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Duitsland en Europa:

Duitsland en Europa
Inleiding

Duitsland heeft de grootste bevolking en sterkste economie van
Europa. Na de Tweede Wereldoorlog werd het land een van de
drijvende krachten achter het Europese integratieproces. Na het
toetreden van nieuwe Oost-Europese lidstaten bevindt Duitsland zich
in het centrum van de Europese Unie en speelt het land een leidende
rol.
Duitse bondskanseliers zagen na de Tweede Wereldoorlog in dat Duitsland haar
internationale reputatie alleen kon terugwinnen door zich in te zetten voor
Europese integratie. Alleen zo konden buurlanden Duitsland weer vertrouwen. De
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) was de eerste stap op weg
naar meer Europese samenwerking. Door de Franse en Duitse productie met
elkaar te vervlechten werd het moeilijker voor Duitsland om zijn productie voor
oorlogsdoeleinden te gebruiken. Sindsdien is Duitsland een groot voorstander van
Europese integratie.
'Betaalmeester'
Duitsland onderstreept het belang van Europese samenwerking door ook veel aan
Europa te betalen. Volgens cijfers van de Europese Commissie betaalde het land
in 2014 ongeveer 25,8 miljard euro aan de Europese Unie (EU). Het land wordt
daarom ook wel eens de ‘betaalmeester van Europa’ genoemd. Duitsland betaalt
niet alleen veel omdat het Europese samenwerking belangrijk vindt maar ook
omdat de EU een belangrijke afzetmarkt voor Duitse producten is. Duitsland heeft
een groot deel van de economische groei te danken aan export naar andere
Europese lidstaten.
Door de centrale ligging van Duitsland en de sterke economie speelt het land een
centrale rol in de EU. De Duitse stem weegt zwaar in instanties als de Europese
Raad en het Europees Parlement waar Duitsland met 96 van de 751 zetels het
best vertegenwoordigd is. Het is daarom niet verwonderlijk dat er in tijden van
crisis het eerst naar Duitsland wordt gekeken. In het verleden stelde het land het
Europese belang vaak boven de eigen belangen. Sinds het kanselierschap van
Gerhard Schröder durft het land wat vaker voor de eigen belangen op te komen.
De huidige kanselier, Angela Merkel, wordt wel eens verweten dat zij te veel aan
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het Duitse belang denkt.
Federalisme
De omgang tussen Duitsland en Europa wordt gekenmerkt door het Duitse
federalisme. In Duitsland is de macht streng verdeeld tussen verschillende
nationale instanties maar ook tussen de regio’s. De Duitse deelstaten voeren op
een aantal terreinen, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, hun eigen beleid. De
deelstaten doen vaak zelf rechtstreeks zaken met de Europese Unie en hebben
ook een eigen permanente vertegenwoordiging in Brussel.
Twee andere Duitse regeringsorganen die een belangrijke rol in Europa spelen zijn
het Constitutioneel Hof en de centrale bank, de Bundesbank. Het Constitutioneel
Hof toetst alle (dus ook de Europese) wetgeving aan de Duitse grondwet. Als het
Hof een wet in strijd acht met de grondwet moet het worden aangepast. De
Bundesbank waakt over het monetair beleid van Duitsland. Van oudsher streeft de
bank naar een stabiele munt en economie. Deze Duitse ﬁlosoﬁe probeert
Duitsland uit te dragen in Europa. Niet voor niets kent de EU een Europees Hof en
een Europese Centrale Bank die veel lijken op de Duitse variant.
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