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Naar een 
Europese 

socialistische 
Temidden van de vele in
stellingen en organisaties 
die de Europese Unie in 
stand houden en omstren
gelen, is er een partij van 

partij 
bestaan. Niet onbegrijpe
lijk, als geconstateerd moet 
worden dat m en in deze 
partij de weg in Europa 
kwijt lijkt te zijn 2 en dat bij 

Europese Socialisten, de 
PES. Men hoort er weinig 
van en als er iets over wordt 
gemeld, maakt dat geen 
sterke indruk. Felix Rot
tenberg, die bij zijn afscheid 
een laat bloeiende belang-
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een vergelijking van ver
kiezingsprogramma's van 
de Nederlandse partijen 
blijkt dat het programma 
van de PvdA het minst zegt 
over Europese kwesties. 3 

leden van de 
Advies Commissie Europese Politiek van de PvdA 

stelling voor Europa toonde, vond het 'een verbijs
terende ervaring' mee te maken dat deze poging tot 
'transnationale partijvorming' een marginaal ver
schijnsel is. 1 

Toch bestaat era! jaren een samenwerking tus
sen de socialistische partijen uit de Ianden die mee
doen aan de Europese integratie. In I 974 werd een 
federatie van socialistische partijen in de Europese 
Gemeenschap opgericht, vergelijkbaar met de sa
menwerkingsvormen van de liberalen en de chris
ten-democraten . Aanvankelijk was de Europese 
socialistische federatie niet m eer dan een ontmoe
tingsplaats . In I 994 werd er de naam van 'partij' 
aan gegeven. In de praktijk veranderde echter wei
nig. Het bleef een los samenwerkingsverband van 
nationale partijen die ad hoc en zeer sporadisch tot 
gemeenschappelijke standpunten komen. Doordat 
het aantal regeringsleiders van socialistische huize 
in Europa toenam, kregen de jaarlijkse congressen 
van de PES meer cachet. Deze succesrijke voor
mannen onderstrepen in de regel krachtig het 
belang van de Europese partij, maar zij houden zich 
vervolgens zorgvuldig aan hun nationale standpun
ten. Tijdens het jongste PES congres in Malmo 
waren de talrijke afgevaardigden m eer luisteraars 
dan politiek actieve afgevaardigden . De standpun
ten worden zorgvuldig door partij-ambassadeurs 
uit de Ianden van de Unie voorbereid en hebben een 
laag politiek karakter, nodig voor een haalbaar 
compromis . 

In de PvdA lijkt hierover weinig ongerustheid te 

Er is vee! euroscepsis 
in de partij. Europese partijvorming is als onder
werp van discussie ook nie t besteed aan die over
tuigde democraten die een onstuitbare neergang 
van de politieke partij en zien . De kiezer toont 
steeds minder belangstelling voor het partijwezen, 
de overheid moet vaak financieel bijspringen om ze 
op de been te houden. Waarom dat in Europa nog 
eens dunnetjes over doen? Het zou aileen in het 
belang zijn van degenen die in Brussel en 
Straatsburg hun soms dikke boterham verdienen. 

Democratie, socialisme en Europa 
Dit verhaal over Europese partijvorming kan inder
daad hier eindigen als de Nederlandse sociaal-de
mocratie zonder bezwaar met de rug naar Europa 
zou kunnen gaan staan. Er worden echter in de 
Unie besluiten genomen waarvoor de nationale 
regeringen de bevoegdheid uit handen hebben 
gegeven. De nationale politieke organen en partijen 
zijn daarover onvoldoende gelnformeerd door een 
algem ene fixatie, ook van de m edia, op nationale 
kwesties . Er is zowel bij de formele besluitvorming 
als bij het toepassen van informele pressie, een 
grote kloof tussen de kiezers en de Europese 
besluitvorming. Toen de kiezers bij de vorige ver
kiezingen voor het Europees Parlement het in grote 
getale lieten afweten, was er ook bij de PvdA even 
schrik. Men nam zich voor er wat aan te doen, maar 
het is er niet van gekomen. D e aandacht ging weer 
uit naar puur nationale onderwerpen, wellicht ook 
omdat het gebrek aan belangstelling van de kiezer 
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voor Europa de bevestiging leek van het primaat 
van de nationale politiek. Inmiddels zijn er volgend 
jaar weer Europese verkiezingen, zo snel gaat dat. 

In dit opzicht moet gesproken worden van een 
crisis van de nationale partijen in relatie tot de 
Europese Unie. De ernst daarvan is afhankelijk van 
de mate waarin de eigen ruimte van de Europese 
instellingen voor het nemen van beslissingen toe
neemt. Daarover is geen absolute zekerheid te 
geven. Zelfs de Euro kan nog afgedaan worden als 
een monetair besluit waarover parlementen ook 
vroeger niets te zeggen hadden en dat alleen de 
afronding is van het al bestaande vrije onderlinge 
handelsverkeer. Feit is echter, dat er al lange tijd 
een Europese beslissingsruimte bestaat en die heeft 
de potentie steeds groter te worden. 

De nationale partijen hebben geen greep op 
deze Unie-besluiten en op de toepassing daarvan 
door de Europese Commissie en haar ambtenaren . 
Als de Unie-besluiten slecht vallen bij de kiezers, 
zouden de nationale partijen kunnen proberen hun 
handen in onschuld te wassen. De nationale partijen 
zijn echter wei in laatste instantie verantwoordelijk 
voor de inrichting van de Unie die de onprettige 
besluiten heeft mogelijk gemaakt . De nationale par
tijen kunnen wei afkeuren wat in Brussel gebeurt 
maar dat heeft geen effect. Deze machteloosheid zal 
op den duur het nationale democratische klimaat 
grondig bederven. 

In de loop van de jaren heeft het · Europees 
Parlement steeds meer bevoegdheden gekregen. 
Over een dee! van het Unie-beleid beslist het 
Parlement samen met de Raad van ministeriele 
afgevaardigden van de lid-staten. Maar tot nog toe 
ziet de kiezer niet wat de politieke betekenis van de 
besluitvorming in het Europees Parlement is. In 
formele zin is het democratische element in de Unie 
groter, maar de legitimatie van het Europees 
bestuur bij de Europese burger neemt er niet door 
toe . 

Uit een democratisch oogpunt zal er dus iets 
moeten gebeuren aan de verbinding tussen de kie
zer en Europa. Voor een socialistische partij geldt 
bovendien dat regeren meer is dan 'de markt zijn 

werk Iaten doen'. De bevoegdheden die op 
Europees niveau van de nationale staten zijn over
genomen, moeten worden gebruikt in overeen
stemming met de sociale doeleinden die elk over
heidsbeleid, lokaal, nationaal en ook Europees, in 
acht moet nemen. Oat vraagt een duidelijk socialis
tisch Europees program. 

In de nationale staten zorgen politieke partijen 
voor de verbinding tussen de burgers en de over
heid, inclusief het gekozen parlement. Leden van 
het parlement spelen daarbij een belangrijke en 
actieve rol, maar uiteindelijk zijn het de partijorga
nisaties die daaraan vorm geven, al was het alleen al 
door de rekrutering van kandidaten voor politieke 
functies. Nu er in Europees verband een leemte 
bestaat in de verbinding tussen overheid en burger, 
ligt het voor de hand te kijken naar de mogelijkhe
den van politieke partijen om die brug te slaan. 

Partijen in Verdraa en Parlement 

In het Verdrag van Maastricht is een artikel opgeno
men over de vorming van Europese politieke partij
en. 4 Aanvankelijk was het de bedoeling om een 
bepaling over partijvorming op te nemen bij de arti
kelen over het Europees burgerschap (art 8 tot Se). 
Het betreft immers een recht van burgers om zich 
in georganiseerd verband met de politieke gang van 
zaken in de Unie te bemoeien. Het artikel zoals in 
Maastricht geformuleerd, staat nu bij de bepalingen 
die betrekking hebben op het Europees Parlement. 
Het artikel constateert het nut van Europese poli
tieke partijen maar heeft op zich geen concrete 
gevolgen. 

N a de vaststelling van het V erdrag van 
Maastricht nam het Europees Parlement de uitwer
king van dit artikel over partijvorming ter hand. De 
voorbereiding daarvan vond plaats door een parle
mentaire commissie onder Ieiding van de Griekse 
sociaal-democraat Dimitris Tsatsos. In het verslag 
van deze commissie5 wordt voorgesteld dat de 
Unie in een kaderverordening de rechtspositie van 
Europese politieke partijen regelt. Een tweede ver
ordening zou financiele steun uit gemeenschappelij
ke middelen aan erkende partijen mogelijk moeten 
maken . ' 

1. Felix Rottenberg, 'Mijn iaatste bericht 
ais voorzitter van de PvdA', Socialisme &_ 

Democratie 1997, nr 3, biz 1 1 3. 

zingsprogramma' s, lnternationale 

Spectator jrg 52, nr 3, maart 1998, biz 
IJ3. 

de vorming van een Europees bewust
zijn en tot de uiting van de politieke wil 
van de burgers van de Unie . ' 

2. Andre Gerrits in Socialisme &_ 

Democratie 1997, no 3, biz 105. 
3. Rob de Wijk, Europa in de verkie-

4 · art 13 8 a: 'Europese politieke partij
en zijn een belangrijke factor voor inte
gratie binnen de Unie . Zij dragen bij tot 

s. Versiag Tatsos, De constitutionele 
positie van de Europese poiitieke partij
en, doc A4-342/96. 



-
)p 
:r
n
:r-

m 
is-

en 
:r
an 
en 
;a
al 
ke 
.te 

~r' 
.e-

0-

ij-
en 
ti
:). 
ch 
an 
in 
en 
lt. 
li-
:te 

an 
:r
)e 

.e
:se 

ag 
de 
an 
:r-

ij-
en 

ij -

In het verslag van de commissie is een minderheids
standpunt verwoord. Het tot stand komen van poli
tieke partijen moet volgens deze minderheid aan de 
civiele samenleving worden overgelaten. Een sta

tuut voor deze partijen gaat immers uit van een 
Europa 'waarin de centrale beslissingscentra be
trekkelijk onafhankelijk zijn van de naties en waarin 
een autonoom politiek Ieven ontstaat rondom deze 
centra (het zogenaamde 'federale Europa').' Deze 
minderheid legt terecht een verband tussen het 
bestaan van eigen politiek Ieven in de Unie en de 
wenselijkheid van Europese politieke partijen. Ook 
is het juist dat een vraagteken wordt gezet bij het 
geven van wettelijke regels voor een ontwikkeling 
die uit de samenleving zelfbehoort voort te komen . 

In december 1 996, na een kort plenair debat, 
aanvaardde het Europees Parlement een resolutie6 

waarin wordt gevraagd om de reeds genoemde 
twee Unie besluiten: een over de rechtspositie van 
de Europese politieke partijen en een over hun 
financiele positie. Het E P ziet dit niet als een een
voudige uitvoering van bestaande verdragsartikelen 
maar wil daarover een afzonderlijke besluitvorming 
vanwege 'de duidelijkheid en de geloofwaardigheid 
tegenover de burgers'. Hieruit spreekt een grote 
terughoudendheid van het Parlement om zich 
rechtstreeks met de partijvorming te bemoeien. In 
wezen zijn de voorgestelde besluiten aileen van 
belang als er door de Unie financiele steun aan poli
tieke partijen zou worden gegeven. 

Een Grieks geluid 

Dimitris Tsatsos stelt in een beschouwing over de 
uitleg van het Verdragsartikel over partijvorming7 
dat de drie huidige Europese partijen in feite een 
confederatieve vorm van samenwerking van natio
nale partijen zijn. Er is geen direct lidmaatschap van 
burgers. Daarom zijn deze partijen naar zijn mening 
geen effectieve Europese politieke partijen. Hun 
standpunten zijn immers compromissen tussen 
nationaal gevormde meningen. Het gebrek aan 
geloofwaardigheid van de nationale partijen op het 
gebied van de Unie wordt op die manier aileen 
maar naar Europees niveau overgeheveld. Tsatsos 
meent dat in ieder geval een direct lidmaatschap 

6. Resolutie over de constitutionele 
positie van de Europese politieke partij
en. Europees Parlement A4-o342 / 96 
dd 10.12.96. 
7. Dimitris Th. Tsatsos, 'Europaische 

van Europese burgers mogelijk moet zijn, wil de 
meningsvorming op Europees niveau plaats kunnen 
vinden. Daarvoor zijn wei, zo voegt hij toe, nog 
steeds culturele en taalproblemen te overwinnen. 

Het is overigens duidelijk dat er ook politieke 
verschillen moeten worden overbrugd. Want a! 
noemen de samenwerkende nationale partijen zich 
sociaal-democratisch, de inhoud van dat begrip is 
vaak erg nationaal bepaald. Ook als men zou kun
nen afzien van typisch nationaal eigenbelang, zijn de 
afzonderlijke nationale zienswijzen niet zomaar om 
te smelten tot een gemeenschappelijk Europees 
politiek programma. 

Verschillen van taal en cultuur 

Het overbruggen van verschillen in taal en cultuur 
is niet uniek voor de Europese partijvorming. Het 
geldt ook voor vakbonden, werkgevers, landbouw
organisaties, consumentenbonden, milieuorganisa
ties en andere beroepsorganisaties die ieder eigen 
Europese platforms hebben gevormd. Naast het 
diplomatieke overheidsverkeer is er ook een grote 
groep van burgers die in Europese organisaties van 
allerlei aard met elkaar communiceren en tot 
gemeenschappelijke conclusies komen. 

De verschillen in taal tussen de Europese bur
gers kunnen uiteraard niet sluitend worden opge
lost door een volksstam van vertalers en tolken. 
Wie deelneemt aan het proces van Europese be
sluitvorming, direct of op de achtergrond, heeft 
een voorsprong naarmate hij of zij zich beter in 
'vreemde' talen redt. Taalverschil is voor de Euro
pese integratie zeker een vertragende factor maar 
zal door de toenemende taalvaardigheid op den 
duur een geringer obstakel zijn. 

De verschillen in cultuur lijken diepere kloven 
tussen volken te veroorzaken die moeilijker te 
overbruggen zijn. Ook hier kan echter gemakkelijk 
worden overdreven. Het gaat er immers niet om de 
cultuurverschillen weg te halen. Er moet een vorm 
van samenwerking mogelijk worden gemaakt. 
Daarvoor is een nieuw gedragspatroon nodig dat 
vee! Iichter, minder rigide en gemakkelijker te vol
gen is dan de gedragspatronen in de bestaande 
nationale culturen. Zo'n nieuw gedragspatroon 

politische Parteien? Erste Oberlegungen 
zur Auslegung des Parteienartikels des 
Maastrichter Vertrages - Art 138a EGv' 

in: Europiiische Grundrechte-Zeitschriji 

1994, Heft 3-4, Seite 45 ev. 
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bestaat al in vele andere vormen van internationale 
samenwerking. Het zal echter geleidelijk moeten 
worden verdiept om een doeltreffende communi
catie mogelijk te maken. Vervolgens kunnen ook 
meer gecompliceerde gedragsregels tot stand kun
nen komen. Met de meest moeilijke en de meest 
ingrijpende daarvan zijn we in West Europa a! 
geruime tijd bezig: de rechten van de mens en de 
democratische rechten. Het op samenwerking ge
richte Europese gedragspatroon zal ook corruptie 
en ontduiking van regels, waarvan geen enkele na
tionaliteit is vrij te pleiten, moeten uitbannen. 

Bij het schetsen van deze moeilijkheden wordt 
de stem van de Euro-scepticus weer hoorbaar: 
waarom zo driftig voorop !open, waarom niet afge
wacht tot de rest van de Europese integratie deze 
problemen heeft opgelost? Als dat laatste niet lukt 
heeft men zich vee! onnodige moeite bespaard. 
Onze stelling is dat daardoor bij voorbaat de moge
lijkheid verloren gaat om van sociaal-democratische 
kant invloed uit te oefenen op de manier waarop de 
Europese integratie wordt ingevuld. Er zal dan 
steeds achteraf getracht moeten worden om te cor
rigeren. Omdat de besluitvorming in een zo grote 
politieke eenheid onvermijdelijk moeizaam is, zal 
een correctie achteraf onevenredig vee! politieke 
inspanning vragen. Daar komt nog bij dat de ver
schillen tussen de nationale staten aileen maar gro
ter worden indien er geen tegendruk is van een 
gemeenschappelijk Europees beleid. Tenslotte (en 
nogmaals), ook voor de reeds genomen Europese 
politieke besluiten geldt dat zij aan een effectieve 
democratische controle moeten worden onder
worpen. 

Hetjunctioneren van de Europese partij 

Evenals op nationaal niveau heeft in Europees ver
band een politieke partij een aantal functies. Nodig 
is een gezamenlijk programma, de partij zal kandi
daten voor politieke functies moeten rekruteren en 
er zal een voortgaande communicatie tussen bur
gers en overheidsorganen moeten worden georga
niseerd. Hierna worden deze drie aspecten belicht. 
Daarbij wordt in het oog gehouden dat het hier om 
een veranderingsproces gaat dat vanwege de a! aan
geduide moeilijkheden slechts geleidelijk zal kun
nen verlopen. Het best kan begonnen worden in de 
reeds bestaande Europese politieke partij, de PES. 

Tot nog toe komt het proaramma van de PES tot 
stand op een wijze die ook elders in de Unie gebrui
kelijk is: compromissen tussen afgevaardigden van 

nationale partijen waarbij de verschillen tussen deze 
partijen omzeild worden. Daarvan gaat nauwelijks 
enige invloed uit. De besluitvorming zal daarom 
vanuit de Europese partij moeten worden voorbe
reid en besluiten zullen waar nodig met meerder
heid moeten worden genomen. Eerst dan kan een 
programma tot stand komen waarmee de partij zich 
duidelijk van anderen onderscheid en dat een stern
pel op de partij drukt. 

Er zal ook een politisering van standpunten 
moeten plaatsvinden. Tussen de grote fracties in 
het Europees Parlement bestaan over de rol van het 
parlement en andere institutionele onderwerpen 
weinig verschillen van mening. Als ze er al zijn heb
ben ze geen ideologische achtergrond die voor een 
politieke partij wezenlijk is. Het programma van 
een Europese politieke partij zal daarom op deze 
institutionele aspecten niet te vee! nadruk moeten 
leggen. Het zal zich moeten concentreren op ande
re onderwerpen van beleid. Voor de PES liggen die 
onderwerpen voor de hand: werkgelegenheid, 
milieubeleid, ontwikkeling van economisch zwakke 
gebieden, handels- en ontwikkelingsbeleid. Het 
lijkt aan te bevelen om niet alles tegelijk aan te pak
ken en stap voor stap de andere wereld van de 
Europese unie binnen te treden. Maar dat vergt wei 
dat de geboden mogelijkheden worden benut. Oat 
is nu als regel niet het geval. Vlak voor de 
Amsterdamse top legde de Franse premier en socia
listische partijleider plannen op tafel om de werk
gelegenheid in de EU nieuwe impulsen te geven. 
Oat gebeurde zonder dat daarover vooraf overleg 
was gevoerd met de overige partijleiders. Ook voor 
de Werkgelegenheidstop van Luxemburg, novem
ber j.l., heeft de PES geen gezamenlijke politieke 
aanpak of opstelling voorbereid, simpelweg omdat 
daarover geen overeenstemming was te bereiken. 
De toespraken op het PES Congres van Malmo over 
de Europese sociaal-democratie als drijvende 
kracht achter verruiming van de Europese werkge
legenheid blijken hoi en leeg te zijn geweest. 

Tegelijk met het aanpakken van de genoemde 
onderwerpen van praktische politiek zal er gewerkt 
moeten worden aan het vormen van een Europese 
sociaal-democratische ideologie . De wetenschap
pelijke bureaus van de nationale politieke partijen 
zullen daarvoor hun samenwerking moeten intensi
veren. Uiteindelijk zal er een Europees weten
schappelijk bureau voor de socialistische Europese 
partij moeten komen . 
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Het aanwijzen van politieke junctionarissen, zoals 
de kandidaat-Euro-parlementariers, is tot dusverre 
uitsluitend de verantwoordelijkheid van de natio
nale partijen. Het voordeel daarvan is dat deze kan
didaten geacht kunnen worden het dichtst te staan 
bij de problemen van hun kiezers. Zij kunnen het 
gemakkelijkst ter verantwoording worden geroe
pen voor hetgeen zij in het Parlement naar voren 
brengen. Andere Europese politici hebben echter 
ook veel in de melk te brokkelen. Het is daarom 
een belang van het 'nationale kiesdistrict' om op de 
kandidatenlijsten ook person en uit andere Unie Ian
den op te nemen. Om dat te kunnen zullen wei 
enige nationale kieswetten moeten worden gewij
zigd. In artikel 138-3 is sinds het Verdrag van 
Maastricht bepaald dat het Europees Parlement een 
eenvorrnige kiesprocedure kan ontwerpen, waar
over het besluit uiteindelijk door de Raad van 
Ministers eenstemrnig moet worden genomen. De 
meerderheid van het Europees Parlement moet 
daarmee tevoren instemmen. Een dergelijk besluit 
van de Raad betekent overigens dat de lid-staten 
slechts wordt aanbevolen zo nodig hun grondwet 
aan te passen. 

Er bestaat nu al de mogelijkheid dat ingezetenen 

van een andere nationaliteit, afkomstig uit de Unie, 
zowel passief als actief kiesrecht hebben. Bij de 
jongste verkiezingen voor het Europees Parlement 
stonden 53 personen kandidaat in een lid-staat 
waarvan zij niet de nationaliteit hebben; een daar
van bereikte het Parlement. 8 Ten einde de verkie
zingen een echt Europees karakter te geven zou van 
deze mogelijkheid meer gebruik moeten worden 
gemaakt. 

Een wezenlijke volgende stap wordt gemaakt 
indien eenzelfde persoon in meer lid-staten tegelijk 
kandidaat kan zijn. Daarvoor moeten lijsten over de 
grenzen heen aan elkaar verbonden worden. Een 
Europese partij zou erg veel geluk hebben indien er 
meteen over een persoonlijkheid kan worden 
beschikt die zich overtuigend aan aile Europese kie
zers kan presenteren . Een tussenstap kan zijn een 
gezamenlijke kandidaat voor een grensoverschrij
dende regio. Zo'n regio kan gebaseerd zijn op een 
taalverwantschap maar ook op sociaal-economische 
banden. Een voorbeeld is de regio Catalonie, 
Marseille, Noord-Italie, waar onder andere veel 
samenhangende belangen voor de economische 
infrastructuur bestaan. Dichter bij huis en van meer 

bescheiden omvang kan de regio rond Kerkrade
Herzogenrath worden genoemd. 
Het naar voren brengen van kandidaten door een 
Europese partij zal zich kurmen uitstrekken tot de 
leden van de Europese Commissie. Het aantalleden 
van de Commissie zal na de volgende uitbreiding 
van de Unie niet meer gelijk kurmen zijn aan het 
aantallid-staten. Aanvankelijk zullen de regeringen 
van de lid-staten die niet in aanmerking voor de 
benoeming van een landgenoot dreigen te komen, 
trachten een regeling te treffen met andere regerin
gen. Naarmate er minder nadruk komt op de insti
tutionele vormgeving en meer op de maatschappe
lijke consequenties van het beleid, zal ook bij de 
benoeming van Commissarissen meer rekening 
moeten worden gehouden met de politieke richting 
van de betrokkenen. Hierbij kurmen Europese poli
tieke partijen, mits zij goed functioneren, een 
belangrijke rol spelen. 

Communicatie en organisatie 

De communicatie tussen een politieke partij en de 
burgers is essentieel voor het functioneren van de 
partij en de democratie. Er gaat wei wat aan vooraf. 
Een partij moet een duidelijke boodschap hebben. 
De Europese partij zal standpunten moeten hebben 
die worden gevormd op grond van hetgeen in de 
eigen geledingen naar voren komt. Daarvoor zal 
adequate informatie nodig zijn en zal een dialoog 
met de maatschappelijke groeperingen moeten 
plaatsvinden. 

Oat geldt voor de Europese organisaties op het 
gebied van industrie, handel, landbouw en de vak
verenigingen en ook voor multinationale onderne
mingen. Naast deze vormen van georganiseerd 
eigenbelang zijn er ook de behartigers van regionale 
en plaatselijke instellingen en publiekrechtelijke 
organen en van ideele belangen als die van de con
sumenten, het milieu en de Derde Wereld. Deze 
ideele organisaties hebben over het algemeen min
der menskracht en middelen dan nodig is om op 
effectieve wijze invloed uit te oefenen. De Europe
se politieke partijen zullen vooral deze groepen en 
organisaties structured bij het democratisch poli
tieke proces moeten betrekken. 

Dit alles vraagt een krachtige Ieiding. Er moeten 
dan ook bijzondere eisen worden gesteld aan de 
voorzitter, het boegbeeld van de Europese partij . 
De voorzitter zal haar of zijn werk niet moeten 
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doen ter ondersteuning van een andere, nationale 
functie, zoals nu vaak het gevallijkt. Er is niets op 
tegen dat iemand aan een politieke carriere bezig is, 
maar het voorzitterschap moet een valle dagtaak 
zijn. De PvdA zal tezamen met de andere PES-par
tij en actief op zoek moeten gaan naar een goede, 
geprofileerde voorzitter. 

Het hoogste orgaan van de Europese socialisti
sche partij is het P E s-congres. De PvdA he eft dit 
jaar voor het eerst de afgevaardigden naar dit con
gres voor het grootste deel door het eigen nationale 
congres Iaten aanwijzen. Dat is een stap vooruit. 
Nu zal ook de discussie die in het huidige PES-con
gres zal worden gevoerd, in de nationale partij 
moeten worden voorbereid . De eigen aanhang 
krijgt zo beter inzicht en zeggenschap in hetgeen op 
Europees niveau aan de orde komt. Omdat het vrij 
omvangrijke PES-congres om praktische redenen 
hooguit een maal per jaar bijeen zal kunnen komen, 
is er een partij -raad achtig .orgaan nodi g. Daarin kan 
vaker de politieke actualiteit worden besproken, en 
kunnen tussentijdse bijstellingen van beleid plaats
vinden. De PES zou ook de confrontatie met lid
partijen niet Ianger moeten schuwen. De thans 
door sommige nationale delegaties in de socialis
tische fractie gehanteerde regel, dat in laatste 
instantie de bevriende regering in de eigen hoofd
stad het laatste woord heeft over het stemgedrag, 
zoals bijvoorbeeld New Labour dat doet, moet door 
de PES aan de kaak worden gesteld. 

De financiering van de PES, een kwetsbaar punt, 
zal verbeterd moeten worden . Voorlopig zullen de 
nationale partijen en de fondsen van het Europees 
Parlement voor financiering moeten zorg dragen. 
Een direct lidmaatschap van burgers is er nog niet en 
zal voorlopig een te kleine geldelijke basis zijn. Er 
zal dus een financiele regeling moeten komen die de 
onafhankelijkheid van de Europese partij in tact laat. 

Slot 
Het totstandkomen van een echte Europese socia
listische partij zal aileen stapsgewijs kunnen plaats
vinden. Daarvoor is het weinig zinvol nu een tijd
pad aan te geven. Er zal op een bepaald moment een 
omslag moeten komen van de huidige confederale 
structuur naar een direct op Europese burgers rus
tende partij . De voorbereiding daarvan zal voor een 
groot dee! in de huidige, geactiveerde, PES kunnen 
plaatsvinden . Daarnaast zullen initiatieven van 
onafhankelijke denktanks en van vooraanstaande 
Europese socialistische politici en ook van nationale 
politieke partijen de straks noodzakelijke omslag 
vanuit eigen gezichtspunten kunnen bespoedigen. 
Hoewel het hier gaat om een onderwerp dat uitein
delijk op Europees niveau zijn beslag moet krijgen, 
hopen de schrijvers dat in eerste instantie de PvdA 
zich aangesproken voelt . Deze partij zal zich dan 
meer met Europese aspecten van het beleid moeten 
bezighouden dan nu gebeurt. Dat kan niet aileen 
aan de Nederlandse delegatie naar de PEs-fractie in 
het Europees Parlement worden overgelaten. Een 
algemene 'europeanisering' van de partij is gebo
den om te voorkomen dat de kloof tussen de bele
ving van de kiezers en de Europese werkelijkheid 
nog grater wordt. Intussen zal de PvdA ernst moe
ten maken met het inruimen van een plaats voor het 
Europees beleid in haar programma en activiteiten . 
Zij zal daarbij wellicht het idee hebben ten dele het 
werk van anderen te doen, en dat is ook zo, zolang 
er geen volgroeide Europese partij is, maar het is 
voor de democratie slecht indien de kiezer over de 
politieke betekenis van de Europese samenwerking 
Ianger onwetend wordt gehouden. 

Het is tijd dat de Sociaal-Democratie zich in de 
E u weer in de voorste linies meldt. 




