
De Europese eenheidstrein 
dendert voort 
Vanaf 1 januari 2002 hebben we de Europese eenheids
munt, de euro, en de gemeenschappelijke monetaire en 
economische politiek die daaraan gekoppeld is. Een 
ingrijpende verandering, maar slechts een stap in de 
ombouw van de Europese Unie tot één superstaat. De 
regeringsleiders van de huidige 15 lidstaten stoppen 
niet bij de euro, maar praten verder. Over een Europese 
grondwet, een Europees leger en over uitbreiding van 
de EU tot uiteindelijk een stuk of 40 staten. Binnen dat 
grote machtsblok met meer dan een half miljard inwo
ners willen ze vervolgens een soepel verlopende 
besluitvormingsprocedure waarin minderheden niet 
langer kunnen tegenstribbelen. De macht van regeer
ders wordt groter, en vooral die van de grote lidstaten 
Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië. 
De Europese eenheidstrein dendert kortom voort. 
Een beschouwing van Europarlementariër Erik Meijer. 

tet de macht van de regeerders 
vuan de grote landen neemt ook 
dde macht toe van de grote inter
rmllrionale ondernemingen. Zij 
<ösen voortdurend dat bescher
<ntnde regels voor arbeid, mi
Jrou en dierenwelzijn worden 
àlperkt, ter wille van de vrije 
cxoncurrentie en de vrije handel. 
EIL de kans dat zij hun zin krij
glll , neemt toe naarmate meer 
htslissingen worden weg
giliaald bij de nationale parle-
111Dnten, en in een ondoorzichtig 
mierhandelingscircuit worden 
~edaan . Het Europees Parle
IEnt zal de burgers weinig be
Slherming kunnen bieden: als 
hl!: aan de regeerders ligt krijgt 
let, anders dan normale parle
nll\llten, geen recht van initiatief 

en niet het laatste woord over 
coalitievorming, wetgeving en 
begroting. De besluitvorming 
blijft voor een groot deel het 
resultaat van geheim overleg 
tussen ministers die daarover 
geen verantwoording schuldig 
zijn aan hun eigen parlementen 
of het EP. En die, als ze aange
sproken worden op ongewenste 
besluiten, steevast vertellen dat 
zij wel hun best gedaan hebben, 
maar dat de andere landen 
dwarslagen. De paarse Neder
landse regeringscoalitie speelt 
dat spel volop mee. Vorig najaar 
bepleitte ze een opzet waarbij 
de EU diep kan ingrijpen in de 
binnenlandse besluitvorming. 
En bij het laatste topoverleg, de
cember 2000 in Nice, gaf Kok 

een aantal door Nederlanders te 
kiezen EP-zetels weg in ruil 
voor één stem meer voor de Ne
derlandse regering in de (gehei
me) Raad. 

Uitbreiding EU biedt 
geen soelaas voor Oost-

Europa 
Waar de bevolking om haar me
ning gevraagd wordt, komt een 
heel ander geluid. Dat bleek bij
voorbeeld op 7 juni, toen de Ier
se kiezers in een referendum het 
verdrag van Nice afwezen. In de 
campagne bleek dat de Ieren 
niet verzwolgen willen worden 
door een ondoorzichtige be
sluitmachine, of meegezogen in 
militaire avonturen van de EU. 
Het verdrag van Nice regelt ook 
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de uitbreiding van de EU naar 
Oost-Europa. Die ontwikkeling 
biedt kansen om grensover
schrijdende milieuproblemen 
beter aan te pakken. Maar dat 
gebeurt niet. De nieuwe EU
landen moeten duurzaam het 
arme achtererf van het westen 
worden. Ze leveren goedkope 
delfstoffen en landbouwpro
ducten, waarmee ze de noodza
kelijke import van dure indust
rieproducten nauwelijks kun
nen betalen. Als EU-lid mogen 
ze zich niet meer beschermen 
tegen uitverkoop van grond en 
bedrijven aan inwoners van 
landen met een sterkere econo
mie. Ze worden voor de West
Europa wat Mexico is voor de 
VS. Vanwege de lage lonen 
krijgen zij wat afdankertjes en 
de productiepieken van bedrij
ven uit het westen toegescho
ven, maar zodra die ontbreken, 
vallen ze terug. 

Voorlopig zijn we nog niet af 
van een EU die we allemaal het 
beste kennen vanwege het ver
bod op inenten tegen MKZ, de 
dwang tot privatiseren van 
openbare nutsbedrijven, het te
kort aan democratie en het zin
loos rondpompen van geld om 
gemeenten en provincies beter 
te kunnen betuttelen. Over een 
soepeler functioneren van dát 
Europa willen de regeringslei
ders in december in Brussel 
verdere afspraken maken. Pre
cies het verkeerde soort Europa 
dus. Het Europa dat de SP en 
gelijkgezinden in andere lan
den afwijzen. • 
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