
Per~ scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

In de keu ken van de 
buren: links en rechts 
over de Europese 
Gemeenschap 

Ze zijn er loch nog in geslaagd, de socia
listen in Europa. Deze keer ligt er een heus 
'Manifesto', dat wil zeggen een verkie
zingsprogram voor de geestverwanten in 
het Europees Parlement. Het is veel min
der uitvoerig dan het christen-democra
tisch program, maar bestrijkt wei de 
meeste terreinen van de politiek en niet ai
leen de sociaal-economische aspecten 
zoals viJf jaar geleden. 

In het hierna volgende wordt ingegaan 
op de stellingen van de Europese sociaal
democraten en ook op het zojuist versche
nen program van de Europese 'liberale 
democraten'. DaarbiJ worden enkele ver
gelijkende opmerkingen gemaakt met be
trekking tot ons eigen programma. 

Socialisten - Europees im nationaal 
De fractie van de socialisten in het Euro
pees Parlement is, net zoals die van de 
christen-democraten, een veelkleurig ge
heel. Door aanwezigheid van Britten en 
een groep Denen kun je zelfs nauwelijks 
van 'een geheel' spreken. Dat is de linkse 
programmamakers terdege gebleken. 

Maar het program zet flink in: Europa 
moet verenigd, welvarend, solida1r, leef
baar, democratisch en open naar de we
reid zijn. Onder die zes 'kernwoorden' 
wordt het beleid ingedeeld. Van meet af 
aan blijkt dat de flinke inzet wat minder irn
posant uitwerkt. De socialisten gebruiken 
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de term 'Europese samenwerking' op di
verse plaatsen waar woorden als unie, fe
deralisme of integratie op hun plaats zijn. 
Voor Europese tekstschrijvers is het dan 
duidelijk dat niet een supra-nationaal 
Europa met een echt eigen gezag be
doeld wordt, maar veeleer een intergou
vernementeel Europa waarin de parle
mentaire controle, zeker die van het Euro
pees Parlement, zwak is. Dit termgebruik 
komt verspreid in het program terug. 
Daarnaast wordt ook voor betere 'integra
tie' gepleit. Daarmee hinkt het program op 
twee strijdige gedachten. I nhoudelijk 
komt dietwijfel tot uitdrukking in de stelling 
dat monetaire integratie (het Europees 
Monetair Stelsel) 'geen doel in zichzelf' is. 
'Convergentie' van allerlei vormen van be
leid wordt bepleit in plaats van het voeren 
van een gemeenschapsbeleid. Uitbrei
ding van taken op EG-niveau mag de 
speelruimte van de nationale regeringen 
niet beperken (zo bijvoorbeeld in de uit
spraken over belastingen). Als toch nog in 
supra-nationale zin over beleidsintegratie 
en unie gesproken wordt, dan wordt daar 
de voorwaarde aan verbonden van een 
drastische verbetering van de democrati
sche controle. Dat kan natuurlijk aileen 
maar door meer bevoegdheden aan het 
Europees Parlement en aan de Europese 
Commissie toe te kennen. De raden van 
ministers zullen daarbij aan macht moeten 
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verliezen. Onder het kernwoord 'demo
cratie' komt dat streven goed uit de verf. 
Socialisten behoren volgens het program 
in te zien dat een sterke (Europese) over
heid nodig is om het overwoekerd worden 
door gevestigde (lees: ondernemers-)be
langen te voorkomen of tegen te gaan. De 
politieke instellingen van de EG moeten 
het algemeen belang daartegen effectief 
kunnen verdedigen. Het program doet 
daarbij de uitspraak dat de Europese 
Commissie pas kan worden ingesteld na 
een goedkeurende stemming van het 
Europees Parlement (EP). Het EP moet 
volledig medewetgever worden, samen 
met de Ministerraad. Elk beleidsgebied 
moet onder controle van het EP komen. 
De socialisten willen aldus een slap verder 
gaan dan het Europese Akte. 

Men vraagt zich af waar deze democra
tische flinkherd ineens vandaan komt. De 
reden is eenvoudig: de Britse Labourpartij 
heeft de hele paragraaf over 'democratie' 
gewoon verworpen zoals ook menig an
der artikel van supra-nationaie strekking 
door haar afgekeurd is. De Denen hebben 
laconiek Iaten aantekenen dat zij aile arti
kelen die naar federalisme ruiken afwij
zen, met name waar het sociale en fiscale 
zaken betreft. Aangezien de sociale 
aspecten - logrsch voor een links pro
gram - sterk aangezet zijn is die Deense 
opmerking extra pijnlijk. Oat zo ziJnde heb
ben de andere partijdelegaties vrijmoe
digheid gevonden om te zeggen wat ziJ 
meenden. Er zijn dus twee groepen socia
listen in de EG. Men vraagt zich af water 
nu door die parlementaners ondertekend 
wordt. Duidelijk wordt dat niet. Het blijft 
een kwestie van analyseren en raden zo
als hrerboven. 

Hoewel de kans hierdoor groot is dat 
voor het overige eigenlijk aileen van 
vrome wensen sprake is, lezen we toch 
maar even door. De EG moet volgens 'de' 
socialisten sociale zekerheid, banen en 
goede arbeidsomstandigheden garande
ren. Zij moet een selectieve co6peratieve 
economrsche groeipolitiek voeren waarbiJ 
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het milieu wordt beschermd en een tegen
stelling tussen profijthebbers en gemargi
naliseerden wordt voorkomen. Ook de 
Derde Wereldbelangen moet men daarbij 
in het oog houden. Christen-democraten 
noemen dit een meervoudig genor
meerde groeipolitiek. De sociale kant van 
het program spreekt uit de - ook door de 
andere stromingen gedeelde - wens om 
de sociale structuurfondsen van de EG te 
verdubbelen. Zo kan de Noord-Zuid te
genstelling binnen de EG worden over
brugd. Er moet een Europees Sociaal 
Charter komen dat betrekking heeft op 
een sociale wetgeving die steunt op een 
economische democratie, sociale be
scherming biedt en gezondheid en veilig
heid op de arbeidsplaats verzekert. Er 
moet een goede sociale dialoog zijn in EG
kader waardoor ook de positie van multi
nationals geregeld wordt. De sociale ze
kerheidsstelsels moeten 'naar boven toe' 
worden geharmoniseerd. 

Europa is, ook bij socialisten, actief als hnt 
om de positie van de vrouw gaat. Sekse
gelijkheid, betere (rechtsposrtie) regeling 
van part-time werk en flexibele werktijden; 
'positieve actie', ouderschapsverlof, kin
derzorg en kinderbijslag. Speciale aan
dacht is er voor migrantenvrouwen. Cen
traal staat helaas het dogma van de zoge
naamde economische zelfstandigheid 
van de vrouw. Dit dogma is begnjpelijk in 
het Iicht van de belijdenis inzake 'vrijheid, 
gelijkherd en broederschap', die in het re
volutiejaar '89 goed klinkt maar nog 
steeds even atomistisch wordt ingevuld. 
Oat dit leerstuk rn het kader van de eman
cipatie van de vrouw wordt opgevoerd is 
in ferte een toevalligheid. Het is gewoon 
het oude a-christelijke mensbeeld dat 
door de eeuwen heen door liberalen en 
socialisten gehuldigd wordt. 

Aardig is de stelling dat er rn het Euro
pees Verdrag ook een cultuurparagraaf 
moet worden opgenomen. Oat past goed 
brj ons eigen program en toont aan dat bij 
aile halfhartigheid ten opzichte van 
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Europa tach een tamelijk brede visie op 
de politieke portefeuille van de EG be
staat. Het gaat daarbij met name om be
scherming van de culturele diversiteit. He
laas wordt niet aan levensbeschouwelijke 
pluriformiteit maar aan regionale en natio
nale eigenheid gedacht. Toch moet dit ar
tlkel een handvat zijn voor een meer anti
commercialistisch mediabeleid. Men 
voege de daad bij het woord. 

De milieuparagraaf is weinig opzienba
rend. Partijen lopen op dit terrein niet ver 
uiteen. Overal keren dezelfde onderwer
pen terug: ozon, broeikas, waarschu
Wingssystemen bij rampen, onderhande
llngen met het Oostblok, Europese in
vesteringsprogramma's voor het milieu, 
exportverbod voor gevaarlijk afval. Een 
beetje apart is het voorstel voor de oprich
ting van een onafhankelijk EG-agent
schap dat het milieu bewaakt. Een soort 
Rijksdienst op EG-niveau. 

Het internationaal beleid van de socia
llsten gaat uit van een meer democrati
sche ontwikkeling in de Sovjetunie. Te
recht wordt gesteld dat dit een vredesfac
tor van betekenis IS. Men moet nu streven 
naar conventionele stabil1teit, zodat aile 
niet-strategische kernwapens kunnen 
worden afgeschaft. West-Europa moet 
meer verantwoordelijkheid nemen voor 
de eigen veiligheid - ook op het vlak van 
onderhandeling en samenwerking. Voor
rang wordt gegeven aan de 'Eu ropese 
Politieke Samenwerking' (EPS) boven de 
'Westeuropese Unie' (WEU). Modernise
ring van kernwapens wordt afgewezen. 
Gevechtswapens en dual-capable ge
schut moeten worden 1ngebracht in on
derhandelingen. Subregionale kernwa
penvrije zones zijn (als tussenstap?) inte
ressant. Kortom, dit is geen wilde defen
sieparag raaf. 

Het spreekt vanzelf dat, evenals bij de 
christen-democraten, de Derde Wereld
vraagstukken een pos1tieve behandeling 
krijgen. Het schuldenvraagstuk, de 0,7 
procent bruto nationaal produ kt en de toe
gang tot onze markt komen aan de orde. 
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Het lnternationaal Monetair Fonds (IMF) 
wordt voorzichtig gemaand om de demo
cratische en sociale ontwikkeling van ian
den niet te ondermijnen door het stellen 
van al te strakke eisen. 

De socialisten besluiten hun program 
met de stelling dat het huidige tempo naar 
de Europese eenheid minstens gehand
haafd moet worden. Nu is dat een slakke
gang, zodat niet van overspannen durve
righeid gesproken kan worden! 

De PvdA doet het dunnetjes over 
Naast redelijke delen bevat het socialisti
sche program zoals we zagen op essen
tiele punten nogal wat wijfelmoedigheid. 
Daarbij komen de voetnoten van Labour 
en de Denen. Wij weten in het CDA wat zo
iets betekent! Reden genoeg om een na
tionaal 'Europees Program' daarnaast te 
zetten. Het voordeel daarvan is dat zo 
voor iedereen zichtbaar wordt wat een 
puinhoop die Europese socialistische 
fractie moet zijn. 

De PvdA doet het echter niet veel beter. 
Oak in dit program is weer teveel van 
slechts 'samenwerking' sprake, nag extra 
beklemtoond met de conditie 'zonder op
gave van de specifieke identiteit'. Alsof 
dat dan nog gezegd moet worden I Tach is 
positief dat niet meer wordt gezegd dat ai
leen een socialistisch Europa aanvaard 
kan worden; men streeft er slechts naar. 
Vijf en tien jaar geleden was dat nag an
ders. 

Voor de PvdA moet Europa 'democra
tisch en menselijk', 'economisch sterk en 
sociaal rechtvaardig', 'schoon en leef
baar', alsmede 'veilig' zijn. De toevoegin
gen zijn niet imposant. Aardig is het voor
stel om de voorzitter van de Europese 
Commissie door het EP te Iaten kiezen. 
Deze voorzitter treedt vervolgens als een 
soort kabinetsformateur voor de hele EG 
op. Zwak is de stelling dat uitbreiding van 
het EG-beleid naar nieuwe terreinen 
slechts op basis van unanimiteit tussen de 
lidstaten mag plaatsvinden. Gezien de 
voetnoot van de Denen en de houding 
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van Labour kan de PvdA weten dat dit een 
verwijzing naar Sint Juttemis is. 

Treurig is ook de eis dat abortus in aile 
lidstaten gelegaliseerd moet worden val
gens de regel 'de vrouw beslist'. Zo mens
onwaardig kennen we het in Nederland 
niet eens. De PvdA gaat, verder dan in 

De socialisten zijn weinig 
gedurfd in het vragen van 
meer tempo in de 
Europese eenwording. 

eigen kring gebruikelijk is, de richting op 
van de individualisering conform bekende 
dogma's. lndividuele economische zelf
standigheid schijnt volgens de PvdA 
noodzakelijk te zijn voor de gelijkheid van 
man en vrouw. Er moeten voorts Euro
pese richtlijnen komen voor een wet op 
gelijke behandeling inzake arbeidsvoor
waarden, sociale zekerheid, belastingen 
en zelfs voor kinderopvang. Uiteraard 
pleit de PvdA ook voor een richtlijn 'posi
tieve actie'. Deze nadruk op de ontplooi
ing van volwassenen staat nogal ver af 
van het gezins- en kindvriendelijke beleid 
dat het program van de Europese 
Volkspartij (EVP) voorstaat. BiJ het spreken 
over de positie van man en vrouw is er in 
de christelijke antropologie een volstrekt 
ander geluid te horen. Het is duidelijk 
waar de EVP zich dient te profileren 

Sterker dan het socialistisch program is de 
PvdA over de Europese Monetaire Unre. 
De voorstellen zijn vergaand en komen 
overeen met die van de EVP. De PvdA 
probeert ook nog wat creatiever te zijn op 
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milieugebied. Oat Ievert overigens geen 
controversiele punten op. De stelling is 'de 
vervuiler betaalt' en voorts moet er veel 
aan preventie worden gedaan. Een beetje 
moeilijk wordt het als kernenergie prak
tisch (eventueel op termijn) afgeschreven 
wordt en ook de fossiele brandstof gelei
delijk in de ban wordt gedaan. Waar blij
ven nu de warme eurotruien die een en 
ander moeten com penseren? 

De twijfels over beleid spreken voorts uit 
de stellingen inzake defensie. Het gaat om 
drastische vermindering van kernwapens 
gericht op geleidelijke afschaffing. Daar 
zal wei flink over gevochten zijn zo te zien. 
De PvdA pleit verder voor terugbrenging 
van de conventionele bewapening naar 
een zo laag mogelijk niveau. Maar de par
tij wil dat niet als voorwaarde doen gelden 
voor succes bij kernwapenonderhande
lingen. De artikelen wijzen erop dat de 
PvdA erop rekent dat anderen dat wei zul
len doen. Overigens kan niet meer van al 
te wilde voornemens gesproken worden 
maar het valt de kameraden toch niet ge
makkelijk om conform eigen inzicht te for
muleren. 

De paging van de PvdA om in de gebre
ken van het program van de Eurosocia
listen te voorzien kan moeilijk a is geslaagd 
worden betiteld. Vooral vanwege de wijfel
achtigheid over het supra-nationale karak
ter van de EG en over de speelruimte die 
aan verdere ontwikkeling geboden wordt. 

De liberalen: voor een zorgzame 
burgerij 
Volgens de titel van de Engelse uitgave (de 
enige die we konden krijgen) gaat het om 
een Europa van vrije en zorgzame (caring) 
burgers' Oat hadden we niet verwacht. 
Het document is van ongeveer dezelfde 
omvang als dat van de PvdA en de euro
socialisten en dus veel kleiner dan dat van 
de EVP. Het is ook iets eenzijdiger in de 
aandachtsverdeling, met name ten voor
dele van financieel-economische en so
ciale zaken. 

Duidelijkzijn de liberalen over hun wens 
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tot vergaande integratie, democratisering 
van de besluitvorming, versterking en ver
breding van de instellingen. Kortom we 
moeten naar een Europese Unie, een fe
derale staat Zo'n EG moet dan wei, echt 
liberaal, staatsinterventies tegengaan, het 
sociale en economische Ieven minder re
guleren, bureaucratie verminderen, maxi
male autonomie aan de lidstaten Iaten en 
de regio beschouwen als het beste be
stuursniveau waar Europa en de burgers 
elkaar raken. Zelfredzaamheid van bur
gers en ondernem1ngen staat centraal. 
Europa moet symbolen scheppen: een 
vlag, pas, rijbewijs, postzegels en natuur
lijk ook Europees geld Hier wreekt zich 
het gebrek aan zicht op het belang van 
maatschappelijke organisaties op Euro
pees vlak. Die immers zijn een beter voer
tulg voor Europese belangstelling en iden
tificatle dan de doorgaans weinig om de 
hakken hebbende Eurosymbol1ek. 

Verder zijn de liberalen n1et kinderach
tig 1nzake de sociale dimens1e van 
Europa. Medezeggenschap komt heel 
behoorlijk tot z' n recht Zelfs de financiele 
betrokkenheid (mede-eigendom) van de 
werknemer bij de onderneming willen de 
liberalen (f1scaal) bevorderen. Collectieve 
onderhandelingen tussen de sociale part
ners op EG-niveau worden voorgestaan. 
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over 
beroepsopleidingen, arbeidsmobiliteit, 
veranderingen 1n de arbe1dsmarkt Werk
nemers en hun vertegenwoordigers krij
gen bescherming. 

De positie van de vrouw IS volop aan de 
orde. U1teraard h1er ook conform de klas
sieke dogmatiek die we biJ de soc1alisten 
tegenkwamen. Er moet een onafhanke
IIJke belastingheffing ziJn voor man en 
vrouw. Er moet voorzien worden in de ver
schaffmg van gesubsidieerde of voor de 
belasting aftrekbare kinderopvang van 
hoge kwaliteit opdat, zo zegt het program, 
werk en hUishouden gecombineerd kun
nen worden Oat argument is 1n het EVP
program beter uitgewerkt Want waarom 
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wei opkomen voor de tweeverdieners
huishoudens en niet voor hen die zelf de 
opvoeding ter hand nemen? Merkwaar
dig is het voornemen om te komen tot een 
richtlijn voor omkering van de bewijslast 
inzake discriminatie bij aanstellingen. Oat 
klinkt niet goed in klassieke liberale mond. 
Gevreesd wordt voorts dat part-time werk 
leidt tot ongelijke verdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid. De liberalen heb
ben dus een eigen patroon voor ogen dat 
door staatsinterventie moet worden opge
legd ... 

Milieu- en landbouwbeleid biedt weinig 
opmerkelijks. De drie hoofdstromingen 
hoeven, zo op het eerste gezicht, van
wege hun programs op deze terreinen 
geen oorlog te voeren. De liberalen zijn 
evenals anderen terughoudend als het 
om nieuw toetredende lidstaten gaat 
Eerst moet de Europese Akte maar eens 
worden uitgevoerd. Naar buiten toe moet 
de EG de rechtsstaat uitstralen en positief 
staan ten opzichte van de Derde Wereld. 
Daar komt de schuldenkwestie weer aan 
de orde inclus1ef de voorzichtige waar
schuwing aan het IMF. De rol van de niet
gouvernementele organisaties wordt vol
ledig erkend. Men pleit zelfs voor een 
Europese Vrijwill1gers Dienst 

De liberalen w1llen een aanmoedigende 
rol spelen om het respect van de mensen
rechten in Oost-Europa te vergroten. West
Europa moet voorts meer verantwoorde
lijkheid op zich nemen voor eigen defen
sie, maar wei in het kader van de NAVO 
die hoeksteen van beleid blijft (evenals biJ 
de socialisten). De reductie van korte
drachtkernwapens moet plaatsvinden 1n 

samenhang met de reductie van de con
ventlonele wapens. De liberalen ziJn hier 
dus voorzichtiger. 

Nieuwsgierig mag men zijn naar de op
vattmgen over cultuurbeleid. De l1beralen 
zijn tegen een centrale Europese autorite1t 
op cultureel gebied. Daardoor worden im
mers de bestaande gezagsorganen van 
hun verantwoordelijkhe1d beroofd. De cul
turele diversiteit moet beschermd worden. 
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Het gaat om morele, sociale en intellec
tuele waarden. Helaas hebben de libera
len op het vlak van de media hoofdzakelijk 
belangstelling gehad voor commerciele 
waarden. De eis dat er geen politieke en 
bureaucratische obstakels mogen zijn 
voor grensoverschrijdende culturele acti
viteiten moet wellicht in dit valse Iicht ge
zien worden. lntussen wil het program wei 
een wetgeving die voor ieder gelijke toe
gang verzekert. Oat zou volgens het CDA 
goed kunnen door bevordering van om
roepverenigingen. De liberalen spreken 

De liberalen hebben op het 
vlak van de media 
hoofdzakelijk aandacht 
voor commerciele 
waarden. 

echter liever over consumenten. Het ver-
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Profiel en consensus 
Er zijn tal van punten waarover de drie 
grate stromingen in het EP gelijk schijnen 
te den ken. Oat betreft de interne markt, de 
sociale politiek (!), de cohesie tussen 
Noord en Zuid binnen de EG, de houding 
ten opzichte van de Derde Wereld, delen 
van het emancipatiebeleid, landbouw en 
milieubeleid. Verschillen zien we in nuan
ces van het veiligheidsbeleid, de a-christe
lijke antropologie die hier en daar in het 
emancipatiebeleid zo brutaal aan de dag 
komt, de wenselijkheid van een Europese 
Monetaire Unie (links ligt dwars) en heel 
duidelijk ten opzichte van de centrale 
vraag of men een echt supra-nationaal 
Europa voorstaat of niet. Links is hier zeer 
aarzelend en verdeeld. Als de programs 
bindend zijn dan lijken de tegenstellingen 
tussen de EVP en (delen van) de socialisti
sche fractie grater dan tussen de EVP en 
de liberalen. Op een enkel punt - de af
keer van christelijke antropologie - kun
nen de liberalen en de socialisten elkaar 
goed vinden. Het komt er dus op aan om 
overeind te blijven en om de anderen te 
overtuigen dat de waardigheid van de 
mens geenszins met juridische atomise
ring van de samenleving gebaat is. 

langen naar een hoge kwaliteit van om roe- AMO 
pen 'waardoor de verscheidenheid van 
Europese culturele tradities weerspiegeld 
wordt' klinkt dan ook rijkelijk huichelach
tig. 
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