
Europese Conventie wil 
kapitalisme verankeren in grondwet 

Onder leiding van oud-president Giscard-d'Estaing van Frankrijk 

heeft de Europese Conventie, een college dat in 2001 is ingesteld 

door de Europese regeringsleiders, een ontwerp gepresenteerd 

voor een Europese grondwet. De SP moet er niets van hebben. 

'De voorstellen van de conven
tie komen erop neer dat de 
bevoegdheden van de EU aan
zienlijk worden uitgebreid ten 
koste van de autonomie en zeg
genschap van de regeringen en 
parlementen van de betrokken 
lidstaten,' concludeert Harry 
van Bommel. 'En verder is het 
heel opmerkelijk en kwalijk dat 
de conventie ons huidige eco
nomische stelsel wil vastleggen 
\n de grondwet. Daarin zouden 

, I 
zaken als het stelsel van vrije 
onvervalste concurrentie, 
markteconomie en economi
sche groei verankerd moeten 
worden. Ik vraag mij af hoe 
zich dat verdraagt met de vrij 
heid van politieke en sociale 
opvattingen. Zijn wij oogrond
wettelijk bezig als wij pleiten 
voor een andere economi sche 
orde?' 
Grote problemen heeft Van 
Bommel ook met het gezamen
lijke Europese justiti e-, buiten
land- en defensiebeleid dat er 
volgens de ontwerp-grondwet 
moet komen. (Zie daarvoor ook 
de Partijraaddiscussie op blad
zijde 9 van deze Spanning.) 'En 
juist op terreinen waar eenheid 
van beleid wél zinvol is, zoals 
bij een gezamenlij k belasting
beleid om te voorkomen dat de 
landen tegen elkaar uitgespeeld 
worden door grote ondernemin-

gen, wil de Conventie - met 
steun van Nederland - vasthou
den aan het principe van be
leidsconcurrentie tussen lid
staten. Eens te meer wordt be
vestigd dat de Europese Unie 
zowel qua vorm als inhoud een 
neoliberaal project is, dat voor
waarden schept voor de vrije 
markt - dus vooral de multina
tionale ondernemingen - en dat 
politieke vormen van aansturing 
van en controle op de economie 
onmogelijk maakt. ' 

Van Bommel is een groot voor
stander van het houden van een 
referendum over de ontwerp
grondwet. 'Een verdere ontwik
keling van de Europese Unie en 
de gevolgen daarvan voor huidi
ge en toekomstige generaties, 
zijn wat de SP betreft te belang
rijk om daar zonder directe 
volksraadpleging over te besli s
sen. Niet om op die manier 
draagv.l ak voor het EU-project 
te creëren, maar om de bevol
king in de gelegenheid te stellen 
om zich uit te spreken over de 
ontwerp-grondwet. ' 

In de Eerste Kamer ging kers
vers SP-fractievoorzitter Tiny 
Kox meteen de strijd aan tegen 
de Europese grondwet. In een 
motie vroeg hij de senaat uit te 
spreken dat het geen pas geeft 

om de vrije, onvervalste concur
rentie als hoofddoelstelling van 
de Europese Unie op te nemen 
in de grondwet. Zijn pleidooi 
leidde tot veel reacties, onder 
andere van VVD-staatssecreta
ri s Nicolai, die liet weten 'zeer 
te hechten aan de betreffende 
bepaling'. Uiteindelijk was er 
alleen steun van GroenLinks 
voor het SP-voorstel. Kox: 'In 
ieder geval een stap vooruit, 
want in de Tweede Kamer stem
de GroenLinks nog tegen ons 
voorstel. Dat de PvdA onze 
motie niet steunt, zegt veel over 
de politieke plaatsbepaling van 
die partij . PvdA-woordvoerder 

Jurgens zei dat de slag al ti ental
len jaren terug verloren was, 
toen Europa begon met zijn eco
nomische samenwerking.' De 
staatssecretaris zegde wel toe 
dat hij advies aan de Raad van 
State zal vragen over de vraag 
of de Europese grondwet een 
wijziging van de Nederlandse 
grondwet nodig maakt. Is dat 
het geval, dan is daarvoor een 
tweederde meerderheid in beide 
Kamers nodig. 

De ontwerp-grondwet en de uit
gebreide reactie erop van Harry 
van Bommel zijn te vinden op 
www.sp.nl 

Kamerdebat 
Srebrenica-rapport 
afgerond 

De afgelopen maand debat
teerde de Tweede Kamer over 
het rapport 'Missie zonder 
Vrede' van de parlementaire 
enquêtecommissie die de 
Srebrenica-affaire onderzocht. 
Namens de SP nam Harry van 
Bommel deel aan het debat, en 
was eerder Fenna Vergeer lid 
van de commissie. In een uit
gebreide analyse besprak Van 
Bommel in zijn bijdrage onder 

andere de gang van zaken rond 
de besluitvorming begin jaren 
negentig, de voorwaarden 
waaronder Nederland wél zou 
moeten deelnemen aan vredes
operaties, de verantwoordelijk
heid voor de gemaakte fouten 
en de lessen die getrokken 
dienen te worden voor toe
komstige missies. Zijn bijdrage 
aan het debat is te lezen op 
www.sp.nl 

Spannin g • 26 j u ni 20 0 3 13 




