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Komende tijd zal de Europese Gemeenschap erg in de belar -
stelling staan. 0p donderdag 7 juni aanstaande worden de 
eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europese Parle-
ment gehouden. 
Tot nu toe is er in Nederland nog geen brede diskussie 
gevoerd over de aard en furikie van de Europese Gemeen-

schap. De geplande rechtstreekse verkiezing van het Euro-
pese Parlement behoort aanleiding te zijn om deze maat-
schappelijke diskussie eindelijk te voeren. 
Deze brochure geeft de inbreng van de PSP in die diskur  
ale  weer, De PSP heeft haar standpunten over de Europese 
Gemeenschap en de Europese verkiezingen vastgelegd in 
kongresuitspraken van januari en november 1977. Deze 
uitspraken vormen het hoofdgerecht van deze brochure. Pij 
veel mensen zijn de instellingen van de EG weinig bekend. 
Daarom worden deze instellingen bij wijze van voorgerecht 
in het kort behandeld. 
De PSP zal zelfstandig deel nemen aan de Europese verkie-

zingen. Het nagerecht van dit maal bestaat uit de kandi-
datenlijst van de PSP. 

In april 1 79 zal de PSP een uitgebreidere brochure uitgeven, 
waarin dieper ingegaan wordt op de belangrijkste zaken die 
in EG-verband spelen. 

FEBRUARI 1979 de samensteller, 

Frans Janssen  
algemeen  propagandist 

van de  PSP 
BIBLIOTHEEK  RU  GRONINGEN  

II 1111 I I II I II 
0882 0900 

De Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) is 22 jaar 

geleden opgericht als uiting van verzet tegen oorlog ,  

geweld, onderdrukking, moord en honger. De PSP strijdt 
sindsdien voor een wereld vanvrijheid en gelijkheid. 
Zo'n wereld is volgend de PSP alleen bereikbaar door 
ontwapening en verregaande demokratisering van de scmeo-
loving. 
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Korte samenvatting van de visie van de PSP 

Bij de Europese Gemeenschap (EG) zijn negen West-europese 
landen aangesloten. De lidstaten zijn alle hoogontwikkelde 
landen. De ekonomie is er overal gebaseerd op het vrije 
ondernemersschap. Vóór de Tweede Wereldoorlog hadden bijna 
alle lidstaten kolonies. Die werden onafhankelijk, zodat 
de EG-landen hun invloed in de Derde Wereld dreigeden te 
verliezen. Ook militair is er een grote overeenkomst tussen 
de landen. Behalve Frankrijk zijn alle lidstaten van de EG 
ook lid van de NAVO. Frankrijk werkt militair trouwens erg 
nauw samen met de NAVO.landen. 

Na de Tweede Wereldoorlog hadden de grote ondernemingen in 
Europa behoefte aan een grotere markt om meer af te kunnen 
zetten. De tarief- en tolmuren tussen de verschillende lan-
den voelden ze steeds meer als een hinderpaal. Daarom werd 
de EG opgericht. De gevolgen zijn voor de meerderheid van 
de bevolking, hier en in de Derde Wereld, grotendeels nega-
tief. Alleen voor enkele ekonomische machthebbers vallen 
ze positie uit. 
Om slechts enkele negatieve gevolgen te noemen: Hele 
bedrijfstakken werden gesaneerd, omdat ze de konkurrentie 
met goedkope import niet aankonden. De koncentratie werd 
versterkt. De grote bedrijven drukten de kleinere kapot of 
slokten ze op. Dit ging gepaard met automatisering van de 
produktie. Gevolg was een enorm verlies aan arbeidsplaat-
sen. En de macht van de multinationale bedrijven werd 
steeds groter. 
In de landbouw was het al niet veel anders. Ook hier kon-
centratie en minder werkgelegenheid. Door het wegvallen 
van de tariefmuren dreigden veel boeren ten gronde te gaan. 
Een sanering van de hele landbouw was politiek niet haalbaar. 
Vanuit de EG worden grote subsidies in de landbouw gestopt. 
Toch kunnen alleen grote bedrijven met hoge investeringen 
en naar verhouding weinig arbeiders zich handhaven. Er wordt 
namelijk subsidie gegeven naar produktie. De ongeplande por- 



duktie leidde tot grote overschotten: de bekende melk-plassen 
boterbergen en wijnmeren. 
Op politiek vlak bracht de EG al niet veel beters. Zo drei-
gen veel konservaties regels uit andere landen hier ook in-
gevoerd te worden, Bijvoorbeeld de Europese Conventie ter 
bestrijding van het terrorisme, waardoor 'duitse methoden' 
in Nederland ingang vinden. 
In de EG geven de belangen van de grote ondernemingen de 
doorslag en niet de belangen van de bevolking. 

DE EG TEGENOVER DE DERDE WERELD 

Met vele oude kolonies heeft de EG handelsverdragen geslo-
ten, zoals het verdrag van Lomé. De EG-landen kunnen uit 
deze 'geassocieerde landen' voordelig onbewerkte grondstof-
fen betrekken. Over eindprodukten, die vanuit deze landen 
naar de EG-staten.. -ian, moeten invoerrechten betaals worden, 
zij het iets minder dan vanuit niet-geassocieerde landen. 
In de geassocieerde landen is een vrije toevoor van Euro-
pese goederen mogelijk. Dat zijn dan voornamelijk luxe-
goederen. Alleen de rijke bovenlaag daar kan die kopen. 
Van de 'ontwikkelingshulp' komt een groot deel ten voor- 

dele van vestigingen van Euorpese bedrijven in die landen. 

EUROPESE VERKIEZINGEN 

De PSP ziet de Europese verkiezingen als een voorbeeld van 
opgelegde schijndemokrätie. Het parlement heeft ook na de 
verkiezingen nauwelijks bevoegdheden tegenover de Europese 
Commissie en de Raad van Ministers. Toch zal men een recht-
streekse gekozen parlement gebruiken als rechtvaardiging 
voor het overdragen van nog meer bevoegdheden aan boven-
nat ioane 
nationale organen. Achter de voorgevel van demokratische 
schijn gaat men verder htet de EG-politiek: steun aan het 
multinationale grootbedrijf en afbraak van demokratiche 
rechten. 
Oppositie tegen de EG-politiek zal allereerst moeten komen 
van buitenparlementaire samenwerking op nationaal en inter-
nationaal vlak. Ook binnen het Europese Parlement ziet de 
PSP mogelijkheden voor het voeren van die oppositie.Een PSP-
zetel in het Europese Parlement is nodig om te laten zien 
dat het allemaal heel weinig met demokratie heeft te maken 
wat er gebeurt. Een PSP-zetel is een voortzetting van de 
brede beweging in West-Europa tégen bedrijfssluitingen, 
tégen kernenergie, vóór het milieu en tégen aanvallen op 
demokrat ische rechten. 
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aan verbetering van de levensstandaard en aan nauwere 
betrekkingen tussen de deelnemende landen". Daarvoor onder-
nam men hetvolgende. De EG-landen werden een volledige 
tolunie (1968). Dit wil zeggen dat de tarief- en tolmuren 
tussen de landen onderling werden opgeheven en dataan de 
buitengrenzen van de EG overal dezelfde invoerrechten 
gelden. Er werd en wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke 
handelspolitiek ten opzichte van staten die geen EG-lid 
zijn. Om de ekonomische groei in hyt EG-gebied te stimule-
ren werd de Europese Investeringsbank opgericht. Voor land-
bouw en verkeer kwam een gezamenlijk beleid tot stand. 
Met vooral de voormalige kolonies van de EG-landen sloot 
de EG handelsverdragen, zoals het verdrag van Lomé van 
1975. Deze 'geassocieerde' liggen in hoofdzaak in Afrika 
(42 landen) en het Caraibisch gebied (71anden). 

De drie Europese Gemeenschappen hebben gezamenlijke organen. 
De bekandste zijn de Europese Commissie, de Raad van Minis-
ters en het Europese Parlement. Minder bekend zijn liet Hof 
van Justitie, de Europese Rekenkamer en de twee raadgevende 
lichaam: het Ekonomische en Sociaal C;ité en het Raadgevend 
Comité van de EGKS. 

DE EUROPESE COMMISSIE 

De Europese Commissie is het uit\oerend orgaan van de EG. 
Ze bestaat uit dertien ieden , die in onderling overleg tus-
eon de regeringen van de 1 inlstatenZ iie verdragen tussen de 

lidetaten geven de Commissie 
de mogelijkheid het gemeen- 
schappelijk beleid op vele 
gebieden te stimuleren en uit 
te breiden. Voorstellen hier- 

p 
toe van  dc  Commissie moeten 
eerst door de Raad van  Minis- 

13 
1 

terc worden aanvaard. De  Corn- 
missie heeft een erg machtige 
positie. Dat komt vooral omdat 
alleen zij voorstellen kan 
doen Di ,  Commissie kan  on  
grond van overleg met de Raad 
of het Europese Parlement haar 

EUROPESE COMM ISSI E voorstellen wijzigen. De  Corn- 
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missie zetelt in Brussel. Daar werkt ook het ambtenaren-
apparaat dat de Commissie ter beschikking staat. 

DE RAAD VAN MINISTERS 

De Raad van Ministers bestaat uit ministers van de aange-
sloten landen van de EG. Als er 
besluiten van algemeen politieke 
aard genomen moeten worden, zijn 
meestal de ministers van buiten-
landse zaken. In andere gevallen 
wordt de Raad gevormd door de mi-
nisters, die bevoegd zijn voor de 
onderwerpen die op de agenda 
staan, 
De Raad is het orgaan binnen de 
EG dat de beslissingen neemt. Dat 
gebeurt aan de hand van voorstel-
len van de Commissie. Veel beslui- 

MNSTERRAAD ten worden met tweederde meerder- 
heid genomen. Maar als een van de 

landen van een kwestie een halszaak maakt, dan is er unani-
miteit vereist, dus alle ministers moeten voor het voorstel 
zijn. Dit betekent dus dat iedere regering een veto-recht 
heeft. In gevallen, waarin domweg een beslissing móet val-
len, heeft dèze konstruktie al vaak geleid tot eindeloze 
vergaderingen. Bijvoorbeeld bij het jaarlijkse besluit over 
de landbouwprijzen. 
Bij besluiten van de Raad van Ministers, waarvoor een 
tweederde meerderheid is vereist, worden de stemmen 
van de lidstaten als volgt gewogen: Duitsland, Ita.ë, 
Frankrijk en Groot-Brittannië elk 10, België en Neder-
land elk 5, Ierland en Denemarken elk 3 en Luxemburg 2. 
Elkg lidstaat heeft een permanente vertegenwoordiging in 
Brussel. Deze bereiden de vergaderingen van de Raad vo 
door ontwerp-besluiten op te stellen. Dit doet men in voor-
vergaderingen van de CPV, de Commissie van Permanente Ver-
teenwoordigingen 
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Het Europese Parlement bestaat u1t 198 lede] ri 'or1n 
afgevaardigd door en uit de parlementen v' 4e 11dtten, 
Nederland heeft 14 leden (6 PvdA, 5 CDA, h VVD), 
Het Europese Parlement heeft niet veel bevoegdheden. Deze 
zijn helemaal niet te vergelijken met die van de Tweede 
Kamer. Het Europese Parlement heeft het ret (.begroting 
van de Europese Gemeenschap vast 
te stellen. Ook kan hot parle- 
ment de Commissie naar huis stu- 
ren. Dit is wel wat loos, want 
op de samenstelling van de 
nieuwe Commissie heeft het par- 
lement geen invloed. Dat bepa' 
len de regeringen van de lid 

EL 
- 

uiOrtES MLEMENT staten in onderling overleg, 
Het Parlement heeft de Commissie dan ook nog nooit wegge-,  
stemd. Verder hebben de leden van het Parlement het recht 
schriftelijk of mondeling vragen te stellen aan de Raad 
van Ministers of aan de Commissie. 
Typerend voor de macht van het Parlement is bijvoorbeeld 
dat het al in 1960'besloot' zich rechtstreeks te laten 
kiezen. Dat gaat dan nu, in 1979, gebeuren. 
Op de Raad heeft het Parlement helemaal geen invloed. Het 
mag adviezen opstellen, verder niets. Volgens sommigen 
blijven deze zelfs nog ongelezen ook. Trouwens, de natio-
nale parlementen hebben ook geen kontrole op de Raad, Elk 

Parlementsgebouw Straatsburg 



HUIDIGE SITUATIE IN EUROPA 
hoe in de Gemeenschap de wetgeving tot stand komt 

De instantie die voorstellen 
doet over Europese wetten. 

EUROPESE COMMISSIE 

• e • e • a 

U U U U U 9111 
Aangewezen door negen rege-
ringen, maar onafhankelijk ope-
rerend. Uit Frankrijk, Groot- 
Brittannië, Italië en Duitse 

• • C • C C 

U U U U U U 
Bondsrepubliek komen twee 
Commissarissen uit de andere 
landen één. 

t 13 leden 

Beslist over voorstellen van EUROPESE MINISTERRAAD Vertegenwoordigers van negen 
Commissie. I B B • regeringen. Ze handelen in op- . 

4 11 dracht van die regeringen. 

9 leden 

Het Europees Parlement kan de Euro- 
pese Commissie naar huis sturen; 
daarvoor ia een meerderheid van twee- 
derde nodig. Het Parlement heeft van Het Parlement heeft geen beslissende dit recht nog nooit gebruik gemaakt, ,. .,, 

° invloed, wel kan het zekere druk uit- onder andere niet omdat men geen : oefenen (vragen, debatten) en heeft 
zekerheid heeft dat de nationale rege het de laatste jaren enige controle op 
ringen na een crisis een betere  commis de uitgaven van de Gemeenschap.  
ale  zullen benoemen. Het Parlement kan de Ministerraad 

niet naar huis sturen. 
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parlement kan alleen de eigen minister ter verantwoording 
roepen. 
Het Europese Parlement is het enige orgaan van de EG, dat 
in het openbaar vergadert. Zoals vermeld heeft elk land 
een aantal zetels in het parlement toebedeeld gekregen. 
Binnen het parlement wordt gewerkt met frakties, waarin 
par   tijen uit verschillende landen samenwerken. Er zijn zes 
frakties. Daarnaast zijn er nog drie eenlingen, de zogehe-
ten niet-ingeschrevenen. 
De zes frakties zijn: 

66 sociaal-demokraten PvdA, SPD, Labour, BSP 

53 christen-demokraten CDA, CDU-CSU, DC, CVP 

23 liberalen VVD, FDP,  Liberal  Party 

18 conservatieven Britse conservatieven 
18 communisten en geestverwanten PCI, PCF, SF 

17 demokraten van de vooruitgang Gaullisten 
3 'niet-ingeschrevenen' 

198 

DE AMBTENAREN EN DE LOBBY 

Erg veel invloed op het beleid hebben de ambtenaren. Dat 
zijn in de eerste plaats de ongeveer 9100 ambtenaren die 
voor de Europese Commissie, de Raad van Ministers, het Hof 
van Justitie en het Europese Parlement werken, Maar daar-
naast ook de ambtenaren van de lidstaten die in allerlei 
kommissies en adviesorganen van de EG zitten. Op elk beleids-
terrein bestaat er een adviesorgaan, dat bestaat uit ambteL 
naren van de lidstaten en uit deskundigen. Enkele belang-
rijke van deze adviesbrganen zijn het Comité voor de Eko-
nomische politiek, het Monetair Comité, en het Speciale 
Landbouw Comité. 
Maar er lopen niet alleen veel ambtenaren rond in Brussel. 
Er is ook de Europese lobby, de ruim 800 Europese pressie-
groepen die in Brussel een kantoor(tje) hebben ingericht. 
Daaronder zijn de Europese Werkgeversvereniging UNICE en 
het sekretariaat van de het EVV, het Europees Verbond van 
Vakverenigingen. Wat de vakbonden betreft blijft het daar-
bij. Aan werkgeverszijde zien we ook nog permanente verte-
genwoordigingen van elke nationale werkgeversorganisatie. 
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En dan nog de 
, 
verschillende bedrijfstakverenigingen. Die 

hebben .. - zelfs  een paar  honderd  -- •

•- I- Europese boerenorganisatie , 
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II j  • .1 - sterke Brussel.  
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wie ze over iets moet aankloppen. 
Eenberucht voorbeeld van zo'n lobby is de Europese suiker-
kartel. De Europese suikermarkt wordt bijna helemaal door 
een paar 

 

edrijven beheerst. Deze bedrijven onderhouden 
helpen hun positie te handhaven 

:

lobby-apparaat!' 

Scholten Honig)- •  
klijke 

H 
1 
 et plan om rechtstreekse verkiezingen te houden is al oud. 

Het idee werd al geopperd in 1948. Het principe van recht-
streekse verkiezingen is geregeld in de verdragen van 

.1 
1 
 . 

Parijs (1951, oprichting van de EGKS) en van Rome (1957, 

oprichting van de EEG en Euratorq). Volgens het verdrag van 
Rome moest het Europese Parlement een regeling voor de ver-
kiezingen ontwerpen. Een voorstel daartoe deed het parle-
ment in 1960 aan de raad van Ministers, maar deze legde 
dat naast 
het voorstel naast zich neer. In 1974 besloot de Europese 
topconferentie van regeringsleiders dat de verkiezingen 
gehouden zouden worden. Daarop volgde een lang touwtrekken 
over de nieuwe zetelverdeling en het moeizame proces van 
aanpassing 
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in elk land 1 procent aanhang heeft, haalt geen zetel in 
het parlement. Bij een evenredige vertegenwoordiging zou 
die stroming 4 zetels halen. Het oneerlijke van het dis 
triktenstelsel blijkt heel duidelijk in GrootBrittannië. 
Daar hanteert men bij nationale verkiezingen ook een dis= 
triktenstelsel. Bij de verkiezingen ie 1974 haalde de 
Liberale Partij er 18,3 procent van de stemmen. Door het 
distriktenstelsel kreeg ze maar 2 procent van de zetels in 
het Britse parlement. Het distriktenstelsel is een manier 
om kleinere partijen uit het - par Zement te houden. 
Het nieuwe parlement wordt voor vijf jaar gekozen. Het 
blijft dus tot 1984 zitten, Het aantal zetels in het Eu-
ropese Parlement wordt uitgebreid van 198 tot 410. 
De verdeling van deze 410 zetels over de lidstaten is te 
vinden in onderstaand overzicht. 

Zetelverdeling Europese Parlement 

I  II  1111V V  VI  

BR Duitsland 36 18,2 81 19,75 61,8 23,9 
Italië 36 18,2 81 19,75 56,0 21,65 
Groot-Brittannië 36 18,2 81 19,75 55,8 21,6 
Frankrijk 36 18,2 81 19,75 52,7 20,4 
Nederland 14 7,1 25 6,1 13,7 5,3 
België 14 7,1 24 5,9 9.8 3,8 
Denemarken 10 5,0 16 3,9 5,1 2,0 
Ierland 10 5,0 15 3,6 3,1 1,2 
Luxemburg 6 3,0 6 1,5 0,4 0,15 

Totaal 198 100 410 100 258,4 100 

3etekenïs van de kolommen: 
I huidige zetelverdeling in aantallen  
II huidige zetelverdeling in procenten  
III nieuwe zetelverdeling in aantallen  
IV nieuwe zetelverdeling in procenten 
V aantal inwoners in miljoenen  
VI aantal inwoners in procenten van de hele EG  

IF 



DE PSP OVER DE EUROPESE VERKIEZINGEN 

Op het kongres van november 1977 heeft de PSP zich uitge-
sproken over de Europese. verkiezingen. Het kongres heeft 
toen gekozen voor deelname aan de Europese verkiezingen. 
Aan de besluiten gingen een aantal overwegingen vooraf. 
Die geven we hier eerst weer. Daarna volgen de genomen 
besluiten. Tot slot van dit hoofdstuk volgt een verslag 
van de ontwikkelingen sinds november 1977: de buitenpar-
lementaire strijd en de besprekingen over gezamenlijke 
deelname aan de verkiezingen. 

De Europese Gemeenschappen vinden hun oorsprong in het 
verlangen van kapitalistische krachten om hun greep op de 
West-europese ekonomie te handhaven. Het gaat hun erom het 
syteem van het vrije ondernemerschap in de EG-lidstaten te 
bestendigen en te versterken. Door het bestaan van de EG 
en de EG-instellingen worden de kapitaalsbewegingen vrge-
makkelijkt. De koncentratie - dat wil zeggen dat de grote 
bedrijven de kleine kapot drukken of opslokken - verloopt 
door de EG versneld. De instellingen van de EG hebben als 
funktie deze internationale ontwikkelingen in het kapita- 
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liatiech systeem een wettige schijn te geven en te bekrach-
tigen .  

Na lang touwtrekken tussen de regeringen van de EG-lidsta-
ten over de zetelverdeling zijn er in juni 1979 recht-
streekse verkiezingen voor het Europese Parlement gepland. 

- PSP ziet deze  verkiezingen  als een voorbeeld .ia 

schijndemokratie ,  die van bovenaf  - opgelegd.  Men mag  

geen illusie hebben over de bevoegdheden 

Parlement ten opzichte van de Europese Commissie. lIl 
 _ _ '._ d ver- 

kiezingen  I I II  slechts dienen - I I - rechtvaardiging  I. 

verder  overdracht :i bevoegdheden  :_ boven-nationale  

organen.   De nationale parlementen 5 de  lidstaten he )* 

multinationale

op deze organen geen kontrole. 
De verkiezingen geven de EG een demokratische schijn. Ach-
ter die voorgevel zal de EG-politiek van steun aan het 

_____ 

! 

rechten met des te meer kracht voortgezet worden. 

gesproken acht de PSP het mogelijk dat er een 
echte parlementaire kontrole beátaat op boven-nationale 
organen. Voorwaarde is dan wel dat de besluitvorming niet 
verder van de mensen wordt afgebracht. Bij overdracht van 
bevoegdheden van het nationale parlement naar het Europese, 
Parlement is dit juist wel het g-qval. 

In de EG geven de belangen van de multinationale onderne- 
Linkse krachten 

 ir  Ii I I mogen 
 vraag van de vorming 

niet uit de weg gaan. 
I ' 

een 
1 

: 

 Europees
: 

De vorming : i 
de 

 

oals 
 

uit de 
internationale samenwerkingI ; •  vakbonden S het EVV,  

Verbondhet Europees  
De PSP vindt dat : . van  de arbeidersklas" in West- 
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Europa gekoördineerd moet worden. In de strijd tégen liet 
kapitalisme en vóór het socialisme is het belangrijk ZO—

wel nationaal als internationaal samenwerking na te stre-
ven. 

Deze strijd moet ook in de politieke platforms op Europees 
nivo gevoerd worden. Van de PSP wordt verwacht dat ze dit 
onder meer doet door naar vermogen aktie te voeren in het 

Vakbeweging in de EG 
Aangesloten Organisatiegraad 

Land Beroepcbevolking* bij EVV** in procenten 

miljoenen % van % van  Iota-  (met ledentallen VVV Totaal 
IC Ie bevolking In miljoenen) 

BRD 25.9 24.7 41.9 DCI) (6,8) 27 38 

Groot-Brittannië 25.9 24.7 45,5  TLC  (9,8) 38 51) 

Italië 19,6 18,7 34.9  CG  11, (4,! 35 53 

(1Sl. (2,0) 

LII (0.8) 

Frankrijk 21.5 20.5 41.1 (1 1)1 (0.8) 8 22 

l() (0.8) 

Nederland 4.8 . 4.6 34,7 I NV (1,0) 27 42 

('NV (((.2) 

België 3,9 3,7 39» AI3VV (0,9) 30 71 

\(\  (Ii)  

Denemarken 2,4 2. -,  48.4 I TI (0,2) 50 73 

L(i 10.91 

Ierland 1.1 1.0 35.9 1C1V (((.6) . 0 55 

Luxemburg 0.2 (1.1 41 .9  (CI  (0(13) 31 53 

IG 105,3 190,0 4R,6  Ivy 131.9' 30 43 

Bronnen: EG-statistiek,  FN\  

Situatie 1975. 
** Situatie begin 1977. 

Bij het VVV zijn verder vakorganisatie aange1tcn uit  dc  volgende I VA- en 
geassocieerde landen: Finland (SAK, 0,7. TVK 0.3), Griekenland )GSI I., 0.1). Malta 
(GWIJ. 0,03), Noorwegen (1.0. 0.6), Oostenrijk (0GB., 1.6). IJvIand (AS], 0.04), 
Zweden  (LO,  1,7: T('O. 0,9) en Zvviterland (C(;S.  (II:  SGB. 0.5: SVI A ((.01). In to- 
taal zijn er via het I- V\' 36" rn 1)ocn F urnpev'. .'rkr'erner gc'organkecrd  
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Europese Parlement. Ook hierbij dient die samenwerking 
nagestreefd te worden. 

besluiten 
Op het korigres besloot de PSP zich voortaan meer in te 
zetten voor politieke aktie op Europees nivo. Hi'erte nam 
de PSP zich voor zowel nationaal als internationaal ini-
tiatieven te ontplooien voor buitenparlementaire samen-
werking. Met name de sociaal-ekonomische sektor moet hier-
bij een centrale plaats innemen. 

Wat de verkiezingen betreft besloot de PSP tot deelname 
hieraan. De PSP streefde bij deze verkiezingen naar een 
gezamenlijke lijst met andere partijen, groeperingen en 
personen ter linkerzijde van de PydA. Tevens sprak de PSP 
zich uit voor een lijstverbinding tussen alle linkse 
lijsten, die van de PvdA inbegrepen. 

Tijdens de kainpagne voor de Europese verkiezingen wil de 
PSP vooral een diskussie losmaken over konkrete Europese 
problemen. Dit zijn met name: 
- het -streven naar harmonisatie van het ekonomisch beleid, 
- het energieprbleem, 
- het gelijk trekken van het beleid in ontwikkelingssamen- 

werking, 
- de ontwikkeling naar een gelijke onderwijspolitiek, 
- het streven naar een gezamenlijke '-terroristenbestrijding', 
- de trend naar een gemeenschappelijk Europees defensie- 

beleid, 
- de problemen in de land- en tuinbouw, 
- de toenemende integratie van politie-apparaten, 
- de trekarbeid en het vreemdenlingenbeleid. 

l.Een lijs-tverbinding van de verschillende linkse lijsten 
heeft tot gevoZii dat de kans groter wordt dat eventuele 
restzetels aan een linkse partij toevallen. 

IN 



W.A...T1 ith'ITLUIJï Ui t1 iii 
Het besluit om initiatieven te nemen tot buitenparlernen-
taire aktie is niet loos gebleven. Al is het de vraag of 
dit zonder dit besluit niet zou zijn gebeurt. De PSP heeft 
zich immers nooit tot de parlementaire strijd beperkt. 

Op internationaal vlak kwam de samenwerking vooral tot 
uitdrukking in de brede bewegingen tegen kernenergie en 
tegen de aanvallen op de demokratische rechten. In beide 



bewegingen hebben de PP en/of individuele PSP-ers een 
belangrijke inbreng. Het massale karakter van de beweging 
tegen kernenergie bleek uit de grote demonstratie in Kal-
kar op 24 september 1977. Deze demonstratie was tegelijk 
een demonstratie tegen de aanvallen op demokratische 
rechten. Op allerhande manieren probeerde de politie de 
demonstratie te laten mislukken: pers, radio, TV, een heel 
politieleger en zelfs de rechter werden ingeschakeld. De 
vreedzaam verlopen demonstratie van 50.000 Duitsers, Ne-
derlanders, Fransen, Belgen, Denen, enzovoort betekende 
een overwinning op dit voorproefje van de nukleaire super-. 
?taat. In Nederland beleefde de strijd tegen kernenergie 
een nieuw hoogtepunt bij .de demónstatie tegen de uitbrei-
ding van UCN-Almelo op 4 maart 1978. 

Het gezamenlijke verzet tegen da aanvallen op demokra 
tische rechten kreeg vooral gestalte in het derde  Russell  
Tribunaal over de schending van mensenrechten in de Bonds-
republiek. 
Maar dat Berufsverbote geen exklusief du arceI zijn 
blijkt wel uit de beroepsverboden van de agente Lisette 
Scholten en de ex-hoofdinspekteur van politie Bouwe Kalma. 
Belangrijk in dit verband is ook de jarenlange strijd van 
de 182 Marokkanen voor een verblijfsvergunning hier, Lange 
tijd bleef de steun beperkt tot aktiegroepen, PPR en PSP. 
Gaandeweg groeide de solidariteit uit tot een breed front, 
waar staatssekretaris Haars tenslotte voor moest zwichten. 
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Met het oog op de kampagne rond de Europese verkiezingen 
heeft de PSP haar kontakten met radikaal-socialistische 
partijen in het buitenland versterkt. Dat zijn op de eer-
ste plaats de deense SF (Socialistisk Folkeparti) en de 
franse PSU (Parti Socialiste Unifié). 

Ook op sociaal-ekonomisch vlak waren de PSP en haar leden 
aktief. Deze aktiviteiten richtten zich met name op Bestek 
'81, het bezuinigingsplan van de regering Van Agt-Wiegel. 
Ook hierbij zocht de PSP samenwerking. Maar de PvdA 
koos voor alleen optreden,nota bene voor een eigen bezui-
nigingsplan. De CPN liet landelijk helemaal niets horen. 
Samen met de PPR werd een manifestatie tegen Bestek 1 81 
georganiseerd. In veel plaatsen kwam het tot Anti Bezuini-
gings Comitees, waarin de linkse partijen wel samenwerkten. 

ri [SII  =fl 70It!Uii1D]  
Na het kongres van november nodigde de PSP al snel de PPR 
en de CPN uit voor besprekingen over samenwerking bij de 
Europese verkiezingen. 
De PPR wees die samenwerking af. Eerst hengelde de PPR naar 
een verkiesbare plaats op de PvdA-lijst. Toen dat mislukte, 
werd opeens de eigen identiteit tot hoogste doel verheven. 
Door zelfstandig deel te nemen hoopt men de verkiezingsre-
sultaten bij de kamerverkiezingen van 1981 te verbeteren. 
Want samenwerking met de PSP zou de identiteit van de PPR 
in gevaar brengen. Inderdaad een probleem, die identiteit 
van de PPR. 
De CPN liet lange tijd niets horen op de uitnodiging. 
Tenslotte bleek ze bereid tot een gesprek over gezamenlijke 
deelname, nadat ze eerst haar lijsttrekker bij de Europese 
verkiezingen bekend had gemaakt. In die gesprekken vroeg 
de  PSI'  om een' gelijkwaardige samenwerking tussen de twee 
partijen. De PSP stelde een CPN-PSP lijst voor met CPN-ers 
op de plaatsen 1,3,5, enzovoort, en PSP-ers op de even 
plaatsen.Zou de kornbinatie een zetel halen, dan zou die 
ongeveer de helft van de zittingsperiode door de CPN bezet 
moeten worden en het andere deel door de PSP. De CPN vond 

die gelijkwaardigheid, met name die eventuele wisselzetel 
niet aanvaardbaar. Wei zag de CPN overeenkomsten in poli- 
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Als je tegenwoordig : a.  je samen op. Bij 

de CPN moet er kennelijk nog altijd eentje v66rop lopen. 
En wie dat dan moet zijn, dat laat zich raden. 

Hoe haalt Europa 1984 ? 
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behoefteDe groeiende van  de grote ondernemi ngen I 

Europa aan gro-tere afzetmogelijkheden Ceconomies of  
scale':  produktie op grote schaal om de kosten te druk-
ken in de konkurrentiestrijd) en aan investeringsmoge-

lijkheden, deed deze ondernemingen de nationale gren-
zen met hun tariefmuren en andere ekonomische en 
politieke belemmeringen steeds meer als hinderpalen 

Een eerste aanloop tot bet opheffen van barrières werd genomen in 1951 
met de oprir:ntirig van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS) in 1957 werd door dezelfde landen (Frankrijk, Duitsland,  
tale  cii d Benelux lan(len) bij het Verdrag van Rome de Europese 

Ekono,sche Gemeenschap opgericht (als ook  Euratom).  In 1968 werd 
een voheJige tolunie (open grenzen naar binnen, gelijke tariefmuren 
naar buiten) heceikt. Andere Europese landen, voor een belangrijk deel  
an 'an  export aangewezen op de zes EEG-landen, waren vrijwel ge-

d'ongen inetreJing te vragen. Per 1 januari 1973 werd de EEG daarom 
uitgebreid met Engeland, Ierland en Denemarken. 
Intussen waren EGKS, EEG en Euratorn al samengevoegd met één Com-
missie (het beheerapparaat: de uitvoerende macht), één Ministerraad, 
waarin de ministers van buitenlandse zaken zitten, één (tamelijk loos) 
Europees Parlement. Velen onderschatten nog altijd de betekenis van 
de EG. Zij  vormt een macht die het best getypeerd kan worden als een 
vrb - rid van Westeuropese kapitalistische hoogontwikkelde industrie-
st-,den.  die voor een belangrijk deel het recent verlies van een koloniale 
invioedssfeer en bijna alle het lidmaatschap van de NAVO gemeen heb-
nen. 

Onder de druk van de ekononiische ontwikkeling lijkt de EG zich in de 
richting van een superstaat te bewegen. Een supermacht is zij al: de be-
volkiiig van de 'Negen' is groter dan die van de VS en van de USSR, 



haar monetaire rL-serves bedragen het dubbele van die van de VS en ze 
beheerst een groter deel van de wereldhandel dan de VS, de USSR en 
Japan tezamen. Voor het tempo van de investeringen in de Derde We-
reld, de gebonden 'hulp' daaronder begrepen, geldt hetzelfde. 
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voordeel van de grootste producenten. Op den duur wil men de kleine 
boeren helemaal laten verdwijnen ('er is geen plaats meer voor het fa-
miliebedrijf') en de landbouw rationaliseren tot een kapitaalintensieve 
sektor van grote bedrijven, in handen van een klein aantal 'boeren'. 
Een regionaal industriebeleid moet de industriële ontwikkeling in de 
voornamelijk agrarische regio's stimuleren, ten einde de 'weggesaneer-
de' boeren aan een nieuwe werkkring te helpen. Deze kant van het beleid 
is tot nu toe echter weinig succesvol. 
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alle gebieden zal de snelheid kunnen verschillen. Integratie zal daar plaats 
vinden waar, ze ekonomisch het dringendst of het meest winstgevend is. 
Een integratie op deelgebieden kan ingrijpende gevolgen hebben; Rechtse 
krachten en de ekonomisch sterkere delen van het Europeés bedrijfsleven 
streven duidelijk naar verdere integratie. In het rapport wordt de nood-
zaak van legitimatie genoemd. De nagestreefde 'Europese Unie' zal demo-
kratisch van lager gehalte zijn dan de bestaande nationale politieke syste-
men. Dit volgt uit de sterkere getraptheid van het kiesstelsel en de over-
heersende positie die in de Unie aan de uitvoerende macht (de Commis-
sie) wordt toebedacht. Nu reeds hebben de lidstaten een groot deel van 
hun onafhankelijkheid, in feite hun soevereiniteit, ingeleverd. 
Het is duidelijk dat met het slagen van ekonomische integratie onvermij-
delijk het groeien van een politieke eenheid gepaard zal gaan. Vooruit-
lopend op het tot stand komen van deze Europese Unie trachten de 
Negen nu reeds hun politieke standpunten zoveel mogelijk te 'harmoni-
seren'. 

Dit gebeurt in de vorm van de Europese Politieke Samenwerking en leidt 
reeds tot gemeenschappelijke standpunt-bepalingen in de VN en ten aan-
zien van het Midden-Oosten, Portugal en Zuid-Afrika. 

Qu 



De EG heeft met succes de fakkel overgenomen van de 
voormalige koloniale mogendheden in Afrika, traditio-
neel jachtgebied van het Europees imperialisme. 

De overeenkomst van Yaoundé van 1964 bond 18 deels zeer afgelegen 
en zeer zwakke voormalige Franse, Belgische en Italiaanse koloniën aan 
de EG. De handelsmacht van de EG en de verhoging van haar buitenta-
rieven dwong meer landen te volgen. Een voorlopig nieuw hoogtepunt 
bereikte de uitbreiding van de klantenkring van de EG in de EG-ACS  
overeenkomst van 28 juni 1975, gesloten in Lomé. Tot de ondertekenen-
de arme landen in Lomé behoorden bijna alle Afrikaanse staten, enkele 
uit het Caraibisch gebied (voormalige Britse koloniën, rietsuikerverbou-
wers) en uit Oceanië. Eind 1976 bedroeg het aantal aangesloten arme 
landen 46. 
De 46 moeten hun grenzen geheel open stellen voor invoer van eindpro-
dukten vanuit de EG. Daartegenover staat slechts een beperkte openstel-
ling van de EG voor produkten uit de geassocieerde landen: er gelden 
quota en heffingen voor alle produkten die konkurrerend kunnen zijn 
voor voortbrengselen van EG-landen, en naarmate de graad van bewer-
king van de produkten stijgt, verveelvoudigen zich de invoerheffingen en 
beperkingen. Het Europees Ontwikkelings Fonds en gesponsorde kleine-
re samenwerkingsverbanden van aangesloten landen sturen de zaak bij 
waar nodig. Toetreding tot deze formidabele handelszaak staat niet voor 
alle ontwikkelingslanden open. Hoewel er formeel geen beperking tot 
Afrika alleen bestaat, lijkt daar feitelijk wel sprake van te zijn: andere 
gebieden zijn te nauw met Amerika/Japan verbonden, iets te ver ontwik-
keld of passen om andere ekonomische redenen niet in het systeem. In 
feite gaan de Negen in tegen de wereldwijde beweging naar gelijke behan-
deling en vooral tegen de VN-besluiten over de Meest-Begunstigde-Naties 
(in de Lomé-verdragtekst aangehaald) door haar stelsel van selektieve 
voorkeur voor een binding van de geassocieerde staten. 
De nobele beginselverklaringen van Lomé bedriegen: de EG onderwerpen 
een groot deel van de Derde Wereld aan een nieuw systeem van kollek-
tief kolonialisme. De EG-ontwikkelingskredieten zijn gebonden': ze 
moeten in de EG worden uitgegeven voor de aanschaf van luxe-goederen 
voor de smalle maatschappelijke bovenlaag en kapitaalgoederen voor een 
bedrijfsleven dat beheerst wordt door Europese multinationale bedrijven. 
Minder dan 1 pct. van de 'hulp' is bestemd voor het opzetten van kleine 

industrie bestemd om in eigen hand te blijven en qua opzet 'afgestemd op 

plaatselijke behoeften. De arme landen mogen aan de EG onverwerkte 
grondstoffen leveren waarbij de hele bewerkingsgang van de produkten 
in handen is van het Westeuropese bank- en industriekapitaal, dat zijn 
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greep op alle groeisektoren van de ekonomieën ter plaatse enorm heeft 
versterkt. 70 á 95 pet. van alle gebruikte technische kennis wordt daarbij 
geleverd door de ontwikkelde landen, die veelal ook onderwijs en onder-
zoek in handen hebben. 

MM Mul 1,51 
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gevangenen, censuur en het tolereren van fascistische 
~sn nazistische manifestaties. 

De PSP ondersteunt die demokratische krachten,  

onafhankelijkheid

lijke tendenzen in Ierland en West-Duitsland strijden. 
In Noord-Ierland worden nog steeds aan een grote minderheid, het 
katholieke bevolkingsdeel, elementaire rechten onthouden en tracht de 
Britse heersende klasse via militaire interventie en een verdeel- en heers- 

van en gelijke rechten, 
voor alle bevolkingsgroepen. 

De maatregelen die in de Bondsrepubliek Duitsland zijn genomen om al-
les wat links is monddood te maken, zoals de Berufsverbote, de censuur- 
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wetten en de beknotting van het recht op verdediging bij 'strafprocessen, 
moeten opgevat worden als, een signaal voor de toenemende verrechtsing 
in Europa. Ten behoeve van de demokratie in zowel de BRD als in de an-
dere West-Europese landen moet daarom harde aktie gevoerd worden, 
gericht op het ongedaan maken van deze praktijken, die in strijd zijn met 
internationaal aanvaarde en in verdragen vastgestelde politieke en burger-

rechten. 

konkusies 

Afspraken

Het eerst bereikte doel van de EG was de Europese 
Tolunie. Een ekonomisch doel met vérstrekkende 
politieke gevolgen. De sindsdien bestaande open gren-

zen binnen de EG maken het de lidstaten individueel 
onmogelijk om bij voo rbeeld de VN-boycot tegen 

Rhodesië serieus te nemen zolang één,van de landen 
niet meegaat. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor een 
vakbondsaktie tegen de invoer van Chileens fruit. 

_ 1III",.I*II1 
zijn keer of keer oorzaak of argument 1waarom iil 

pY 
J U Uachterwege  J .JJIM.LUeenLI U overwichtIIff' 

I9I 
1i:ji EG van West-Duitsland, dat zich voorlopig op 
een keiharde kapitalistische lijn heeft opgesteld, en 

de bestaande ernstige  krises  in andere lidstaten, is een 

verbetering van de opstelling van de EG uitgesloten. 
Het beleid van de EG betekent voor de Derde Wereld 
een ramp. Aan de ontspanning in Europa enelders 
levert ze geen enkele bijdrage.  Door de blokvorming  

I •  zij in  Oost-Eu ropa oproept verhindert I1ÇI 

I.  oost-westdialoog.  Bij voortgaande  ii  

li dstatende kleinere en zwakkere • pol itieke .vr ij - 
hei d 

Naast de nu al moeilijk grijpbare, hoewel nog Vrij kleine, burukratie van 
het apparaat van de Commissie, zal een moeilijker te kontrolereri en ge- 



vaaflijker supra-nationaal militair en politiëel apparaat groeien._ Op - 
miHeugebied heeft de EG zich al evenmin onderscheiden. Er werd een 
sociaal handvest opgesteld, maar de ontwikkelingslijn van de Gemeen-
schap is onversneden liberaal. De geplande beperkte versterking en direk-
te verkiezing van het Europese Parlement dient om aan het geheel een 
parlementaire fai;~ade te geven. 

De PSP is geenszins tegen de opheffing van de grenzen in Europa, maar 
wel tegen het Europa van het kapitaal. 
Een direkt gekozen Europees parlement houdt geen werkelijke kontrole 
.op de EG-besluitvorming in, zolang kapitalistische belangen ook hierin 
:domineren. Verkiezingen, zoals nu voorbereid, hebben dan ook alleen 
maar een propagandafunktie voor de kapitalistische superstaat. 

1 . Uittreden van Nederland uit de EEG. 
2. Geen overdracht van nationale bevoegdheden aan 

welk boven-nationaal orgaan dan ook. 
3. Socialisatie van en bevordering van de kleinschalig-

heid in de landbouw, in plaats van het verwerpelijke 
EG-landbouwbeleid. 
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le Bouwe Kalma Rotterdam 
2 Titia Bos Amsterdam 
3 Joop  Vogt  Wageningen 
4 Erik Meijer Amsterdam 
5 Bram van der Lek Bilthoven 
6 Andrée van Es Amsterdam 
7 Rudi Boon Amsterdam 
8 Wim Combrink Amsterdam 
9 Frank Köhler Amsterdam 
10 Fred van der Spek Amsterdam 
11 Jan Muytjens Geleen 
12 Pieternel Rol Groningen 
13 Jan Bos Vlagtwedde 
14 Gied ten  Berge  Groningen 
15 Hein van Wijk Heemstede 
16 Ben Evers - Haarlem 
17  Wilbert  Willems Tilburg 
18 Els Agtsteribbe Amsterdam 
19 Kees Walle Leiden 
20 Kees van Laren Leiden 
21 Lambert Meertens Amsterdam 
22 Ed van Dalsem Oostzaan 
23 To van Albada Den Haag 
24 Rob Steinbuch Driebergen 
25 Sander Doeve Groningen 
26 Pieter Jan Hendriks Venlo 
27 Lex Spaans Boskoop 
28 Jan Knottnerus Niehove 
29 Jos Noordhuizen Vlaardingen 
30 Hubert Smeets Amsterdam 
31 Peter Korzelius Huizen 
32  Wilbert  Dekker Groningen 
33 Alex Wassenaar Marsum 
34 Erik Köhler Den Haag 
35 Tom Pitstra Groningen 
36 Do Kester Groningen 
37 Frans Kamphuis Groningen 
38 Felix Vroomen Goirle 
39 Rop Scharrenborg Zuidbroek 
40 Frans Janssen Utrecht 
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ACP Landen in Afrika, het Caraibisch gebied en de  
Pacific,  aangsioten bij het verdrag van Lomé 

BRD  Bonds  Republiek Duitsland 
BSP Belgische Socialistische Partij 
CDUCSU ChristlichBemokratische Partei Christlich 

Soziale  Union  (Duitsland) 
CPV Commissie van Permanente Vertegenwoordigingen 
CVP Christelijke Volks Partij (België) 
COPA koepel van landbouworganisaties: Comité des  

Organisations  Professionelles Agricoles 
DC Democrazia  Christiana  (Italië) 
EEG Europese Ekonomische Gemeenschap 
EG Europese Gemeenschap 
EGKS Europese Gemeenschap van Kolen en Staal 
EVV Europees Verbond van Vakverenigingen 
FDP Freie  Demokratische  Partei (Duitsland) 
PCF Parti Communiste Francais 
PCI Partito Communista Italiana 
PSU Parti Socialiste Unifié (Frankrijk) 
SF Socialistisk Folkeparti (Denemarken) 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschiands 
UNICE Europese werkgeversorganisatie:  Union  des 

Industries de la Communauté Européenne 

VERANTWOORDING 

Bij het samenstellen van deze brochure is naast PSP-mate-
riaal in hoofdzaak gebruik gemaakt van: De Europese Sane-
ring van Arnout Weel (Sjaloom, Odïjk, 1978) en de Europese 
Almanak 1978 (uitgave: Europese Gemeenschappen, Den Haag) 
De tekeningen op de omslag en de bladzijden 19,28 en 32 
zijn van Jaap Vegter, 
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Voor meer informatie over werk, standpunten en lidmaatschap 
van de PSP kunt U schrijven naar: PSP 

Postbus 700 
1000 AS Amsterdki 

Uitgave: PSP 
Druk: Stichting Werkwinkel Tilburg 
1~rijs: ƒ 2.- (plus verzendkosten) 
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