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Commentaar uit het Wetenschappelijk 
lnstituut 

Tussen familie-album 
en kompas: 
hoofdlijnen van het 
Europees program 
In het afgelopen jaar hebben de Europese 
christen-democraten zich weer gewaagd 
aan de opstelling van een verkiezingspro
gram voor de Europese Volkspartij, de fe
deratie van christen-democratische par
tijen in de Europese Gemeenschap. Zo
iets is inderdaad een waagstuk, want met 
zoveel partijen, ieder met z'n eigen Jigging 
en nationale kleur, is het niet zeker of jeer 
wei uitkomt. Andere politieke stromingen 
slagen daar niet in, of niet in die mate als 
de EVP. De Liberale Democraten produ
ceren doorgaans iets dat niet wezenlijk 
bindend is. De socialistische partijen kon
den bij de vorige verkiezingen slechts 
consensus bereiken over enkele onder
werpen. Nu zal men zelfs daarin niet sla
gen, met als gevolg dat de Partij van de 
Arbeid met een nationaal program cam
pagne zal voeren. Zoiets belooft niet veel 
goeds voor de samenhang van het door 
de sociaal-democraten in het Europees 
Parlement te voeren beleid. Interne poli
tieke consensus is van groat belang voor 
de be'r'nvloedingsmogelijkheden van een 
parlementsfractie. 

Het derde EVP-verkiezingsprogram 
(voor de jaren 1989 tot 1994) ligt er nu. Na 
heel wat, soms scherpe, discussie, na al
lerlei min of meer geslaagde pogingen tot 
compromisvorming en na een onverwacht 
gunstige stemuitslag in het EVP-congres 
van 7 en 8 november jongstleden in 
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Luxemburg. Zo'n program is het produkt 
van een verscheidenheid van invloeden. 
Het CDA heeft zich daarbij niet onbetuigd 
gelaten, ook al was het rapporteurschap, 
anders dan vijf jaar geleden, niet in Neder
landse handen. Naar verhouding van 
onze grootte is er in het program veel 
CDA-inbreng terug te vinden. 

Te noemen zijn: de inleidende artikelen 
waar enkele principiele uitgangspunten 
geformuleerd zijn en het hoofdstuk inter
nationale politiek. Verder zijn er verspreid 
over allerlei hoofdstukken stukjes Neder
landse bijdrage aan te wijzen. Op som
mige andere punten staan artikelen waar 
we samen met anderen voor gestreden 
hebben, bijvoorbeeld de midden- en kletn
bedrijfparagraaf en teksten die door de 
christen-democratische werknemers zijn 
ingebracht. 

Ruwweg gezegd is een onderhande
laar tevreden over de artikelen die hlj met 
succes verdedigd heeft enerzijds, en met 
de succesvolle bestrijding van onge
wenste artikelen anderzijds. Oat laatste 
kan nog wei tevredener stemmen dan het 
eerste omdat vermijding van ongelukken 
in de regel moeilijker is. Tegenover het 
thuisfront is met zulke minder zichtbare re
sultaten echter wein1g eer te behalen. 
Tach heeft ook de CDA-begeleidingscom
missie die de onderhandelaar van de no
dige informatie voorzag, soms met de te-
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nen krom gezeten. Met name de land
bouwparagraaf en enkele artikelen inzake 
de nieuwe voortplantingstechnieken wa
ren voorwerp van zorg. Tot in de tussen
paden bij de plenaire slotvergadering 
moesten nog compromissen worden ont
worpen en geslotenl 

Hiermee is al gezegd dat programmati
sche d1scussies in Europa heel wat dra
matlscher en onordel1jker verlopen dan in 
ons degel1jke Nederland. Het CDA heeft 
n1et op aile punten volledig zijn zin gekre
gen, maar dat zou ook wei wat veel ge
vraagd z1jn. Het eindresultaat IS echter van 
d1en aard, dat de vertegenwoordigers van 
par\IJ en van parlementsdelegatie het pro
gram unaniem konden aanvaarden. En 
dat was ook b1j de andere ledenpartijen 
het geval. Daarmee verkeren de Euro
pese christen-democraten in een unieke 
pos1t1e. Onze programmatische voor
sprong legt een bijzondere verantwoorde
lijkheid op ons om de daardoor lngeno
men sleutelpositie waar te maken. 

De opstelling van een gemeenschappe
IIJk program is een mooie oefening 1n 
chnsten-democratisch denken. Langs die 
weg be1nvloeden de partijen elkaar, wor
den we ons bewust van de eigenheid van 
onze politieke vis1e en van de relativ1teit 
van specitieke hobbies. Tijdens dat werk 
beset je dat de christen-democratie n1et 
ons pnve-e1gendom is; het is niet dat wat 
we h1er en nu daarvan wensen te maken, 
maar een gemeenschappelijke overtui
gmg die ons met mensen ver over de 
grenzen en met vor1ge generaties ver
blndt. Oat besef helpt ons om op koers te 
biiJven 

Hoofdlijnen 
Het n1euwe actieprogram met de titel 'Aan 
De Zijde Van De Burgers' kan door enkele 
thema's worden getypeerd: 
- Het ethisch karakter van de christen

democratlsche pol1tiek, dat gebaseerd 
IS op een uitdrukkel1jke christelijke v1sie 
op mens en schepping. 

- De eigen rol van een op Europese 
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schaal georganiseerde maatschappij, 
naast de politieke instituties, en de na
druk op de pluralistische democratie. 

- De naar-buiten-gerichtheid van de 
Europese Gemeenschap als een posi
tieve factor in de wereld. 

- De optimistische, maar wei reele kijk op 
de economische voordelen van devol
tooide binnenmarkt. 

Het christelijk-ethisch motief 
In het CDA menen we wei eens dat onze 
partij het meest van aile EVP-zusters hecht 
aan de christelijke grondslag voor politiek
en partijvorming In het verleden hebben 
we binnen de EVP daarvoor menigmaal 
met kracht aandacht gevraagd. Het is 
moeilijk te zeggen ot het aan veranderin
gen bij ons of bij de zusterpartijen ligt, 
maar in ieder geval worden wij in de laat
ste jaren nogal eens getrotten door de 
openlijke wiJze waarop bijbelse uitdrukkin
gen in politieke teksten van over de gren
zen verschijnen. Opmerkelijk was bijvoor
beeld het boekje 'Hopen na 1984' dat de 
huidige voorzitter van de CVP, Herman 
van Rompuy, enkele jaren geleden 
schreet. Sommige hoofdstukken daarin 
dragen een uitgesproken meditatiet ka
rakter. Een ander voorbeeld is het 
grondslagrapport van de CDU waarin de 
christelijke visie op de mens en op het 
ethisch karakter van de politiek voorop 
staat. Men durft vrijmoediger voor de 
christelijke motivatie uit te komen dan 
doorgaans in onze CDA-stukken het geval 
is. 

De combinat1e van accenten (op de 
mensvisie en op de ethiek), die zo type
rend is voor het EVP-program komt voort 
uit het personalisme, een bij ons niet zo 
bekend beg rip, dat de grondslag van de 
meeste zusterpartijen vormt. Persona
lisme houdt in: het centraal stellen van de 
mens als sociaal-ethisch wezen, dat kan 
worden aangesproken op de verantwoor
delijkheid d1e hij voor de naaste heeft. Het 
IS dus een sterk anti-individualistische kijk 
op de mens. In het personalisme gaat het 
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heel vaak over normen en waarden en 
over een daarvan doordrenkte cultuur. 
Tevens wordt grate nadruk gelegd op de 
rol van primaire verbanden bij het over
dragen van deze normen en waarden. 
Vandaar dat het gezin in het personalisme 
een zwaar gewicht heeft. De thema's van 
het personalisme worden stellig ook in het 
CDA aangetroffen, maar bij ons liggen de 
accenten vaak wat anders, meer in de 
richting van de sociale structuren en de 
betekenis daarvan. Het voordeel van het 
christelijk personalisme is onder andere 
dat daarin het zogenaamde rentmeester
schap over de Schepping zo'n uitdrukke
lijke plaats heeft. De mens is verantwoor
delijk ten opzichte van God en behoort so
lidair te zijn ten opzichte van zijn mede
mens. De sociale politiek, zoals die met 
name door onze zusterpartijen in Duits
land een belangrijke stimulans heeft ge
kregen, wordt door deze mensopvatting 
gelnspireerd. De werknemer moet in zijn 
werk als persoon kunnen functioneren, 
dat wil zeggen als medeverantwoordelijke 
voor de bedrijfsgemeenschap. Dit houdt 
in: medezeggenschap over het bedrijfs
beleid, en het delen in het produktief ver
mogen en in de opbrengst van het bedrijf 
(artikel 224). 

Daarnaast moet de mens over vol
doende middelen en tijd beschikken om 
andere aspecten van zijn persoon-zijn te 
kunnen verwezenlijken in verantwoorde
lijkheid voor zijn naaste. Vanuit deze bena
dering worden de paragrafen over milieu
beleid, sociaal beleid en over de diverse 
doelgroepen Uongeren, vrouwen, oude
ren, gezinspolitiek, arm en, over de gehan
dicapten) geschreven. Het is vanzelfspre
kend dat dit personalisme ook tot grate 
zorgvuldigheid aanzet als het gaat over 
kwesties van Ieven en dood. Het is niet 
toevallig dat om die reden een tamelijk uit
voerige paragraaf over voortplantingstech
nieken en over genetische manipulatie in 
het EVP-program is opgenomen (artikelen 
325 tot en met 329). 

Het personalisme heeft Ievens tot ge-
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volg dat ons program Europa niet primair 
als een territoriaal afgegrensde politieke 
macht opvat maar als een geestelijk-poli· 
tiek-culturele waardengemeenschap. 
Daardoor komen ook de andere democra· 
tische Westeuropese Ianden in het vizier 
maar tevens de Ianden en volken in Cen· 
traal en Oost Europa. In het huidige pro· 
gram ontbreekt de Oost-Westpolarisatie 
die in het vorige, althans verbaal, nog zo 
hev1g was aangezet. Vermindert de drei· 
ging, die vanuit die streken uitging tegen 
de normen en waarden die wij in het Wes· 
ten wensten te verdedigen, dan komt er 
meer ruimte om de waarden en de cultuur 
zoals die in de volken ginds Ieven als bin· 
dende elementen te waarderen. Aan dat 
laatste heeft vooral ook het CDA het een 
en ander gedaan. De verantwoordelijk· 
heid niet aileen voor ons eigen volk maar 
ook voor de volken van Centraal en Oost 
Europa, is in dit program zeker niet verge· 
ten. Geheel conform het christelijk perso· 
nalisme staat trouwens ook in de interna· 
tionale paragrafen de geestelijke basis 
van ons beleid voorop. 

De organisatie van de maatschappij 
Van CDA-zijde is continu gepoogd om 
een Europese versie van de verantwoor
delijke samenleving in het program neer 
te leggen. In het verleden drongen wiJ 
voortdurend, en terecht, maar wei wat 
eenzijdig aan op uitbreiding van de be
voegdheden van het Europese Parlement 
en de Europese Commissie. Nu stellen WiJ 
veel meer dat het ontstaan van maat
schappelijke verbanden op Europese 
schaal minstens zo belangrijk is en tevens 
een belangrijk drukmiddel is in de richting 
van meer politieke democratie in de Euro
pese Gemeenschap. Er is destijds, en ook 
in documenten van andere partijen, wei 
ingezien dat aileen een pleidooi voor de 
institutionele hervormingen een wat ver
moeiende en de kiezers niet overtuigende 
thematiek was. Het steeds weer naar vo
ren schuiven daarvan door politici zelve 
kan ook Iicht de verdenking wekken van 
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het nastreven van eigenbelang en eigen 
status. Men heeft daarna het Europa der 
burgers urtgeroepen, met de daaraan ver
bonden nadruk op symbolen zoals vlag, 
hymne, en zelfs paspoort alsmede op het 
gemak van verm i nderi ng van g rensforma
llterten. In zekere zin verscheen hier het 
Europa der consumenten. Maar ook dat 
lerdde tot een vermoeiende pathetiek, een 
opgepept euro-enthousiasme. Men kreeg 
soms de rndruk dater geroerd werd in een 
em mer met dode vis hetgeen de schijn op
wekt dat er ijverig gezwommen wordt. 
Nuchtere analyse van de politieke en so
ctale werkelijkheid bewijst dat burgers 
z1ch n1et individueel maar veel meer in ge
organrseerd verband uiten. Leven zij in 
Europese verbanden, staan ze los van el
kaar. of opereren ze slechts in organisa
ltes van maximaal nationale breedte? 
t1onale breedte? 

Europees getinte voorlichting van an
dere dan polrtieke of overheidsinstellingen 
overtu1gt de mensen meer. Europees be
wustziJn kan nret aileen een politieke zaak 
ZIJn maar moet langs een verscheidenheid 
van kanalen gevoed worden. Er bestaat 
vanu1t de Eu ropese kantoren g rote activi
tett die prachtig materraal oplevert om 
Europa onder de aandacht te brengen. 
Pas als de Europese Gemeenschap door 
burgers en hun verbanden gedragen 
word\. kan ze met Ieven worden gevuld' 
(zte artrkel1 07 van het EVP-program). We 
z1en echter dat slechts weinig Europees 

Roeren in een emmer met 
dode vis wekt de schijn dat 
er IJVeng gezwommen 
wordt. 
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georganiseerde verbanden bestaan. Men 
treft ze aan in de sfeer van de economie, 
op bedrijfstakniveau. De landbouw is 
daarvan een goed voorbeeld maar er zijn 
diverse andere. Helaas is daarentegen de 
vakbeweging duidelijk een veel zwakkere 
Europese factor. Oat komt ten dele ook 
door de weigerachtigheid van de werkge
versorganisaties om hen als Europese 
gesprekspartner te erkennen. Het EVP
program pleit daarom voor een diep
gaande dialoog en voor mogelijkheden 
om ook op Europees vlak overeen
komsten te sluiten (artikel 222). 

De milieubeweging is in Europa enigs
zins in opkomst, er zijn wat contacten tus
sen universiteiten en researchcentra. Er 
bestaat enige kerkelijke belangstelling op 
EG-schaal, er is sprake van een begin
nende gezinsbeweging. Opvallend is ech
ter het gebrek aan Europese organisatie 
van omroepen, met name in bestuurlijke 
zin. Aan hun lot kunnen wij zien dat afwe
zigheid van organisaties op bepaalde ge
bieden de behartiging van de betreffende 
belangen en waarden heel moeilijk maakt. 
Als men zich Europees niet manifesteert 
kan het Europees Parlement en de Euro
pese Commissie moeilijk evenwichtige af
wegingen maken. Hetzelfde probleem 
kan men nationaal ook aantreffen, aange
zien ook bijvoorbeeld binnen Nederland 
niet aile waarden en belangen op een 
evenwichtige wijze vanuit de maatschap
pij worden gepresenteerd. Een vollediger 
pale\ van maatschappelijke organisaties 
op Europese schaal zou er tevens voor 
zorgen dat het pakket aan bevoegdheden 
van de Europese Gemeenschap niet zo 
eenzijdig economisch-georienteerd blijft. 
De opname van een cultuurparagraaf in 
de Europese verdragen moet als urgent 
worden beschouwd aangezien een scheef 
opgebouwde portefeuille van bevoegd
heden de Europese werkelijkheid ook 
drastisch scheef kan trekken. 

Maatschappelijke verbanden kunnen 
zelf een grate rol spelen op die terreinen 
waar de politiek zich voor interesseert. Het 
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program erkent op diverse plaatsen die rol 
en soms zelfs het primaat daarvan: bij
voorbeeld bij de werkgelegenheidsbevor
dering, bij de afsluiting van contracten 
over allerlei zaken tussen werkgevers en 
werknemers, bij de armoedebestrijding, 
op cultureel gebied, bij het internationaal 
beleid en, nogal uitvoerig, bij het ontwik
kelingsbeleid. Oat moet volgens het pro
gram zelfs een dialoog tussen culturen 
worden. Zo volgt deze tekst heel nauw de 
uitspraken die te vinden zijn in het Wl
rapport 'Wereldeconomie en ontwikke
ling'. De nadruk op vermaatschappelij
king die in het voorliggende program te 
vinden is wordt in de artikelen 106 en 107 
goed samenvat. 

Een andere kant van de gespreide ver
antwoordelijkheid is de bevoegdheidsver
deling tussen de diverse overheidsni
veaus. Het CDA stelt dat die verdeling 
moet plaatsvinden conform de criteria van 
gerechtigheid, solidariteit en rentmeester
schap. Oat zijn inhoudvolle begrippen 
- anders dan efficiency en 'dichtbij de 
burger', die, al sierden ze het EVP-con
gres, gelukkig niet als onze trefwoorden 
terugkeren. Het gaat bij d1e verantwoor
delijkheidsverdeling onder andere om het 
respect voor de verscheidenheid van na
lionale culturen. Europa dient er n1et voor 
om die te nivelleren. Het gaat er juist om 
dat de kaders, de condities, worden ge
schapen voor hun bloei en behoud. Ook 
daarvoor is wetgeving op Europees vlak 
nodig zoals de ervaring met de media 
leert (artikel 339). Het element spreiding 
van verantwoordelijkheden en spreiding 
van macht conform de beginselen van 
subsidiariteit, typeren in zekere zin het 
EVP-program. In artikel 108 wordt deze 
opvatting nauwkeurig verwoord. Aileen al 
door de drie inleidende artikelen (1 06, 107 
en 1 08) heeft het CDA de teneur van het 
EVP-program in flinke mate kunnen be·ln
vloeden. Men kan ook zeggen dat de re
sultaten van het bezinningsproces dat w1j 
vanwege onze fusie doormaakten, mede 
kunnen dienen voor de verdere bewust-
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word1ng in zusterpartijen binnen de EVP 
Door deze bezinning en door de daarmeE 
verbonden discussies worden onze intu1 
ties op goede wijze gevormd zodat w1j 1r 
het snelle proces van politieke besluitvor 
ming wat eerder op de goede koers ko 
men. 

Naar buiten gerichtheid 
Binnen het gangbare politieke denken 
staan macht en eigenbelang centraal. lr 
zijn ordinaire vorm is dat bijvoorbeeld ir 
'Liberaal Bestek' zodan1g beschreven dal 
zelfs de VVD dat document heeft Iaten val 
len. Voor internationale politiek en Euro· 
pese eenwording is het centraal stellen 
van het eigenbelang so wie so al geen 
vruchtbare benadering. Nationalisme, pro 
tectie, onderling wantrouwen en blindheid 
voor de belangen van anderen kunne~ 
geen basis ziJn voor internationale rechts· 
orde. Solidariteit is een onmisbaar onder· 
deel van de morele infrastructuur voor 
zo'n rechtsorde. En dan een solidariteit in 
de evangelische, grensoverschriJdende 
betekenis van het woord. Hoewel in het 
EVP-program zelf een zekere besmetting 
met dat machtsdenken aantoonbaar is, IS 

mede door de CDA-inbreng, het thema 
verantwoordelijkheid en openheid ten 
bate van anderen belangrijker geworden 
Het constructief ingaan op de n1euwe mo
gelijkheden in de Oost-Westrelatie heeft 
de polarisatie van het oude program ge
heel verdrongen. De Europese Gemeen
schap wordt nu vooral gezien als vredes
factor. 

De zorg voor sociale gerechtigheid ten 
opzichte van de Derde Wereld komt tot uit
drukking in pleidooien voor: de oplossing 
van de schuldenlast, openhe1d van de 
Europese markt voor hun produkten, af
zien van dumping van onze voedselover
schotten, etc. Het staat er nu gelukkig alle
maal in. Het program probeert ook de 
vrees weg te nemen dat de vorming van 
een binnenmarkt zal resulteren in hoge ta
riefmuren aan de buitenzijden. Vooral in 
de richting van de EFT A-landen is het pro-
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Doorduwen naar de Euro
pese U nie, dat blijft 
typerend voor christen
democraten. 

gram vriendelijk en door de amendering 
van de jongeren in de EVP is zelfs een gro
tere openheid ten opzichte van nieuwe 
toetreders ontstaan dan in de bedoeling 
lag. 

Uitbreiding van de EG staat, zo was 
men aanvankelijk namelijk van mening, 
op gespannen voet met het streven naar 
de Europese Unie. In het verleden heeft 
de u1tbreiding van de EG met nieuwe !e
den doorgaans de verdere ontwikkeling 
van het supranationale aspect van de EG 
benadeeld. De oude Zes (Beneluxlanden, 
Du1tsland, Frankrijk en ltalie) zijn nog het 
trouwst aan de oorspronkelijke idealen. Zij 
Willen harder lopen in de richting van de 
mtegrat1e dan de andere. Daarom ligt nu 
de uitbreiding van het Beneluxmodel, via 
het Schengen-akkoord, met Duitsland en 
Frankrijk in het verschiet. Doorduwen 
naar de Europese Unie, dat blijft typerend 
voor christen-democraten. 

Het verantwoordelijkheidsbesef van de 
EVP blijkt in dit program onder andere in 
de interessante paragraaf over het Zuid 
Afnkabeleid (artikel474). Dit artikel, dat uit 
CDA-koker komt, gaat veel verder dan in 
de voorgaande EVP-programs mogelijk 
was. Ook hier wint een ethisch ge·lnspi
reerde houding van openheid ten aanzien 
van anderen het van de neiging om aileen 
aan eigenbelang en voordeel te denken. 
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De economische voordelen 
De EVP verwacht van de voltooide bin
nenmarkt belangrijke economische groei
impulsen. Oat vooruitzicht wordt ook bui
ten onze partijenfederatie gedeeld. In 
overeenstemming met de personalisti
sche visie gaat het echter om groei die so
ciaal en ecologisch genormeerd wordt. 
Daarom is er bijzondere aandacht voor 
het zwakkere en met name voor de zwak
kere regionen. De verscheidenheid van 
leden-partijen behoedt de EVP voor afwij
kingen van de christelijk-sociale visies en 
christelijk-sociaal denken. 

Het program schetst een duidelijk pad 
naar voortgaande integratie waarin ook 
een monetaire unie past (artikel 207). De 
sociale paragraaf pleit voor een conver
gentie van de nationale stelsels in op
waartse richting (artikel 215). Belangwek
kend is voorts de stap-voor-stap verster
king van het medezeggenschapsrecht in 
multinationale ondernemingen (artikel 
223). De rol van de vakbeweging wordt 
trouwens op meerdere plaatsen beklem
toond. 

Genormeerde invoering van nieuwe 
technologie (artikel 322) maakt zo'n ver
sterkte rol noodzakelijk. Uit paragrafen 2ls 
deze wordt duidelijk wat voor 'groei' aan 
de christen-democraten voor ogen staat. 

Zeer realistisch en tevens passend bij 
de christen-democratische intul'tie is een 
uitvoerige en sterke paragraaf over het 
midden- en kleinbedrijf. Een paragraaf uit 
MKB-kring waar derhalve veel praktische 
kennis in verwerkt is. 

Veel debat is uitgelokt door de concep
ten inzake het landbouwbeleid. Aanvan
kelijk waren deze geheel toegesneden op 
de belangen van de bergboeren. Reden 
waarom de CDA-vertegenwoordigers 
spraken van een jodelparagraaf. Onze 
landbouw verschilt sterk van die in vele 
andere delen van de EG. Elders !open de 
koeien met een bel aan de kop; hier staan 
ze met een chip aan de kop op stal - om 
het maar eens wat gechargeerd te zeg
gen. Onze landbouw heeft voorkeur voor 
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produktie-beheersing door marktconfor
miteit - daar zijn we efficient genoeg 
voor. Anderen voelen meer voor die vorm 
van protectie die quotering genoemd 
wordt (toewijzing van produktiequota per 
land). De strijd voor een billijker evenwicht 
van beleidsmaatregelen heeft de CDA
delegatie veel inspanning gekost maar het 
resultaat mag nu wei bevredigend helen. 
Een hele opluchting. 

De liberalisatie van de binnenmarkt 
vindt in het COA een warme voorstander. 
Het EVP-program laat zich ook niet onbe
tuigd. Het is duidelijk dat principe en be
lang, solidariteit en welvaart voor de Ne
derlandse boeren, soms met elkaar striJ
den. Het sociaal-economische hoofdstuk 
laat dat zien maar is tegelijk een stuk dat 
sociale normativiteit de voorrang geeft. 

Kritische punten 
In het EVP-program is, door herhaaldelijk 
de onmisbare inbreng of zelfs het primaat 
van maatschappelijke organisaties te ver
melden en te beklemtonen, een gemakke
lijk etatisme voorkomen. Oat is niet over
bodig, want de ergernis over het tekort 
aan democratische bevoegdheden - op 
zich terecht - zou het Europees Parle
ment makkelijk tot een etatistische over
reactie kunnen verleiden. De behoefte om 
zich toch te Iaten gelden zou kunnen lei
den tot keuzen van onderwerpen die naar 
onze inzichten niet, of niet diepgaand 
voorwerp van wetgeving behoren te zijn. 
Tevens kan het uitvaardigen van richtlij
nen soms zelfs hinderlijk zijn voor een 
rechtvaardig nationaal beleid. In de Ne
derlandse vakbeweging kan men nu 
reeds de klacht vernemen dat de solidari
teitselementen die zij in sociaal zeker
heidsstelsel, ook in het boven minimale 
traject dat tot haar competentie behoort, 
willen handhaven door Europese richtlij
nen onmogelijk worden gemaakt. Met 
name door een zeer eenzijdig accent op 
de vermijding van de zogenaamde indi
recte discriminatie. Toeslagen die samen
hangen met het aantal personen-ten-laste 
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komen namelijk meer op bankreken1nger 
van mannen dan op bankrekeningen var 
vrouwen terecht. lndien men dit verschiJn 
sel combineert met de beledigende opvat 
ling dat partners binnen het huwelijk geer 
gelijke rechten op het gezinsinkomen zou 
den hebben, dan heeft men inderdaac 
een beeld van de werkelijkhe1d geschets 
dat kritiek op kan roepen. Het begrip indl 
recte discriminatie zou derhalve eens 
moeten worden doorgelicht op z'n irratio 
nele minder sociale effecten. 

Europese integratie heeft ruwweg gezegc 
twee gewenste effecten: 
- harmonisatie, 
- bescherming van de veelkleurigheld 

van de Europese cultuur. 
Harmonisatie, zo zegt het program, mag 
niet ten koste gaan van hoge standaarden 
die in de afzonderlijke Ianden gehand· 
haafd worden. Oat geld! voor milieu-eiser 
maar ook voor die betreffende de sociale 
zekerheid. Men accepteert momentee1 

wei het bestaan van hoge niveaus in be· 
paalde Ianden. Uitbreiding van het begri~ 
indirecte discriminatie, kan echter al snel 
nopen tot het afbreken van die sociale ze· 
kerheidsniveaus. Overigens is het een 
goede zaak als ten aanzien van het econo· 
mische verkeer allerlei liberalisaties en 
daarmee gepaard gaande harmonisatie 
van wetgeving plaats vinden. Aileen zo 
kan een echte interne economische markt 
ontstaan. In het EVP-program word! oven
gens gesteld dat de concept-richtlijnen 
van de Europese Gemeenschap gecon
troleerd moeten worden op schadelijke 
neveneffecten die in afzonderlijke lidsta
ten kunnen ontstaan. De realiteit van de 
verschillende systemen in de diverse ian
den word! onderkend. En het is duidelijk 
dat door die verscheidenheid de ontwor
pen richtlijnen, soms tegen de bedoelin
gen in, in bepaalde Ianden tot heel nega
tieve resultaten kunnen leiden. Controle 
hierop is een eis van zorgvuldigheid. De 
problemen die de bewindslieden van So
ciale Zaken in Nederland momenteel on-
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dervmden zouden zij en zou het Europees 
Parlement al eerder kunnen en moeten 
s1gnaleren. Het EVP-program spreekt dui
deiiJk u1t dat de fmancierbaarheid van de 
nat1onale systemen hoe het oak zij gega
randeerd moet blijven (artikel 217). 

Bescherming van de veelkleurigheid 
van de Europese cultuur is naast harmoni
satle. een andere hoofdtaak van de Euro
pese Gemeenschap. Oeze kan niet ver
vuld worden door het simpele streven 
naar een binnenmarkt. lntegendeel. Cul
tuur mag bijvoorbeeld niet door economi
sche marktwerking worden weggeduwd. 
Aangezien de EG tot voor kart nag een 
EEG was werd de bedrijfsmatige bejege
n1ng ook naar het gebied van de cultuur 
u1tgebre1d. Oat werkte in hoge mate nivel
lerend. Harmonisatie vanuit bedrijfsmatig 
oogpunt le1dt tot het eenvormig maken 
van smaken en interesse. Voorts zal een 
culturele instelling die zich extreem popu
IIStlsch opstelt, als in de aard van de markt 
gelegen is, al heel snel haar cultureel-vor
mend karakter verliezen. Effecten van 
deze aard zien wij rond de gang van za
ken biJ de media. Terecht wijst het pro
gram op de Raad van Europa als een be
langriJk orgaan voor een verantwoord cul
tuurbeleid. Zulk beleid past bij haar be
voegdheden en kan daarom uit cultureel 
opz1cht ook adequater zijn (artikelen 332, 
339) De onlangs ondertekende conventie 
van de Raad van Europa zou wei eens een 
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gunstiger uitwerking kunnen hebben dan 
het project dat vanuit de Europese Com
missie gepresenteerd werd. 

Een andere kwestie waarin de verschei
denheid van de Europese cultuur een rol 
speelt is die betreffende de schepping van 
een 'juridische ruimte'. In de zusterpar
tijen is daar grate belangstelling voor. Het 
COA echter zou die 'ruimte' zo willen invul
len dat de nationale eigenheid van het juri
dische stelsel gehandhaafd kan blijven. 
Van onze zijde wensen wij geen loutere 
harmonisering van strafwetgeving en ver
volgingsbeleid. Men kan volstaan met 
richtlijnen die de samenwerking ten 
goede komen en tegelijkertijd de ver
scheidenheid in werkwijze respecteren. 
Het valt soms niet mee om dit standpunt 
binnen de Europese organen, en oak bin
nen de EVP, vast te houden. 

Er zijn dus genoeg punten aanwezig om 
oak een kritische campagne te voeren in
zake Europa. Het gaat er terdege om dat 
de koers van de Europese Gemeenschap 
wordt be'fnvloed; want Europa is niet ai
leen mooi en prachtig. Vijfentwintig zetels 
haalt Nederland altijd. Oat ligt nu eenmaal 
vast in de verdragen. Het gaat erom hoe 
die vijfentwintig verdeeld worden. 
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