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Verschillende columnisten, waaronder niet de minsten zoals Kees 
Schuyt, hebben al gezegd rtiet te gaan stemmen voor de Europese Ver
kiezingen . Dat er veel rrtis is met het Europese besluitvorrrtingsproces 
zal ik niet ontkennen. Ik betwist wèl dat dat een reden is zich af te wen
den en zich bij het leger Europese onverschilligen te scharen. Europese 
besluitvorrrting beïnvloedt in sterke mate het Nederlandse beleid. Al
leen daarom al is het belangrijk die besluitvorming te controleren. Na
tuurlijk moet daarvoor het democratisch tekort worden opgeheven . 
De eerste stappen daartoe worden thans voorzichtig gezet - meer 
macht voor het Europees Parlement, spreekrecht voor Europarlemen
tariërs in de Tweede Kamer, betere controle doorTweede Kamerleden 
van de inbreng van bewindspersonen tijdens Europese raden. Uit erva
ring weet ik hoe moeilijk het is die controle te verbeteren. Maar dat kan 
nooit een reden zijn je er bij neer te leggen, integendeel zelfs. 

Ook is er nog veel kritiek mogelijk op al te genereuze inkomensre
gelingen voor Europarlementariërs. De PvdA heeft daarover met an
dere partijen terecht een gedragscode afgesproken. Daarmee zou de 
discussie afgelopen kunnen zijn. Helaas is dat rtiet het geval. De ver
moedens van fraude en vriendjespolitiek lijken een Europese veen
brand te vormen die steeds opnieuw vlam vat. 

De vragen waar het werkelijk om gaat komen ondertussen rtiet 
meer aan de orde. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van de E M u 
voor sociale mobiliteit van werknemers in Europa? Immers, nationale 
lidstaten kunnen geen monetair beleid meer gebruiken om zoge
naamde a-symmetrische schokken op te vangen .Toen De Gaulle zich in 
1968 door studentenacties geconfronteerd zag met een sociale en eco
nomische crisis verlaagde hij simpelweg de wisselkoers. Het stimuleren 
van arbeidsmobiliteit op alleen economische gronden, zoals in de Ver
enigde Staten, kan rtiet zomaar het antwoord zijn. 

Van belang is er voor te zorgen dat concurrentie rtiet plaats vindt 
door een 'vlucht-naar-beneden' van sociaal beleid. Beter kunnen we de 
discussie nu openen over andere mogelijkheden om sociaal beleid te 
coördineren. Dan zijn we tenminste voorbereid op wat vroeg of laat 
gaat komen. Minimumbepalingen zijn daarbij broodnodig maar niet 
voldoende. Het ten voorbeeld stellen van landen met goed beleid 
(benchmarkina) is een stap vooruit, maar dient verder geconcretiseerd te 
worden. 

Vermeden moet worden dat de ministers van Financiën en Econo
mische Zaken, verzameld in de zogenaamde Ecofin Raad, de marges 
van het Europese sociale- en werkgelegenheidsbeleid bepalen. Het 
door het Duitse voorzitterschap voorgestelde Employment Pact kan hel
pen om tot een betere macro-econorrtische beleidscoördinatie te 
komen: het streven naar actief arbeidsmarktbeleid dient daarin het cen
trale criterium te zijn. Niet via de Amerikaanse weg van het verlagen 
van uitkeringen en het verslechteren van arbeidsvoorwaarden, maar via 
een modernisering van het Rijnlandse model. Zo gezien biedt het Em
ployment Pact de kans een Europese visie op de Derde Weg te presen
teren. Dát is waar de discussie over Europa over zou moeten gaan. Een 
discussie waarbij de PvdA zich niet onbetaigd mag laten. En apinion
leaders evenmin, of ze nu gaan stemmen of niet. 
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