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Ons Europa 

Na de Tweede Kamerver
kiezingen van 6 mei jl. 
client de volgende elec
torale krachtmeting met 

Open briif aan de 
Partij van de Arbeid Bank versterkt het 

gevoel dat sprake is van 
een 'ver van m'n bed 
show'. 

ingrijpende consequenties Het gebrek aan demo
voor de toekomst van 
Nederland zich aan: op 
10 juni 1999 vinden de 
verkiezingen plaats voor 
het Europees Parlement. 
Volgens de onderteke
naars van deze brief, 
!eden van de PvdA die de 
Europese samenwerking 
een warm hart toedragen, 
is dringend een herbezin
ning nodig op het Europa
beleid van de PvdA en de 
wijze waarop dat beleid in 
het Europees Parlement 
wordt uitgedragen. 

MICHIEL VAN HULTEN, 
cratische controle draagt 
bij aan het ontstaan van 
een steeds grotere kloof 
tussen Europa en de bur
ger. Vee! besluiten wor-

EDITH MASTENBROEK & 

GALA VELDHOEN 

den nooit democratisch 
Michie] van Hulten is Europees ambtenaar en was in 

1994 PvdA-kandidaat voor het Europees Parlement . 

getoetst - niet door het 
Europees Parlement, 
maar ook niet door de 
nationale parlementen . 
Journalisten kunnen even
min hun controlerende 
taak uitoefenen, want 
Brusselse vergaderingen 
zijn meestal besloten, 
en de vergaderstukken 
geheim. De Europese 
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Zij schreven deze briif op persoonlijke titel. 

Europa is volop in 
beweging. Het Verdrag 
van Amsterdam treedt binnen enkele maanden in 
werking; de euro wordt per 1 januari 1999 inge
voerd en er is een begin gemaakt met de uitbrei
dingsonderhandelingen met vijf voormalige 
Oostblok-landen en Cyprus. Er lijkt weer schot te 
zitten in het Europese integratieproces dat na de 
ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 
het slop raakte. Toch groeit onder de Nederlandse 
bevolking, van oudsher een trouwe aanhanger van 
Europese samenwerking, de onvrede over de 
manier waarop het Europa van de 2 1 e eeuw vorm 
krijgt. Europa, zo is de afgelopen jaren gebleken, 
houdt zich onvoldoende bezig met onderwerpen 
waar burgers vee! belang aan hechten. Brussel 
wordt eerder gezien als logge bureaucratische 
bemoeial dan als bron van oplossingen voor maat
schappelijke vraagstukken. De ondoorzichtige wijze 
waarop in Brussel door nationale politici politiek 
wordt bedreven - zoals bij de benoeming van Wim 
Duisenberg tot president van de Europese Centrale 

Commissie, toch een 
soort regering-in-wording op Europees niveau, 
wordt niet door volksvertegenwoordigers maar 
door regeringsleiders benoemd, en kan alleen als 
geheel door het Europees Parlement naar huis wor
den gestuurd. Individuele commissarissen kunnen 
niet in voldoende mate ter verantwoording worden 
geroepen. Commissarissen die bekend staan om 
hun gebrek aan competentie of om hun veelvuldige 
afwezigheid kunnen ongestO'C'Jrd hun gang gaan. 
Fraudeschandalen en e~_<;essen bepalen meer dan 
ooit het beeld dat de burger van de Brusselse poli
tiek en bureaucratie heeft. Door gebrek aan demo
cratie, transparantie en efficiency is de belangstel
ling van burgers voor de Europese politiek gering, 
en daardoor neemt de controle op wat zich in 
Brussel en Straatsburg afspeelt steeds verder af. 

De kritiek op Brussel is lang niet altijd terecht. De 
onrechtmatige besteding van Europees geld is voor
al het gevolg van gebrekkige controle in de 
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Lidstaten zelf. En het dubieuze gedrag van een klei
ne groep Europarlementariers kan niet het hele 
Europees Parlement worden aangewreven. 
Niettemin heeft dit gedrag geleid tot een vertrou
wensbreuk tussen kiezers en gekozenen. Rond de 
Europese politiek is een sfeer ontstaan die de verde
re overdracht van politieke bevoegdheden aan de E.U 

in de weg staat, terwijl dat op sommige terreinen 
hard nodig is. Een ingrijpende hervorming van de 
Europese instellingen is een conditio sine qua non 

voor het herstel van het vertrouwen van de burger 
in het integratieproces. Maar dat is niet voldoende. 
Voor veel mensen moeten nut en noodzaak van de 
Europese samenwerking opnieuw worden aange
toond. 

De oorspronkelijke doelstelling van de Europese 
integratie, nooit meer oorlog, is verwezenlijkt. 
Oorlog tussen de Lidstaten van de Europese Unie is 
zo goed als ondenkbaar geworden. Dat is een groot 
goed, en politici en anderen hebben gelijk wanneer 
zij jonge generaties hierop wijzen. Maar het voorko
men van oorlog kan niet als enige raison d'etre van de 
Europese samenwerking fungeren. Europa moet 
zich meer bezig houden met zaken die burgers 
rechtstreeks raken. De nadruk ligt eenzijdig op de 
Economische en Monetaire Unie. Aandacht voor 
milieubeleid, sociaal beleid, misdaadbestrijding, 
consumentenbeleid en volksgezondheid blijft ach
ter. Zo dreigt de Europese samenwerking alsnog uit 
te lopen op een mislukking; een blauwdruk van de 
elite die nooit door de bevolking zal worden gedra
gen. 

In het zicht van de verkiezingen van I 999 en de 
benoeming van een nieuwe Europese Commissie 
per I januari 2ooo pleiten wij voor heldere keuzes 
in het Europese beleid en een koerswijziging van de 
PvdA . Vaak wordt de indruk gewekt dat wie niet 
v66r Europa is, ti~gen Europa is. Wellicht is dat de 
reden voor het ontbreken van een echt Europa
debat in de PvdA. Deze brief is bedoeld als paging 
de discussie weer vlot te trekken . Want op I o juni 
kiezen we niet voor of tegen Europa, maar voor een 
visie op de verdere ontwikkeling van de Europese 
integratie. Deze briefbevat kritiek op het verleden, 
maar is vooral bedoeld als provocerend discussie
stuk voor nu en als schets voor de toekomst. 

0NS PROGRAMMA VOOR EUROPA 

Het sociaal-democratische Europa dat ons voor 
ogen staat koppelt een moderne, vrije marktecono
mie- waarin de belangen van consumenten centraal 

staan- aan een vooruitstrevend sociaal beleid. Ons 
Europa is duurzaam en solidair, veilig en vrij . Ons 
Europa vervult een voorbeeldfunctie op het inter
nationale toneel, door zich blijvend in te spannen 
voor verdraagzaamheid, vrede en de rechten van de 
mens. Om dit alles waar te kunnen maken is ons 
Europa slagvaardig en democratisch. Wat volgt zijn 
de keuzen die wij zouden maken; dit is een impres
sie van ons Europa. 

Een moderne en sociale markteconomie 

Met het opheffen van de handelsgrenzen tussen de 
Lidstaten van de Europese Unie is een markt ont
staan voor producenten en werkgevers . Nu moet de 
interne markt ook voor werknemers en consumen
ten werkelijkheid worden. Individuele en collectie
ve sociale grondrechten moeten ook op Europees 
niveau tot uitdrukking komen. Het Economisch en 
Sociaal Comite van de Europese Unie, een verou
derde, verbureaucratiseerde instelling die geen aan
sluiting vindt bij de eisen van deze tijd, moet wor
den omgevormd tot een afgeslankte Europese 
Sociaal-Economische Raad die adviezen formuleert 
over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch 
beleid. Minimurnnormen op het gebied van rnini
mumloon-wetgeving, sociale zekerheid en gezond
heidszorg zullen uiteindelijk op Europees niveau 
moeten worden vastgelegd om 'sociale dumping' 
tussen Lidstaten te voorkomen. De werkgelegen
heid kan nu al worden gestimuleerd door de BTW 

op arbeidsintensieve diensten sterk te verlagen en 
nationale regelgeving die het vrij verkeer van werk
nemers belemmert aan te pakken. Het beleid van de 
nieuwe Europese Centrale Bank mag niet eenzijdig 
zijn gericht op een lage inflatie op korte termijn, 
maar client te streven naar een evenwichtige econo
mische ontwikkeling op lange termijn. 

Bedrijven moeten vrij met elkaar kunnen con
curreren . Ieclere vorm van staatssteun en kartelvor
ming gaat ten koste van de keuzevrijheid (en de por
temonnee) van de consument. De Europese 
Commissie blijkt onvoldoende in staat misstanden 
aan te pakken. Wij pleiten voor de oprichting van 
een Europese Mededingingsautoriteit die, los van 
nationale belangen, toeziet op eerlijke concurren
tieverhoudingen binnen Europa. De wettelijke 
rechten van consumenten (productinformatie, kwa
liteitsgaranties, productveiligheid, milieu- en 
gezondheidsnormen) dienen bovendien fors te wor
den uitgebreid. 

Het landbouwbeleid van de Europese Unie moet 
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op de schop. Uit onderzoek van onder meer de 
Erasmus Universiteit blijkt dat ieder Nederlands 
gezin per jaar 3 lao gulden kwijt is aan hogere belas
tingen en hogere prijzen als gevolg van dat beleid. 1 

Bovendien worden Nederlandse boeren benadeeld 
ten opzichte van rninder efficiente collega's uit 
andere delen van Europa. De landbouwsubsidies 
(goed voor zo'n 5o% van de Europese begroting: 
1 oo miljard gulden per jaar) zouden daarom gefa
seerd moeten worden afgeschaft, samen met de 
importheffingen en quotaregelingen die vrije 
marktwerking belemmeren. Het verdwijnen van de 
landbouwsubsidies heeft grote maatschappelijke 
consequenties en brengt hoge kosten met zich mee. 
Die mogen niet aileen door boeren worden gedra
gen: de productiesubsidies zullen tijdelijk moeten 
worden vervangen door inkomenssteun. Een deel ' 
van de vrijgekomen middelen zal moeten worden 
aangewend voor beter beheer van onze natuur. 

Een salida ire en duurzame samenlevin8 

Solidariteit met minder welvarende Europese Ian
den is voor sociaal-democraten een morele plicht; 
voor Nederland is het ook een kwestie van eigenbe
lang. Versterking van de infrastructuur en investe
ringen in het opleidingsniveau van werknemers dra
gen niet aileen bij aan de econornische ontwikkeling 
van arme regio' s maar vergroten bijvoorbeeld ook 
de afzetmarkt voor Nederlandse producten. De 
bestaande fmanciele steun aan arme regio 's is echter 
slecht georganiseerd en fraudegevoelig. De criteria 
van de verschillende fondsen (samen goed voor een 
kwart van de Europese begroting) dienen te worden 
aangescherpt, zodat aileen de allerarmste regio' s van 
Europa er gebruik van kunnen maken. Lidstaten 
zouden bovendien garant moeten staan voor de sub
sidies die zij ontvangen; uitgaven die niet volgens de 
regels kunnen worden verantwoord moeten door de 
Lidstaten worden teruggestort in de Europese kas. 

De Europese solidariteit moet ook tot uiting 
komen in de beoogde uitbreiding van de Europese 
Unie met nieuwe Lidstaten. De kandidaat-Lidstaten 
van Midden- en Oost Europa hebben fi.nanciele 
steun hard nodig. Hoewel het de vraag is of daar na 
de beoogde versobering van de landbouwsubsidies 
en aanscherping van bovengenoemde regels een 

hogere Europese begroting voor nodig is, moet de 
bereidheid om vanuit de Lidstaten een aanvullende 
bijdrage te leveren aanwezig zijn. Dat bij het bepa
len van de bijdrage van Lidstaten aan de Europese 
begroting een vast percentage van het nationaal 
inkomen als uitgangspunt zou moeten gelden ligt 
wat ons betreft voor de hand . 

De Europese solidariteit moet verder reiken dan 
de grenzen van ons continent. De bestrijding van 
armoede en ongelijkheid in de Derde W ereld heeft 
een hoge prioriteit. Dat moet vooral tot uiting 
komen in het Europese handelsbeleid. Handels
beperkingen die op basis van protectionistische 
marktoverwegingen zijn opgelegd, zoals import
heffingen en quotaregelingen, dienen zo snel moge
lijk te worden opgeheven. Producten uit de Derde 
W ereld moeten vrij kunnen concurreren met die 
uit rijke Ianden. De geleidelijke afschaffing van de 
Europese landbouwsubsidies zal de landbouw en 
handelspositie van Derde W ereldlanden fors verbe
teren, door ze gelijke toegang te verschaffen tot de 
Europese markt. 

Europa client zich tenslotte vee! meer dan nu het 
geval is solidair te tonen met toekomstige genera
ties. Aileen effectieve milieumaatregelen op 
Europees niveau kunnen een einde maken aan de 
afbraak van onze leefomgeving waar de mensheid 
zich tot op de dag van vandaag schuldig aan maakt. 
Als uitgangspunt geldt volgens de Europese 
Verdragen: de vervuiler betaalt. Dat principe wordt 
echter niet of nauwelijks in de praktijk gebracht. 
Wij hopen dat daar snel verandering in kan komen. 
Het terugdringen van de meest rnilieu-onvriendelij
ke vormen van mobiliteit en het zwaarder belasten 
van energieverbruik (in ruil voor lagere lasten op 
arbeid) heeft de hoogste prioriteit. Bijna legen
darisch is het voorbeeld van de Nederlandse toma
ten die in Italie worden verwerkt en vervolgens als 
puree weer in Nederland worden verkocht. Dat is 
aileen mogelijk dankzij de te !age kosten van vracht
vervoer over de weg en de energiesubsidie die tuin
ders ontvangen. De werkelijke kosten van mobili
teit en energie - dus inclusief de schade aan natuur 
en milieu - moeten in rekening worden gebracht. 
Overeenkomstig het PvdA-verkiezingsprogramma 
'Een wereld te winnen' moet nu eindelijk werk 

1. J. Kol en B. Kuijpers , The Cost for 
Consumers and Taxpayers of the Common 
Aoricultural Policy of the European Union: 
the case of the Netherlands, Erasmus 
Centre for Economic Integration 
Studies, maart 1996. 



worden gemaakt van een Europese heffing op vlieg
tuigbrandstof (kerosine). Volgens ons moet dat 
gebeuren ongeacht de vraag of een dergelijke heffing 
ook in andere delen van de wereld wordt ingevoerd. 
Vliegverkeer moet in principe worden verboden op 
trajecten waar de (hogesnelheids-) trein een vol
waardig alternatief biedt. T egelijkertijd zal Europa 
meer moeten investeren in een samenhangend, snel 
en efficient stelsel van openbaar vervoer. Een 
Europese benzine-accijns zou de nationale accijnzen 
moeten vervangen. Daarmee vormt benzinetoeris
me geen argument meer tegen maatregelen die hard 
nodig zijn. Er moet zo snel mogelijk een Europese 
ecotax op energie komen, zowel voor klein- als voor 
grootverbruikers, waarbij de inkomenseffecten voor 
de laagste inkomens worden gecompenseerd en het 
bedrijfsleven een verhoudingsgewijs hogere bijdrage 
Ievert. Onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van milieutechnologie moeten vee! sterker dan nu 
het geval is worden gestimuleerd. 

Vrijheid en veilisheid voor iedereen 

Het garanderen van de fysieke veiligheid van bur
gers blijft, ook nude directe oorlogsdreiging is weg
genomen, een van de kerntaken van de Europese 
samenwerking. Het omvormen van de West
Europese Unie tot defensietak van de Europese 
Unie biedt de beste mogelijkheden om te komen tot 
een volwaardig Europees veiligheidsbeleid. De 
Europese Unie moet ook buiten N Avo-verband 
militair kunnen optreden, zodat Europa zich dan 
niet Ianger kan verschuilen achter de brede rug van 
de Verenigde Staten wanneer de stabiliteit van het 
Europese continent in het geding is, zoals tijdens de 
oorlog in voormalig J oegoslavie of nu in Kosovo. 

De zorg voor de veiligheid van burgers houdt 
niet op bij het beveiligen van de buitengrenzen van 
de Unie. Grensoverschrijdende criminaliteit wordt 
een steeds groter probleem. Drugshandel, kinder
porno, fraude, wapenhandel, heling en mensen
smokkel kunnen aileen in Europees verband effec
tief worden bestreden. De bevoegdheden van het 
Europese politie-samenwerkingsverband Europol 
moeten daarom worden uitgebreid. Uitdrukkelijke 
voorwaarde is wei dat Europol rechtstreeks verant
woording aflegt aan de Europese Commissie, dat 
het Europees Parlement het werk van Europol kan 
controleren en dat het Europees Hof van Justitie de 
bevoegdheid krijgt de activiteiten van Europol te 
toetsen aan de Europese wet- en regelgeving. De 
bestrijding van criminaliteit mag immers nooit ten 

koste gaan van de individuele vrijheden van burgers . 
Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, 
vrijheid van godsdienst en het recht op gelijke 
behandeling zijn grondrechten die ook voor de toe
komst van de Europese Unie normgevend moeten 
zijn. Het blijft de eerste taak van iedere sociaal
democraat deze grondrechten te beschermen. 
Burgers van de Europese Unie moeten overal in de 
Unie op dezelfde wijze worden behandeld en op 
dezelfde grondrechten aanspraak kunnen maken. 
Dat stelt hoge eisen aan kandidaat-Lidstaten. Aileen 
Ianden die de burgerrechten volledig respecteren 
zijn welkom als lid van de Europese Unie. 

De Europese Unie zou een toonbeeld moeten 
zijn van verdraagzaamheid en veelzijdigheid, maar is 
nog ver van dat ideaal verwijderd. Bij de bevolking 
neemt de bereidheid (politieke) vluchtelingen op te 
vangen steeds meer af. Het asielbeleid binnen de 
Europese Unie is door harmonisatie verworden tot 
een beleid van de kleinste gemene deler: solidariteit 
en verdraagzaamheid brokkelen steeds verder af. 
Het wantrouwen tussen bevolkingsgroepen onder
ling en tegenover mensen uit andere Ianden is nog te 
groot. Uitingen van racisme en discriminatie moe
ten worden bestraft. Op deze terreinen moet de 
Europese Unie actie ondernemen, gerichte en doel
treffende actie die de huidige symboolpolitiek over
stijgt. Het uitroepen van een jaar tegen racisme is 
een begin, maar ook niet meer dan dat. 

Een voorbeelcifunctie in de wereld 

Europa is de afgelopen halve eeuw vooral met zich
zelfbezig geweest. De wederopbouw na de oorlog, 
de economische en politieke integratie en de Koude 
Oorlog hebben aile aandacht opgeeist. Aan grote 
problemen in de rest van de wereld, zoals armoede, 
gewapende conflicten en schending van de mensen
rechten, werd weinig aandacht besteed. Europa 
gunde de Verenigde Staten de rol van 'Ieider van de 
vrije wereld'. A an de vooravond van de 2 1 e eeuw 
staan de zaken er anders voor. Europa staat op het 
punt in economisch en monetair opzicht daadwer
kelijk een te worden, en wordt daarmee voor het 
eerst a force to be reckoned with. De benoeming van 
een Hoge Vertegenwoordiger voor het Buiten
lands- en Veiligheidsbeleid is aanstaande. Een der
gelijke ontwikkeling brengt verantwoordelijkheden 
m.et zich mee. Nu Europa de zaakjes in eigen huis 
beter op orde heeft, is het de hoogste tijd in de 
wereld het voortouw te nemen bij het bestrijden 
van sociale en politieke misstanden. 
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Het bevorderen van vrede en rnensenrechten 
moet de belangrijkste leidraad worden van het 
Europese buitenlands beleid. De Europese Unie 
moet ingrijpen als in Europa- maar ook in andere 
delen van de wereld - mensenrechten met voeten 
worden getreden. De wapenhandel moet sterk aan 
banden worden gelegd; wapenleveranties aan Ian
den waar ernstige schendingen van de mensenrech
ten plaatsvinden moeten in elk geval worden verba
den. De Europese Unie client een belangrijke bijdra
ge te leveren aan vredesmissies van de Verenigde 
Naties en kan de belangrijkste steunpilaar worden 
van een snelle VN-interventiemacht, die de escala
tie van conflicten kan helpen voorkomen. 
Schendingen van de mensenrechten moeten krach
tig worden bestreden. Sociale normen die in Europa 
als absoluut minimum gelden zouden in het 
Europese buitenlands beleid ook voor de rest van de 
wereld maatgevend moeten zijn. De snelheid 
waarmee op sociaal terrein vooruitgang wordt 
geboekt zal in de praktijk mede afhankelijk zijn van 
de mate van democratisering en economische 
ontwikkeling. Dit laat onverlet dat aan excessen 
(zoals kinderarbeid) zo snel mogelijk een eind 
moet worden gemaakt. Met dictatoriale regimes die 
niet voor rede vatbaar zijn - zoals in Birma -
moeten aile politieke en handelsbetrekkingen wor
den verbroken. Louter economische motieven 
mogen bij deze afwegingen geen rol van betekenis 
spelen. 

Een democratisch en slagvaardig Europa 
De verwezenlijking van bovengenoemde beleids
doelstellingen vereist democratische en slagvaardi
ge besluitvorming op Europees niveau. De 
Europese Unie, formeel een internationale ver
dragsorganisatie, begint steeds meer te lijken op een 
politieke federatie. De Lidstaten hebben de afgelo
pen veertig jaar op tal van beleidsterreinen 
bevoegdheden overgedragen aan de Europese Unie. 
N a het V erdrag van Rome (I 9 57), waarmee de basis 
werd gelegd voor de Europese integratie, zijn de 
communautaire bevoegheden steeds verder uitge
breid. In feite vormen de Verdragen, sam en met het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en 
de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, 
de Grondwet van het verenigd Europa. De weer
stand tegen soevereiniteitsoverdracht is altijd groot 
geweest en neemt eerder toe dan af, omdat beslui
ten die grote gevolgen hebben voor de staatsrechte
lijke inrichting van de Lidstaten op onoverzichtelij-

ke wijze tot stand kornen. De Parlernenten van de 
Lidstaten mogen op deze fundamentele vragen 
aileen maar ja of nee zeggen, en het Europees 
Parlement heeft helemaal geen zeggenschap. Niet 
diploma ten maar burgers moeten het Europa van de 
2 I e eeuw vormgeven. De Europese Unie moet ook 
in formele zin een federatie worden. Wij zijn voor
stander van een echte Europese Grondwet, die op 
democratische wijze tot stand komt. Uitgangspunt 
moet daarbij zijn dat de Europese Unie zich aileen 
bezig houdt met die zaken die niet naar tevreden
heid op nationaal niveau kunnen worden geregeld: 
het subsidiariteitsbeginsel. 

De voorgenomen uitbreiding van de Europese 
Unie maakt het noodzakelijk de besluitvormingsre
gels van de Unie aan te passen. Bij handhaving van 
de status quo dreigt volledige verlamming van de 
besluitvorming in de Europese Raad van Ministers . 
De unanimiteitsregel die nu nog geldt voor besluit
vorming op tal van terreinen, met name buitenlands 
beleid en fiscaal beleid, zou verder moeten worden 
afgezwakt . Lidstaten raken een dee! van hun 
bevoegdheden kwijt, maar krijgen daar grotere 
slagkracht voor terug. 

De Europese Commissie zou een volwaardige 
Europese regering moeten worden. Niet dankzij 
een drastische uitbreiding van haar takenpakket, 
maar · door haar onderhevig te maken aan echte 
democratische controle. De !eden van de Europese 
Commissie moeten worden benoemd door het 
Europees Parlement. Niet als college, zoals nu, 
maar op individuele basis. Het Europees Parlement 
zou dan bovendien de bevoegdheid moeten krijgen 
individuele !eden van de Commissie naar huis te stu
ren. Ook rechters van het Hof van Justitie moeten 
in uitzonderlijke gevallen ( corruptie, belangenver
strengeling) door het Europees Parlement kunnen 
worden ontslagen . Burgers moeten vrij toegang 
krijgen tot de Brusselse besluitvorming, door 
middel van een Europese Wet op de Openbaarheid 
van Bestuur. De stelregel zou moeten zijn dat in 
beginsel aile documenten en vergaderingen open
baar zijn, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om 
daar van af te zien (bijvoorbeeld waar het gaat om 
de nationale veiligheid van de Lidstaten of om 
marktgevoelige informatie van de Europese 
Centrale Bank) . Dergelijke uitzonderingen dienen 
duidelijk te worden omschreven om willekeur te 
voorkomen. 

Het ambtelijk apparaat in Brussel is toe aan 
modernisering. Het bestaande systeem van hoge 



salarissen en bijzondere privileges moet plaats 
maken voor een flexibel stelsel gericht op prestatie 
en kwaliteit. De sarnenstelling van het ambtenaren
korps moet een weerspiegeling vormen van de 
Europese samenleving. 

DE PARTIJ VAN DE ARBEID EN DE 
EUROPESE DEMOCRATIE 

De Partij van de Arbeid is een partij met een lange 
Europese traditie. Een van de grondleggers van 
die traditie, oud-internationaal secretaris Henk 
Brugmans, overleed in I 997. In de jaren voor zijn 
dood verzette hij zich tegen de toenemende euro
scepsis . Hij gaf de 'pleinvrees, de gemakzucht en de 
politieke lafheid van nationale politici' daarvan de 
schuld. Sicco Mansholt was de eerste Nederlandse 
voorzitter van de Europese Commissie. Hij zag zijn 
revolutionaire plan om de Europese landbouw te 
hervormen stranden op de onwil van de door 
Brugmans gehekelde politici, maar slaagde er wei in 
een tahoe te doorbreken. De landbouw was niet 
Ianger heilig . Piet Dankert, de eerste Nederlandse 
voorzitter van het Europees Parlement, heeft meer 
gedaan dan welk Europees politicus ook om de 
onrechtmatige besteding van Europees geld aan de 
kaak te stellen . Jan Marinus Wiersma, de huidige 
internationaal secretaris van de PvdA, was een van 
de grondleggers van de Partij van Europese 
Sociaaldemocraten (PES) die in I992 in Den Haag 
werd opgericht. 

Het wekt verbazing dat een partij die op het per
sonde vlak zoveel energie steekt in het Europese 
integratieproces, zo slap omgaat met de verwezen
lijking van haar doelstellingen. De PvdA stelt zich in 
het publieke debat vaak defensief op. Zij heeft de 
neiging ontwikkelingen op Europees niveau koste 
wat het kost goed te praten en gaat onvoldoende 
serieus in op de kritische kanttekeningen die in 
Nederland (vaak terecht) bij 'Europa' worden 
geplaatst. Waar Nederland eens een voorloper was 
in het ideologische debat, lijkt ons land zich nu te 
beperken tot boekhoudkundige discussies. De PvdA 
zou in dit ideologische gat moeten springen, en zich 
daarbij steeds kritisch moeten opstellen. Wie zich 
kritisch opstelt wordt vaak als tegenstander 
beschm~wd. Oat is een misvatting: een criticus met 
ambitie is geen tegenstander. 

Bij het vormgeven van ons Europa speelt het 
Europees Parlement een centrale rol. Het Europees 
Parlement is door de Verdragen van Maastricht en 
Amsterdam op tal van beleidsterreinen gepromo-

veerd tot medewetgever. Maar de praktijk van het 
Europees Parlement sluit nog onvoldoende aan bij 
de theorie van de Verdragen. De Partij van de 
Arbeid moet een nieuwe impuls geven aan de 
Europese democratie. Wij pleiten voor een nieuwe 
manier van werken in het Europees Parlement; een 
offensieve verkiezingscampagne met een. eigen pro
gramma en een aansprekende lijsttrekker; een gran
dig vernieuwde Eurodelegatie met leden van onbe
sproken gedrag; een sterkere band tussen het werk 
van de Eurodelegatie en de nationale politiek; en 
kritische betrokkenheid bij Europa vanuit de partij . 

Gevraaad: een strijdlusti& parlement 
De Europese democratie staat nog in de kinder
schoenen. Het Europees Parlement beschikt nog 
niet over de bevoegdheden die het nodig heeft om 
de Raad van Ministers en de Europese Commissie 
effectief te kunnen controleren en gedraagt zich 
bovendien niet als volwassen volksvertegenwoordi
ging. Schandalen met onkostenvergoedingen, de 
afwezigheid van zijn !eden op belangrijke momen
ten en een ongezonde belangstelling voor onder
werpen die geen of weinig relatie hebben tot het 
werkterrein van het Europees Parlement trekken de 
aandacht. Als het Europees Parlement als volksver
tegenwoordiging serieus wil worden genomen, zal 
er in zijn manier van werken het een en ander moe
ten veranderen. Er moet een einde komen aan het 
gesjoemel met geld, dubbelmandaten moeten 
worden afgeschaft, en het Parlement moet zich 
naast zijn wetgevende en controlerende taken 
meer inspannen voor verdere democratisering van 
de Europese Unie. Felix Rottenberg pleitte op 
het PvdA-congres van februari I 997 voor een 'lange 
en heftige mars door de Europese instituties' . Ons 
zijn geen voorbeelden bekend van parlementen 
die hun eigen macht niet hebben hoeven bevechten. 
Het Europees Parlement zal een evenwicht 
moeten vinden tussen het vervullen van zijn 
wettelijke taken enerzijds, en het voeren van een 
parlementaire 'guerrilla' voor meer democratie 
anderzijds. Aileen door zich te verzetten tegen de 
status quo zal het Europees Parlement kunnen 
bewerkstelligen dat een einde komt aan de absur
diteit van drie verschillende vergaderlocaties, dat 
het medezeggenschap krijgt over delen van de 
Europese begroting waarover het nu nog niets te 
vertellen heeft en dat de Raad van Ministers en de 
Commissie verantwoording afleggen voor al hun 
activiteiten. 
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Een ambitieus programma en een cdJensieve campagne 
In 1994 namen de bij de PES aangesloten partijen 
voor het eerst met een gezamenlijk verkiezingspro
gramma dee! aan de Europese verkiezingen. Het 
liep uit op een mislukking . De onderlinge verschil
len bleken te groot. Het PES-verkiezingsprogram
ma van 1994 was een weinigzeggende verzameling 
loze kreten en open deuren . Het gevolg was een 
PvdA die zonder frisse ideeen aan de campagne 
begon. Aileen de opkomst van het neo-fascisme in 
Italie, onder Ieiding van Fini en Berlusconi, ver
schafte de PvdA op de valreep een thema om haar 
kiezers mee te mobiliseren. 

Als eerste van de bij de PES aangesloten partijen 
beschikt de Partij van de Arbeid over een gekozen 
delegatie naar het PES-verkiezingscongres. Die 
delegatie zal zich namens de PvdA sterk moeten 
maken voor een PES-verkiezingsprogramma dat 
baanbrekend en vernieuwend is. Maar dat is niet vol
doende. Net als het Britse Labour in 1994 zal ook de 
PvdA in 1999 een eigen, aanvullend programma 
moeten presenteren, waarin vanuit een specifiek 
Nederlandse invalshoek de inzet van onze partij 
wordt bepaald. Dat programma moet een pro
Europese grondhouding combineren met gezond 
verstand: idealistisch, maar ook kritisch en realis
tisch. In het eerste deel van deze brief 
hebben we aangegeven wat dat in onze ogen behelst. 

Het PvdA-programma moet onderdeel vormen 
van een offensieve campagne. Het in goede banen 
lei den van de invoering van de euro en de noodzaak 
van beleid op met name sociaal- en milieuterrein 
zullen daarin centraal moeten staan. Verschillen 
met andere partijen moeten worden benadrukt: 
polarisatie schept duidelijkheid en werkt een hogere 
opkomst in de hand. Oud-voorzitter Delors van de 
Europese Commissie stelde eerder dit jaar voor dat 
elke grote Europese politieke stroming de verkie
zingen van 1999 in zou moeten gaan met een eigen 
kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese 
Commissie . Dergelijke waarlijk Europese lijsttrek
kers zouden opkomstbevorderend werken . Dat 
klopt waarschijnlijk, maar het voorstel van Delors 
zou ook grote regionale verschillen tot gevolg kun
nen hebben. Zou een Spaanse PES-lijsttrekker het in 
Nederland even goed doen als in Portugal? Wij vre
zen van niet, en pleiten daarom voor een variant op 
het plan-Delors. De partij die op 1 o juni in 
Nederland als grootste uit de bus komt mag de 
'Nederlandse' Europees Comrnissaris leveren. Het 
resultaat: een grotere betrokkenheid en daarmee 

een hogere opkomst. Europees Commissarissen zijn 
geen hoge ambtenaren maar invloedrijke politici. 
De kiezer moet invloed kunnen uitoefenen op 
de vraag wie die rol namens Nederland vervult. 

Een deskundiae Eurodeleaatie van onbesproken aedraa 
Een nieuwe koers moet in het Europees Parlement 
worden uitgedragen door een grondig vernieuwde 
Eurodelegatie. Het lidmaatschap van het Europees 
Parlement wordt nog vaak gezien als lucratieve 
afsluiting van een politieke carriere. Die houding, 
die bij alle grote partijen in Nederland waar te 
nemen is, doet geen recht aan de zwaarte van de 
taak en is voor een groot deel debet aan het gebrek
kige vertrouwen van burgers in de Europese poli
tiek. 

Daar komt bij dat de eenmaal gekozen nationale 
delegaties zelden als collectief te werk gaan. 
Eenmaal in Brussel aangekomen is het ieder voor 
zich. Van gezamenlijk optreden is zelden sprake. 
Europarlementariers storten zich op hun eigen 
beleidsterrein en bemoeien zich niet met dat van 
een ander. Ook de huidige PvdA-Eurodelegatie lijkt 
nog het meest op een verzameling eenmansfracties, 
die ieder voor zich weliswaar nuttig werk verrich
ten maar onvoldoende bijdragen aan een samenhan
gend beleid. Het geheel moet meer zijn dan de som 
der delen . 

De nieuwe PvdA-Eurodelegatie zal moeten 
bestaan uit bevlogen politici die het lidmaatschap 
van het Europees Parlement niet als carriere zien 
maar als roeping. Deskundige, betrokken kandida
ten met een heldere visie op de Europese integratie, 
mensen met daadkracht en sterke communicatieve 
vaardigheden. Teamwerkers met overtuigings
kracht; leden van de PvdA, maar niet per se mensen 
die hun sporen in de partijpolitiek hebben verdiend. 
De Eurodelegatie moet een weerspiegeling van de 
samenleving vormen en bestaan uit herkenbare 
volksvertegenwoordigers. Mensen die de burger 
weten te enthousiasmeren voor het Europese inte
gratieproces en hun belangen in Brussel naar beho
ren behartigen. Het sweekt voor zich dat het lid
maatschap van het Eur'~pees Parlement geen benoe
ming voor het Ieven is . Drie termijnen (vijftien jaar) 
is ruimschoots voldoende. 

De Eurodelegatie kan alleen effectief zijn als haar 
leden van onbesproken gedrag zijn. Het is onbegrij
pelijk dat zelfs leden van de PvdA-Eurodelegatie 
zich de afgelopen vijf jaar schuldig lijken te hebben 
gemaakt aan praktijken die op zijn minst de schijn 
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kunnen wekken van onbehoorlijk gedrag . Wij zijn 
verheugd over het feit dat een gedragscode voor 
PvdA EuroparlementarH!rs inmiddels van kracht is . 
De PvdA-Eurodelegatie geeft daarmee, weliswaar 
in een laat stadium, het goede voorbeeld. Want 
voor ons staat een ding vast: lid worden een volks
vertegenwoordiging doe je niet om er financieel 
beter van te worden . 

Een sterke band met eiaen land 

Om haar eigen effectiviteit en de betrokkenheid van 
burgers bij de Europese politiek te vergroten moet 
de Eurodelegatie een nauwe band met het thuis
front onderhouden. Wij doen drie suggesties: 
regionale 'adoptie' , vaste contacten met de Tweede 
Kamer en betere communicatie. 

Het ontbreken van een rechtstreekse band tus
sen kiezer en gekozene is een groot gemis in het 
Nederlandse kiesstelsel. De huidige Eurodelegatie 
heeft de nadruk gelegd op werkbezoeken aan alle 
delen van hetland. Wij denken dat het beter is indi 
viduele Europarlementariers verantwoordelijk te 
maken voor de contacten met een bepaalde regia, 
en ze daar na vijf jaar ook op af te rekenen. Vanaf het 
moment van kandidaatstelling tot aan het einde van 
hun parlementaire mandaat werken de Euro
parlementariers in die regia nauw sam en met PvdA, 
vakbeweging, bedrijfsleven, maatschappelijke orga
nisaties e .d. om Europa voor de burger toegankelij 
ker te maken. De PvdA-leden in de betreffende 
regia kunnen vervolgens een advies geven over het 
al dan niet opnieuw verkiesbaar stellen van 'hun ' lid 
van het Europees Parlement. 

De contacten tussen het Europees Parlement en 
de Tweede Kamer moeten een form ele status krij 
gen . Europarlementarier s moeten het recht krijgen 
op hun eigen beleidsterrein dee! te nemen aan 
Commissievergaderingen van de Tweede Kamer en 
vragen te stellen aan de verantwoordelijke bewinds
persoon. Europarlementariers en Tweede Kamer 
leden werkzaam op eenzelfde beleidsterrein moe
ten nauwe contacten onderhouden en waar nodig 
samenwerken. Ook zouden Europarlementariers 
moeten kunnen deelnemen aan het debat over de 
State if the European Unian, het rapport dat 
Kok-II ieder jaar zal presenteren . Daarnaast moeten 
de !eden van de Eurodelegatie op regionale basis 
nauw samenwerken met Tweede Kamerleden die 
met dezelfde regia een band hebben. 

Belangrijk voor een sterke band tussen Euro
delegatie en kiezers is ook een effectief communica-

tiebeleid. De Euro-delegatie verkeert nu in een 
publicitair vacui.im. Oat ligt deels aan de pers (en 
met name aan de Haagse redacties die het belang van 
de Brusselse besluitvorming onderschatten), maar 
deels ook aan de delegatie zelf. De nieuwe del ega tie 
zal in een communicatieplan haar doelstellingen 
moeten uitwerken, en die vervolgens op professio
nele wijze in de praktijk moeten brengen. 

Denktanks als kweekvijver voor nieuw talent 

Wij zijn er niet gerust op dat een nieuwe 
Eurodelegatie , hoe bekwaam en bevlogen ook, zich 
vijf jaar lang zal inzetten voor het nieuwe beleid en 
de nieuwe manier van werken waar wij hier voor 
pleiten. Wij doen daarom een beroep op creatieve , 
deskundige enthousiastelingen in de partij om het 
werk van de PvdA-Eurodelegatie de komende vijf 
jaar nauwlettend te volgen. De vernieuwingsbewe
ging Niet Nix zou de Eurodelegatie kunnen omrin
gen met denktanks zoals zij reeds voor Tweede 
Kamerleden doet : groepen jongeren uit eigen gele
deren , deskundig op de verschillende terreinen, die 
de individuele !eden kunnen voeden met vernieu
wende ideeen . Ook de Jonge Socialisten zouden 
hier een rol in kunnen spelen . Deze denktanks kun
nen uitgroeien tot een kweekvijver voor nieuw 
talent. 

Hierbij onderstrepen wij tegelijkertijd dat het in 
eerste instantie aan de PvdA zelf is om zorg te dra
gen voor de scouting en stimulering van veelbelo
vende jonge mensen . Hoewel er de afgelopen jaren 
vee! is verbeterd, gebeurt dat - zeker op Europees 
niveau - nog te weinig . Bovendien vinden gewone 
partijleden het lastig rechtstreeks dee! te nemen aan 
de debat over het Europese beleid van de partij. 
Voor het gemiddelde PvdA-lid is het vrijwel onmo
gelijk zich op een constructieve wijze met Europese 
thema 's bezig te houden: het primaat van de 
Europese politiek blijft voorbehouden aan een 
groep goed ingevoerde technocraten . De PvdA 
biedt onvoldoende mogelijkheden voor informele 
en laagdrempelige gedachtenuitwisselingen. Hierin 
moet verandering komen, en de nieuwe partijvoor 
zitter en internationaal secretaris zullen daar werk 
van moeten maken . 

Tot slot 

Bij de Europese verkiezingen van 1994 maakte 
slechts 35 procent van de kiezers de gang naar de 
stembus. Ruim vier jaar later is er weinig veran
derd . Europa als politieke onderneming staat nog 
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steeds te ver af van de belevingswereld van gewone 
mensen. Oat is een trieste ontwikkeling waar de 
PvdA zelf aan heeft bijgedragen. Maar wij leggen 
ons er niet bij neer. Jonge mensen hebben Europa te 
hard nodig en te zeer lief om de Europese samen
werking ten onder te laten gaan aan vooroordelen, 
ongenuanceerde kritiek en gebrek aan vernieuwen
de ideeen. Wij hebben de wijsheid niet in pacht; 

deze brief is vooral bedoeld als poging de discussie 
nieuw leven in te blazen. Na de overwinning van de 
SPD in Duitsland maken sociaal-democraten in bijna 
heel Europa de dienst uit. De kansen die dat schept 
moeten volop worden benut. Vandaar deze oproep 
aan de Partij van de Arbeid: maak nu werk van een 
sterk en sociaal Europa. 

OPROEP 
Wij roepen iedereen die deze brief mede wil 
ondertekenen op dat aan ons kenbaar te 
maken (e-mail: openbrief@hotmail.com). 
Deze brief zal, voorzien van de namen van 
aile ondertekenaars, op 7 november a.s. aan 
de PvdA worden aangeboden. Op die dag 
houdt de Partij van Europese Sociaal-demo
craten (PES) in Den Haag een ronde-tafel
bijeenkomst met het oog op de Europese 
verkiezingen, en organiseert de PvdA-Euro
delegatie de jaarlijkse conferentie van de 
Anne Vondeling Stichting. 




