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Een uitgebreid 
sociaal Europa 
Het jaar 2004 is voor Europa een bijzonder belangrijk jaar. Op 1 mei 2004 treden 10 
nieuwe staten toe tot de Europese Unie en wordt het aantal lidstaten uitgebreid van 
1 5 naar 25 landen. Een uitbreit;ling met zoveel landen tegelijk heeft sinds de totstand
koming van de Europese Unie niet plaats gehad. De eerdere vier uitbreidingsronden 
kenden een veel beperkter karakter. Zo zijn er de laatste keer in 1995 slecht~ drie 
nie·uwe landen toegetreden en dat was samen met de uitbreiding in 1973 de meest 
omvangrijke uitbreiding tot nu toe. Nu de 10 nieuwe lidstaten na jarenlange onder
handelingen eindelijk aan de Europese deur kloppen waait het stof flink hoog op. De 
uitbreiding heeft immers grote financiële consequenties en de voorgestelde begroting 
van de Europese Commissie heeft voor veel kritiek gezorgd. 

DOOR AUKE BLAAUWBROEK 

Op sociaal gebied is de angst voor goedkope werknemers uit de toetredende landen actueel en 
heeft de meeste nationale regeringen ertoe gebracht het land 'op slot' te doen waarmee een van de 
grondbegi·nselen van de Unie overtreden wordt, namelijk een ruimte zonder binnengrenzen waarin 
vrij verkeer van personen en werknemers gegarandeerd is. In hoeverre zijn wij er in Europa eigen
lijk in geslaagd om een ruimte te creëren zonder binnengrenzen. en welke consequenties heeft de 
aanstaande toetreding van 10 nieuwe lidstaten voor deze binnenruimte. In dit artikel wordt vanuit 
sociaal-economisch perspectief een antwoord gegeven op deze vragen. 

Economische integratie centraal 
De oorspronkelijke doelstelling van de Europese Gemeenschap voor Kolen .en Staal in 1951 en 

later van.de EEG in 1957 is gericht op economische samenwerking en het creëren van een gemeen
schappelijke markt. Nog steeds is de interne markt een van de stuwende krachten van de huidige 
Europese Unie (EU) samen met de Economische en Monetaire Unie (EMU). Een van de consequenties 
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va.n de interne markt is dat de nationale overheidsmono
polies langzamerhand worden afgebroken. Tijdens de Top 
in Lissabon in maart 2000 Zijn bijvoorbeeld verregaande 
afspraken gemaakt om de openbare Nutsvoorzieningen te 
liberaliseren, notabene diensten van algemeen belang 
waar eigenlijk niemand buiten kan. Particuliere onderne
rriingen worden onder bepaalde voor:waarden tot deze 
markten toegelaten zodat er concurrentie mogelijk is. 
Concrete resultaten hebben we reeds kunnen zien in de 
telecommunicatie en de energiemarkt komt in Nederland 
dit jaar nog gedeeltelijk vrij. Daarnaast loopt de discussie 
of de interne markt ook consequenties gaat hebben voor 
de onderwijssector en de gezondheidssector. Vanuit soci
aal oogpunt dienen deze sectoren te worden gevrijwaard 
van mededingingsregels. 
Een tweededrijvende kracht onder de EU is de totstand

koming van de EMU. Zo zijn in 1999 de wisselkoersen van 11 van de 15 natioriale munten in de EU 
. vastgelegd, zodat ze ten opzichte van elkaar niet meer konden fluctueren en er feitelijk één 
munteenheid is ontstaan. Op 1 januari 2002· is dit proces voltooid met de invoering van de Euro 
als Europese munt. Om de munt te mogen invoeren hebben de lidStaten aan veel voorwaarden 
moeten voldoen, waaronder het terugdringen van het begrotingstekort en het beheersen van de 
inflatie en de staatsschuld. Deze voorwaarden hebben in de meeste EU-landen geleid tot forse her
structering van de overheidsuitgaven met veelal grote sociale consequenties. De bescheiden 
economische groei eind jaren '90 en de huidige crisis hebben zoals bekend in enkele landen 
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geleid tot overschrijdingen van debegro
tingsregels. In Nederland hebben we tot nog 
toe de overschrijdingen beperkt weten te , 
houden, zij het dat de bezuinigingen van het 
huidige kabinet Balkenende II grote finan
ciële gevolgen kent binn~n de sociale wet
geving. Ook de onlangs aangekondigde extra 
bezuiniginge'n van 2 miljard om het begro
tingstekort in 2004 niet boven de 3% te laten 
stijgen zal, gezien de 'I.!itlatingen van minis
ter de Geus, ook voor een belangrijk deel de 
sociale wetgeving treffen. 

SOclal,e integratie op het tweede plan 
Europa is in een ri.ieuwe fase' beland. De 

economie en de munt is Europees, veel 
bedr,ijven en instellingen richten zich meer 
op Europa terwijl het sociale beleid voor het 
overgrote deel nog op nationaal niveau 
wordt gemaakt. Ook op het gebied van 
belastingen, noodzakelijk om het sociale 
beleid te financieren, houden dé lidstaten 
krampachtig vast aan hun autonomie. Sinds 
de verdragswijzigingen van Maastricht (1992) 
en Amsterdam (1997) heeft de Europese Unie 
weliswaar algemene bevoegdheden om zich 
met sociaal beleid bezig te houden, maar 
maakt zij daar nog weinig gebruik van. 

Belangrijkste uitzonderingen daarop zijn de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
in de sociale zekerheid en de bescherming 
van de rechten van migrerende werknemers. 
Er zijn echter nog geen plannen om sociale 
zekerheidsstelsels te harmoniseren. 
Daarvoor verschillen de stelsels ook teveel 
van elkaar, zowel kwalitatief als juridisch en 
dat is weer te verklaren doordat sociale 
stelsels een weerspiegeling vormen van het 
,welvaartspeil en de maatschappelijk his
torische opbouw van het land. Ondanks de 
verschillen groeien ç1e meeste landen zicht
baar naar elkaar toe en worden de niveauver
schillen steeds kleiner. Dit convergentiepro
ces vindt op dit moment ongecontroleerd 
plaats en leidt niet overal tot een hogere 
kwaliteit. Daarom is het van belang dat er op 
basis van Europese sociale parameters stu
ring wordt gegeven aan dit convergentiepro
ces en er een sociaal minimum wordt vast
gesteld voor alle EU-landen. Daarbij kan 
gedacht worden aan gelijkschakeling van 
rechten op pensioenen, rechten bij arbeids
ongeschiktheid en een financieel minimum 
gebaseerd op een bepaald percentage van 
het gemiddeld inkomen van het land. 
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De uitbreiding 
Volgens Wim Kok in zijn verslag aan de 

Europese Commissie is de komende uitbrei
dingsronde een nieuwe stap in de Europese 
integratie: een historische kans om een einde 
te maken àan de kunstmatige scheiding 
tussen West- en Oost-Europa. De 10 lidstaten 
willen graag toetreden om zo toegang te krij
gen tot de interne markt en de bijbehorende 
financiële steun die economische en sociale 
voordelen bieden. Ook de EU zelf is gebaat 
bij de uitbreiding, er ·komen immers 75 
miljoen consumenten bij en in het over- . 
gangsproce~ heeft het bedrijfsleven al ~eel 
wat profijt gehad van de nieuwe handels- en 
investeringsmogeljikheden in Oost-Europa. 
In de onderhandelingsronden is echter veel 
te weinig aandacht besteed aan de sociale 
aspecten van de uitbreiding. Door het ont
breken van Europese regelgeving op het 
gebied van lonen, sociale zekerheid en direc
te belastingen blijven de verschillen met de 
nieuwe lidstaten erg groot en blijft de kans . 
op sociale dumping bestaan. Daar komt bij 
dat veel mensen in de kandidaat-lidstaten 
een dusdanig laag inkomen hebben dat ze 
onder de armoedegrens dreigen te gaan 
leven. Deels wordt door de Europese 
Commissie wel tegemoet gekomen aan deze 
zorgen. In een onlangs verschenen rapporta
ge over economische en sociale cohesie stelt 
de Commissie voor om financiële steun te 
reserveren voor die lidstaten en regio's die 
het minst ontwikkeld zijn. Met het oog op de 
aanstaande toetreding van 10 relatief arme 
landen, hebben de traditionele 'arme lidsta
ten' geprotesteerd en is een compromis 
bereikt waarmee een deel van de gelden ook 
beschikbaar blijven voor de regio's in de hui
dige lidstaten. Uiteindelijk is de structurele 
financiële steun van tijdelijke aard en is het 
zeker de vraag of de economische en sociale 
problemen daarmee opgelost kunnen worden. 

Ruimte zonder binnengrenzen? 
Zijn wij nu op weg naar een geïntegreerd 

Europa zonder binnengrenzen? Op 
economisch vlak zijn er veel mijlpalen 
bereikt en zal de toetreding van 10 nieuwe 
lidstaten voor zowel de huidige als de 
nieuwe landen voordelen bieden. Op sociaal 
vlak lopen .we mijlen achter. Deze achter
stand kent verschillende oorzaken. De focus 
is te lang gericht gewees(op interne markt 
en de EMU en sociaal beleid is pas sinps de 
jaren '90 serieus opgepakt, maar kent nog 
nauwelijks· Europese wetgeving. Gezien de 
huidige economische situatie wordt de 

nadruk teveel gelegd op het beheersen van 
de overheidsuitgaven met grote gevolgen 
voor de sociale zekerheid binnen de lid-
staten. Daar komt bij dat politici weinig eer 
denken te kunnen behalen op het sociale 
beleidsterrein. Het klinkt stoer en ferm dat 
de EU niet verder moet uitbreiden en zich 
moet beperken tot het wegnemen van 
belemmeringen voor het onderling 
economisch verkeer en dat vervolgens het 
mes gezet moet worden in de subsidies aan 
de arme regio's. Dat oppert Bolkestein ter
wijl hij zit te mijmeren over een langer ver
blijf in Brussel. 
Op het sociale vlak zijn de binnengrenzen 
nog volop aanwezig en met de komst van de 
10 nieuwe landen zullen deze binnengren
zen nog eens aangescherpt en opgehoogd 
worden. Straks zijn we wellicht de paspoor
ten kwijt, maar worden we geconfronteerd 
met sociale barrières en beschermende 
regelgeving om werknemers uit andere lid
staten buiten de deur te houden. 
Juist nu is verdere en diepgaande ontwikke
ling van sociaal beleid noodzakelijk, waar
mee er evenwicht moet ontstaan tussen eco
nomische welvaart en sociale 
rechtvaardigheid. De strategische doelstel-

. lingen van Lissabon, ger.icht op duurzame 
economische groei met meer en betere 
banen en een hechtere sociale samenhang 
moet daarin het vertrekpunt zijn. 
Constateringen van staatssecretaris Nicolaï 
dat Lissabon op sterven na dood is en eigen
lijk begraven moet worden, zijn destructief 
voor de sociale discussie en werken contra
productief. In plaats van doemdenken en 
negatief riaveistaren zou het dit kabinet sie
ren om het Nederlands voorzitterschap in de 
tweede helft van 2004 aan te grijpen om de 
sociale discussie nieuw leven in te blazen en 
sociale norr'nen en waarden te formuleren 
voor een geïntegreerd Europa waarin plaats 
en bestaansrecht is voor alle burgers van de 
25 lidstaten. Het is vast toeval dat de herzie
ning van Europese verdragen die leidden tot 
intrede van sociaal beleid beiden in 
Nederland tot stand zijn gekomen 
(Maastricht en Amsterdam) .. Het huidige 
kabinet kan zichzelf een belangrijke plaats 
geven in de Europese historie als in de twee
de helft van 2004 de sociale discussie nieu
we impulsen krijgt en het ambitieniveau 
flink omhoog gaat onder het motto: econo
mische welvaart is goed, sociale recht
vaardigheid is beter. 
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