aan dat de oplossingen eigenlijk alleen maar in Denemarken zelf 
gevonden kunnen worden.

Premier Schlüter suggereerde gisteren in Kopenhagen dat in een nieuwe situatie een nieuw referendum 
gehouden zou kunnen worden. De andere EG-landen zouden daartoe later dit jaar tot een "speciale regeling" 
voor Denemarken moeten besluiten. Schlüter trad niet in detail.

Zonder dat in een verklaring op te nemen hebben de elf met elkaar afgesproken dat zij de komende tijd niets 
zullen doen om de situatie voor de Deense regering verder te bemoeilijken. Veel zal ook afhangen van het 
Britse EG-voorzitterschap dat op l juli begint. Verwacht wordt dat de Britten zullen laten zien dat een groot 
land de politieke leiding kan hebben van de EG zonder de kleintjes weg te drukken.

In dat verband was er bij een aantal kleine landen irritatie ontstaan over de Frans-Duitse verklaring, waarin 
werd aangekondigd dat de Europese Unie er desnoods met steun van elf landen moet komen. Kohl en 
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Mitterrand deden alsof zij namens de elf spraken, maar hadden daar geen overleg over gevoerd.

De dominante rol van de grote landen is een van de punten van kritiek geweest van de Deense "Nej "-
beweging. Tijdens de campagne was veel ophef gemaakt over een plan van EG-voorzitter Delors om de rol 
van de kleine landen in het wisselend EG-voorzitterschap terug te dringen. Delors heeft altijd ontkend dat 
daar sprake van zou zijn, maar toen was het kwaad al geschied. Verwacht wordt dat van dit plan om de EG 
institutioneel te hervormen voorlopig weinig terecht zal komen.

3 / 3 18/09/2012


