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NATIONALE PARLEMENTEN EEN EUROPESE STEM? 

De Europese 

Het debat over de toekomst 
van Europa heeft gedu
rende het afgelopen jaar 

stroom
versnelling vragen als voedselveilig

heid, sociale zekerheid, irn-

mgratie- en asielbeleid, 
een rueuw momentum ge
kregen. Europese rege
ringsleiders als Schroder en 
Jospin hebben hun toe-

MAX VAN DEN BERG 

milieuvervuiling en inter
nationale criminaliteit een 
afdoende antwoord kunnen 

komstvisie ontvouwd en de Nederlandse regering 
heeft in juni de regeringsnotitie 'De toekomst van de 
Europese Urue' gepresenteerd. En het werd tijd, 
hoog tijd, want de druk staatop deketel. De uitbrei
ding van Europa staat voor de deur en we moe ten de 
huidige bestuursarchitectuur, ooit ingesteld voor 
een Europa van 6landen, herzien om een Europa van 
2 7 Ianden ook nog bestuurbaar te houden. 
En alhoewel ik de uitbreirung als een goed drukmid
del voor de noodzakelijke hervormingen beschouw, 
wordt de urgentie voor hervormingen ook ingege-

• ven door de verwijdering tussen de Europese bur
gers en de Europese besluitvorming. Het 'nee' van 
de Ierse en Deense bevolking zijn hiervan de duide
lijkste exponenten, maar gevoelens van Europees 
onbehagen bestaan ook in andere lidstaten. Zoals 
verwacht voelen burgers, volgens recente statistic
ken van Eurostat, zich in aflopende volgorde het 
mee t verbonden met hun eigen land, hun eigen 
stad, hun eigen regio en tot slot de Europese Urue. 

Van deN ederlandse bevolking voelt circa de helft 
van de bevolking zich redelijk verbonden met Eu
ropa. Meer verontrustend is dat in diverse lidstaten, 
waaronder Nederland, een dalende trend lijkt te be
staan in de steun voor cruciale onderdelen van de 
Europese integratie zoals de Euro, of de uitbreirung. 
Zo is de steun voor de uitbreiding onder de Neder
landse bevolking gedaald van ss% in '999 tot 40% 
in 2ooo. 1 Ook blijkt dat steun aan Europese onder
werpen vooral wordt gegeven door ruegenen rue po
sitief tegenover Europese samenwerking staan en 
die geloven dat Europese samenwerking voordelen 
biedt. 

Tegen deze achtergrond worden we geconfron
teerd met de noodzaak tot meer en krachtige Euro
pese samenwerking, willen we op maatschappelijke 

vinden. De toenemende 
onderlinge afhankelijkheid van de lidstaten leidt lo
gischerwijs tot meer Europese samenwerking. Zo 
heeft de afschaffmg van de binnengrenzen van de 
Unie voor personen en goederen bijvoorbeeld ge
leid tot de huidige initiatieven op het gebied van een 
gezamenlijk asiel- en mgratiebeleid en samenwer
king op het gebied van grensoverschrijdende crimi
naliteit. 

De Europese Urue ziet zich eveneens blootge
steld aan de externe uitdaging van een globalise
rende wereldmarkt. De Europese Ianden onder
scheiden zich van de rest van de wereld door een re
latief hoog ruveau van publieke dienstverlerung en 
sociale bescherming. En dit Europese sociale model 
staat onder druk van buitenaf. Zo bieden de interna
tionale handelsregels onvoldoende beschermings
bepalingen voor inruviduen en het milieu en kunnen 
de buitengewoon onberekenbare internationale ka
pitaalstromen 66k de Europese economie bedrei 
gen. Het sociale model Europa, dat de kern van ons 
sociaal-democratisch gedachtegoed vertegenwoor
rugt, vormt een tegenwicht tegen te ongebreideld 
marktdenken. En willen we dit Europese sociale 
model overeind houden dan moeten we met cen 
eensgezinde Europese stem naar buiten treden. 

Tegelijk moeten we ook binnen Europa zelf onzc 
zaken op orde hebben. Beleidsconcurrentie tussen 
de lidstaten op onder meer fiscaal en sociaal terrein 
zijn reele gevaren. En ook deze dreiging kunnen we 
aileen afwenden door meer Europese samenwer
king binnen de Europese Urue. 

Ondertussen kunnen burgers met Ianger volgen 
waarom Europa noodzakelijk is. Zij zien slechts het 
machtsgekletter en de achterkamertjespolitiek op de 
vergaderingen van de Europese Raad wat uitmondt 
in verdragen en afspraken die in hun ogen niks bie-
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den. Zij zien Europese instellingen die in hun ogen 
niet functioneren en die ze slechts ten dele vertrou
wen. Jk begrijp hun onvrede en ben daarover zeer be
zorgd. Want we bevinden ons nu in een wonderlijke 
spagaat. Het is duidelijk dat meer Europese samen
werking onontbeerlijk is, willen we het hoofd kun
nen bieden aan de maatschappelijke vraagstukken 
van de 2 1 ste eeuw. Maar het is ook duidelijk dat de 
Europese samenwerking in de Europese samenleving 
zelf geworteld moet zijn en daarvoor is de steun van 
de Europese bevolking op zijn beurt onontbeerlijk. 

De Convent-methode 

Het verdrag van Nice had Europa een stap verder op 
weg moeten brengen richting een politieke Unie. 
Maar dit zeer magere Verdrag, dat op sommige pun
ten zelfs een achteruitgang betekent, heeft duidelijk 
aangetoond hoe moeilijk nationale lidstaten afstand 
kunnen doen van hun nationale soevereiniteit, ook 
als uit hun woorden blijkt dat ze verdere hervormin
gen absoluut noodzakelijk vinden. De gebruikte on
derhandelingsmethode, de zogeheten intergouver
nementele conferentie, laat het politiek proces ver
worden tot een koehandel, waarbij weinig ruimte 
wordt gelaten voor een meer visionaire aanpak. 

Het Europees Parlement heeft in mei besloten 
v66r Nice te stem men. Dit om de uitbreiding niet te 
belemmeren. Maar tegelijkertijd is een krachtig po
litiek signaal uitgegaan door veel nadruk te leggen op 
de noodzaak de convent-methode te introduceren bij 
de totstandkoming van de Europese verdragen. Deze 
convent-methode is geent op de wijze waarop het 
Europees Handvest voor de Grondrechten van de 
burger tot stand is gekomen. Het is een proces waar
bij een brede en permanente dialoog wordt gevoerd 
met vertegenwoordigers uit maatschappelijke orga
nisaties, vakbonden, juridische kringen en de poli
tiek. Ook moeten de Europese burgers expliciet 
worden betrokken bij een veranderende en uitbrei
dende Unie. Wat de institutionele inbreng betreft 
moeten de vier instellingen (de nationale parlemen
ten, de nation ale regeringen vertegenwoordigd in de 
Raad, het Europees Parlement en de Europese Com
missie) tijdens dit convent op gelijk niveau worden 
behandeld. Hierdoor wordt de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid bij de uitoefening van de 'con
stituerende bevoegdheid' van de nationale parle-

menten en het Europees Parlement - een bevoegd
heid die tot nu toe voorbehouden was aan de rege
ringen - feitelijk erkend. Overigens zal dit met te
rugwerkende kracht a\ het geval zijn als het Hand vest 
wordt omgezet in een grondwet. 

Uit de afspraken die inN ice zijn gemaakt over het 
debat ove:r 'de toekomst van Europa' blijkt duidelijk 
het ongemak van de nationale lidstaten over de gang 
van zaken en hun besef dat meer van hen verwacht 
werd. De verklaring van Laken die eind december 
2oo1 onder het Belgisch voorzitterschap wordt op
gesteld, zal zich onder meer moeten uitspreken over 
de methode die bij het debat over de toekomst van 
Europa zal worden gebruikt. Vooralsnog ben ik kri
tisch positief over de stand van zaken in dit debat. 
Positief omdat zowel op de Europese Raad in Gote
borg als in de regeringsnotitie van de Nederlandse 
regering is voorzien in de creatie van een 'forum'. 
Kritisch, omdat dit forum we] een erg vrijblijvend 
praatcircus dreigt te worden. 

Nieuw jederalisme 

Om vanuit een Europese visie een impuls te geven 
aan het toekomstdebat, heb ik sam en met een aantal 
vooraanstaande !eden van de socialistische fractie 
zoals de Fransman Michel Rocard, de Italiaan Gior
gio Napolitano en de Duitser Jo Leinen, verenigd in 
de zogeheten Spinelli-aroep, een manifest opgesteld. 
Wij bepleiten een nieuw federalistisch model als 
antwoord op de uitdagingen die op de Europese 
Unie afkomen. Met het manifest wordt afscheid ge
nomen van het centralistische denken dat het oude 
federalisme kenmerkte. Wat wij willen is een fede
ratie van staten en burgers, een hervormde politieke 
Europese Unie. 

Het nieuwe federalisme omvat vier belangrijke 
componenten. In de eerste plaats wil het Europa 
dichter bij de burgers brengen. Zo moet een Euro
pese grondwet worden opgesteld, een voorstel dat 
onlangs ook door de Duitse president Rau werd ge
lanceerd. Verder moet een Europese publieke 
ruimte worden ontwikkeld. Een eerste aanzet hier
voor is het starten van een sociale dialoog met het 
Europees maatschappelijk middenveld, sociale part
ners, NGo's, enzovoort. 

Een tweede doe] van het nieuwe federalisme is 
het tot stand brengen van. een democratische en 

1. Bran: 'EuroBarometer najaar 1999', 
uitgegeven in April 2ooo en 'Euro
Barometer najaar 2ooo' uitgegeven in 
April 2oo1. 
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transparante Unie. Dit vergt institutionele hervor
mingen. Om beleid te ontwikkelen op Europees ni
veau client de Europese Commissie omgevormd te 
worden tot een Europese regering. Deze Europese 
regering moet worden samengesteld op basis van de 
uitkomst van de verkiczingen voor het Europees 
Parlement. Deze verkiezingen zoudcn met Euro
pese lijsten moeten worden gevoerd en de nummer 

nen Commissie, Parlement en Raad hierbij altijd de 
bevoegdheid bezitten om corrigerend op te treden, 
indien de zelfregulering niet tot het gewenste resul
taat leidt. Bovendien brengt positieve subsidiariteit 
Europa dichter bij de burger door enerzijds helder te 
maken waar de bevoegdheden liggen en anderzijds 
de bevoegdheden daar te leggen waar de burger ze 
logischerwijs verwacht. Tijdens de MKZ-crisis bij

1 op deze lijst zou de kandi
daat-voorzitter dan wei 
kandidaat-premier van de 
Europese regering moeten 
worden. Europese besluit
vorming moet op een de
mocratische manier gecon
troleerd worden door het 
Europees Parlement. Het 
Europees Parlement moet 

Ik ben blij dat de Nederlandse 

overheid de gedachte van zo'n soort 

senaat, bestaande uit vertegen

woordigers van nationale parlementen, 

blijkbaar als een doublure van het 

Europees Parlement ziet 

voorbeeld, keken veel bur
gers in de richting van het 
Europees Parlement ter
wijl juist de nationale mi
nisters verantwoordelijk 
waren. 

Tot slot staat het nieuwe 
federalisme voor meer po
litieke samenwerking. Dit 
is noodzakelijk om resulta

dan ook over aile communautaire beleidsterreinen 
(en minimaal de communautaire wetgeving) mede
beslissingsrecht krijgen. 

Transparantie moet worden gegarandeerd door 
openbare vergaderingen van de Europese Raad die 
nu nog vaak achter gesloten deuren plaatsvinden. 
Verder moet de huidige terminologie van de Euro
pese instellingen en procedures vereenvoudigd wor-

• den. Onze voorstellen leggen een link naar deter
men die de burger vanuit de nationale politick al 
kent. Zo wordt, als het aan ons ligt, de Europese 
Commissaris voortaan 'Minister van de Europese 
Unie' genoemd en het DG buitenlandse betrekkin
gen moet 'het Europees ministerie voor Buiten
landse Zaken' worden. 

Een derde ambitie is dat zaken aileen dan op EU

niveau worden aangepakt als zij niet op efficiente 
wijze op een lager niveau afgehandeld kunnen wor
den. Dit betekent dater meer ruimte komt voor re
gionale en lokale overheden om zelfstandig beleid te 
maken, daar waar Europese- en ook nationale- be
moeienis overbodig is; ik noem dit positieve subsidia
riteit. Dit in tegenstelling tot negatieve subsidiariteit 
die ik classificeer als een te strikte afbakening van be
voegdheden of een renationalisering van beleid ge
baseerd op de vaak ongefundeerde angst zeggen-
chap te verliezen over aansprekende beleidsterrei

nen. 
Bovendien moet onderzocht worden of niet 

meer beleidsterreinen kunnen worden overgelaten 
aan het maatschappelijk middenveld. Een dergelijke 
werkwijze maakt maatschappelijke sectoren verant
woordelijk voor hun eigen handelen. Uiteraard die-

ten te kunnen bereiken op die terreinen waarop de 
Europese bevolking adequaat overheidsingrijpen 
verwacht. Dit zijn dus beleidsterreinen waarvoor 
Europese samenwerking onontbeerlijk is, zoals de 
bestrijding van de internationale criminaliteit, 
voedselveiligheid het milieu, ofhet beschermen van 
de socialc zekerheid. 

Europese luchtkastelen? 
Ondertussen hebben meerdere politici uit Neder
land en het buitenland zich over de toekomst van Eu
ropa uitgelaten. Sommigen, zoals minister Van 
Aartsen, willen wei een debat, maar dan in een be
perkt kader. Burgers moeten volgens hem vooral 
niet worden lastiggevallen met Europese 'federate 
luchtkastelen' . De initiatiefnemers van het Spinelli
manifest vinden dat voor de democratische legitimi
teit van de Europese Unie de burger juist wei met 
dergelijke Europese vraagstukken geconfronteerd 
moet worden en dee! moeten kunnen nemen aan het 
debat. En deze visie is niet gebaseerd op een 'lucht
kasteel ' , maar op het duidelijk gegeven dat de steun 
van de bevolking voor onderdelen van het Europees 
project is gebaseerd op bet geloof dat Europese sa
menwerking voordelen biedt. 

Gelukkig bestaat bij vee! Europese politici wei de 
politieke wil dit debat te voeren en zien zij in dat met 
het inleveren van een klein beetje soevereiniteit aan 
Europese efficiency en democratic gewonnen kan 
worden. De belangrijkste bijdrage lijkt vooralsnog 
afkomstig van de Duitse Bondskanselier Schroder 
die eind april zijn plannen over de 'staatsrechtelijke' 
indeling van de Europese Unie en een Europese 
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grondwet presenteerde. Zijn ideeen, die onder 
meer bestaan uit het uitbreiden van de bevoegdhe
den van het Europees Parlement en het vormen van 
een sterke Europese regering, komen in grote lijnen 
overeen met de voorstellen in ons manifest over het 
'nieuwe federalisme'. Het pleidooi van Schroder 
voor een tweekamerstelsel waarbij de Raad wordt 
omgevormd tot een senaat is ook een goed initiatief. 
Ik vind het dan ook spijtig dat de Nederlandse rege
ring dit idee niet duidelijker steunt in haar notitie 
over de toekomst van de Europese Unie. Deze se
naat zou namelijk zowel beleidsmatig als wetgevend 
een open senaat kunnen zijn die effectiever, demo
cratischer en transparanter zou kunnen werken dan 
de huidige gesloten Raad. 

De voorstellen van de Nederlandse regering in 
haar notitie sluiten in een aantal opzichten nauw aan 
bij de verdergaande plannen van bondskanselier 
Schroder. Beiden steunen een Europese grondwet, 
versterking van de communautaire methode en een 
sterkere rol van de Europese Commissie. Ook ik 
steun deze voorstellen, maar sta niet achter de dicht
getimmerde afbakening van de bevoegdheden zoals 
in het voorstel van Bondskanselier Schroder wordt 
neergelegd. Een dergelijke precieze afbakening lokt 
enkel strijd uit tussen de verschillende bestuurslagen 
betreffende de verdeling van de bevoegdheden en zal 
leiden tot een weinig flexibele en slagvaardige be
sluitvormingsstructuur. Het blijft daarom noodzaak 
deze afgrenzing flexibel te hanteren. 

De rol van de nationale parlementen 

Naast het Europees Parlement spelen de nationale 
parlementen een belangrijke controlerende rol bin
nen de Europese Unie. Een van de huidige preble
men is dat de nationale parlementaire controle niet 
is gestructureerd op Europees niveau. Per lidstaat 
bestaan verschillende praktijken. Daarnaast is deze 
vorm van controle voor de burgers weinig zichtbaar. 
Het is goed dat nu naar een verbetering van de natio
nale parlementaire controle wordt gestreefd, maar 
niet aile suggesties zijn in mijn visie even bruikbaar. 
Zo pleiten sommige nationale parlementen en rege
ringsleiders voor een nieuwe Europese Eerste 
Kamer, bestaande uit afgevaardigden van de natio
nale parlementen. De intentie van dit voorstel is de 
democratische legitimiteit van de Unie te vergro
ten. Terecht wordt gewezen op de huidige geringe 
invloed van de nationale parlementen op de besluit
vorming op Europees niveau. Toch kan ik dit voor
stel niet steunen. De vergroting van de invloed van 

de nationale parlementen op de besluitvorming 
moet komen door een versteviging van de controle 
op de Raad van de Europese Unie door diezelfde na
tionale parlementen en niet door het instellen van 
een nieuw orgaan. Daarnaast is een dergelijke 
nieuwe instelling niet rechtstreeks gekozen door de 
burger en zijn haar bevoegdheden (raadpleging, be
raadslaging of controle) onduidelijk. 

Als de nationale parlementen medebeslissings
bevoegdheid zouden krijgen, zou dat bovendien de 
bevoegdheden van het Europees Parlement onder
mijnen waardoor de democratische legitimiteit van 
de Europese Unie eerder zou af- dan toenemen. Ik 
ben dan ook blij dat de Nederlandse overheid de ge
dachte van zo'n soort senaat, bestaande uit verte
genwoordigers van nationale parlementen, blijkbaar 
zelf ook als een doublure van het Europees Parle
ment ziet, en deze gedachte niet Ianger heeft opge
nomen in de regeringsnotitie. Hopelijk zal ook de 
PvdA-Tweede Kamer fractie hiervan overtuigd 
raken. 

De nationaliteiten in de jracties 

Standpuntverschillen over de toekomstige staats
rechtelijke vormgeving van Europa, soms ingegeven 
door een nationale achtergrond en soms door de po
litieke achtergrond, spelen zeker ook een complice
rende rol in het Europees Parlement. De sociaal-de
mocratische fractie (PES) en de christen-democrati
sche fractie ( EVP) herbergen vertegenwoordigers uit 
alle lidstaten en zijn per fractie van een grotere om
vang dan de gehele Tweede Kamer. Dit brengt uiter
aard afstemmingsproblemen met zich mee. In het 
debat over de toekomst van Europa bestaat binnen 
de PES-fractie duidelijk een meer afwerende hou
ding onder onze collega's uit Zweden, Denemarken 
en Groot-Brittannie. Niet onlogisch gezien de pu
blieke meningsvorming in hun eigen lidstaten. Tege
lijkertijd bestaat er een Noord-Zuid onderscheid 
waar het gaat om de bestuurlijke hervorming van de 
instellingen, gevoed door een meer open bestuurs
traditie in Noord-Europa en een meer gesloten be
stuurscultuur in Zuid-Europa. De verschillende na
tionale achtergronden leiden dus tot verschillen van 
inzicht. Toch leidt dit in het debat binnen de PES

fractie niet tot onoverkomelijke problemen en 
wordt in principe het Europees belang gesteund. 

Maar de nationale gevoeligheden kunnen wel 
veel scherper liggen op andere beleidsterreinen. De 
hervorming van het Europees landbouwbeleid is 
zo'n terrein waarbij de gemoederen binnen de PES-
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fractie - en ook de andere fracties - soms zeer hoog 
oplopen en de stand pun ten mijlenver uiteen kunnen 
liggen. Generaliserend gezegd willen de Zuidelijke 
lidstaten - en dan ligt de grens onder Belgie - eigen
lijk zo weinig mogelijk veranderen en willen de 
Noordelijke Ianden, met Duitsland en Nederland 
voorop, een grondige hervorming. 

Op mijn voorstel - en met de nodige aandrang -
heeft de fractie een ad-hoc werkgroep ingesteld die 
een PES standpunt over deze hervormingen moet 
voorbereiden. Vooralsnog bevinden we ons in de 
voorbereidende fase. Het is echter duidelijk dat nog 
een lange weg moet worden afgelegd. Maar ondanks 
de meningsverschillen over bijvoorbeeld het land
bouwbeleid kenmerkt de PES-fractie zich in het alge
meen door een grote cohesie, omdat wij allemaal 
vanuit dezelfde sociaal-democratische beginselen 
politiek bedrijven. De coherentie binnen de PES is 
dan ook veel groter dan bij de christen-democraten 
die het gehele spectrum van puur conservatief tot 
christen-democratisch links bestrijken, metals bij
zondere vogels de partij van Berlusconi en de En
gelse Conservatieven. 

Van deze ideologische gespletenheid maakt de 
PES dankbaar gebruik . Zo kan een meerderheid in 
het Parlement worden verkregen door de EVP met-

• terdaad te splijten. Dit is ons bijvoorbeeld gelukt op 
het voor de sociaal-democratie uiterst belangrijke 
terrein van coordinatie en samenwerking tussen de 
lidstaten op het gebied van het nationale sociale ze
kerheidsstelsel. Een compromis met de christen-de
mocraten werd bereikt, doch het rechtse deel van de 
EVP stemde tegen het compromis. Ook tijdens de 
behandeling van het verdrag van Nice in het Parle
ment had de EVP-fractie beduidend meer problem en 

de interne eenheid te bewaren. Onder meer de En
gelse Conservatieven volgden een afwijkende lijn in 
deze parlementaire stemming door zich tegen het 
verdrag van Nice uit te spreken. 

De toekomst van Europa 
En juist deze houding van de Engelse Conservatie
ven vertegenwoordigt voor mij de noodzaak voor 
een open debat over de toekomst van een democra
tisch, transparant en politiek gelegitimeerd Europa, 
waarbij burgers, politici, maatschappelijke organi
saties en bestuurders op lokaal, regionaal en natio
naal niveau worden betrokken. Waarom? Omdatwe 
zonder zo'n debat het draagvlak onder de Europese 
bevolking voor de uitbouw van de economische en 
de monetaire Unie naar een politieke Unie verlie
zen . En daarmee geven we ruim baan aan de Euro
sceptici en nee-zeggers op het Europese ton eel. 

Dit is fun est voor ons, sociaal-democraten, want 
we hebben Europese samenwerking broodnodig 
willen we ons ideaal van solidariteit overeind hou
den en met eigentijdse middelen vorm geven . Dit 
moet plaatsvinden in een globaliserende wereld 
waar de marktkrachten sterk zijn. 

We willen Europa-brede coalities met maat
schappelijke organisaties. We willen dat Europese 
burgers zich door de Europese instellingen verte
genwoordigd voelen. We willen concrete resultaten 
voor onze burgers. En daarom is een Europese staat
rechtelijke indeling nodig die democratische en 
transparante besluiten mogelijk maakt. Dit is voor 
mij het echte de bat over de finaliteit van Europa. 

MAX VAN DEN BERG 

delegatieleider van de PvdA-Eurodelegatie 
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