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Het conares van Zwolle 

De afgelopen jaren beperk
te het debat binnen de 
PvdA zich voornamelijk tot 

De noodzakelijke 
terugkeer van 

Europa begin van de volgende 
eeuw zal functioneren. De 
voorbereiding van deze dis
cussie is in volle gang en de 
eerste besluiten zullen, 
naar verwachting, in I 996-
,97 genom en worden. 

bestuurlijk-organisatorische 
vragen. Met onder meer 
het rapport van Kalma zijn 
we weer terug op het in
houdelijke spoor en dat kan 
geen kwaad. Het debat dat 
nu ontstaat, zal uiteindelijk 
moeten resulteren in een 

GERT JAN KOOPMAN EN 

ROB VIERHOUT 

Leden van de cifdelinB Brussel 
van de Partij van de Arbeid 

Het rapport van Kalma 
onderstreept het belang 
van internationalisering, 
poneert een aantal vragen politieke visie voor de wat 

langere termijn. Daarbij komen fundamentele 
zaken aan de orde die keuzes vereisen. Maar veel 
van die keuzes kunnen niet goed gemaakt worden 
als wij niet bereid zijn rekening te houden met de 
internationale context. Het internationaliserings
proces ('globalisatie')- i.e. de toenemende verwe
venheid en interdependentie van economieen en 
maatschappijen - brengt met zich mee dat nationa
le politieke prioriteiten steeds minder kunnen wor
den vastgesteld zonder expliciete aandacht voor de 
werkelijkheid om ons heen. 

Zonder afbreuk te willen doen aan de Neder
landse relaties met andere Ianden, is het van essen
tied belang in te zien dat onze omgeving in de eer
ste plaats Europees is. Niet alleen omdat de eco
nomische en sociale verwevenheid met andere 
Europese Ianden een orde van grootte belangrijker 
is dan die met andere Ianden, maar ook omdat het 
Europese integratieproces een zeer sterke inkade
ring van binnenlandse beleidsmogelijkheden met 
zich meebrengt. Terwijl veel determinanten van 
het internationaliseringsproce~ 'exogeen' zijn (bij
voorbeeld technische ontwikkeling), is de Europese 
integratie een proces waar wij - in principe - een 
directe invloed op hebben. 

De komende vijf jaren zullen van doorslaggevend 
belang zijn voor de politieke en economische orde
ning van de Europese ruimte: beslissingen over de 
institutionele structuur van de Unie (de 1 G c I 996), 
de EMu, uitbreiding en financiering zullen het ka
der bepalen waarbinnen het nationale beleid in het 

over Europa, maar laat na deze uit te werken. In de 
discussies over de drie rapporten is Europa vooral 
een cifr.erthouaht. Brussellijkt al even ver weg te zijn 
voor de PvdA als voor een groot dee! van de Haagse 
topambtenaren. 

Gegeven de bestaande integra tie en de topzware 
Europese agenda mag in een bezinningsproces over 
doelstellingen een debat over Europa niet ontbre
ken. Zonder 'Europa' kunnen wij onze nationale 
doelstellingen eenvoudig niet meer realiseren. Dit 
artikel poogt een bijdrage te leveren aan het debat, 
door eerst de bepleite herorientatie onder de loep 
te nemen vanuit Europees perspectief en vervol
gens de belangrijkste punten op de Europese agen
da aan de orde te stellen. 

Kalma in discussie 

Allereerst willen wij ons concentreren op de doel
stellingen ten aanzien van Financien, milieu en 
arbeidsbestel. Deze prioriteiten zijn niet aileen van 
belang voor de kwaliteit van het bestaan in Neder
land, maar de mogelijkheden deze te realiseren 
hangen ook in hoge mate af van wat er elders in 
Europa gebeurt: ontwikkelingen op dit vlak zijn van 
invloed op de kosten van produktie (en daarmee de 
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven), 
maar ook op de aantrekkelijkheid van Nederland als 
vestigingsplaats. 

Het door Paul Kalma in zijn rapport ter discussie 
gestelde primaat van Financien leidt er inderdaad 
toe dat een toets op de (economische) aantrekke-
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lijkheid van nieuw beleid in een strak keurslijf 
wordt geperst. In principe is het daardoor mogelijk 
dat projecten waarvan de maatschappelijke baten 
groter zijn dan de kosten niet gefinancierd kunnen 
worden. Anderzijds leidt deze situatie tot een zeke
re begrotingsdiscipline die voorkomt dat de wen
senlijstjes van vakministers al te zeer uit de hand 
]open. Natuurlijk spelen de EMu -criteria een rol, 
maar het moet gezegd worden dat Nederland al 
sinds midden jaren zeventig (de een-procent-ope
ratie) poogt de overheidsfinancien op orde te bren
gen. Tot op zekere hoogte legitimeren de EMu

normen bestaande beleidsprioriteiten. Op lange 
termijn is het in ieders belang om te voorkomen dat 
toenemende rentelasten de mogelijkheden voor 
nieuw beleid eroderen. Het alternatief- vergroting 
van de collectieve lastendruk - is bovendien minder 
aantrekkelijk nu de voltooide interne markt een 
grotere flexibiliteit van produktiefactoren mogelijk 
maakt. Als aan het einde van Kok 1 er voor het eerst 
in twintig jaar weer financiele ruimte ontstaat, kan 
de discussie eindelijk weer eens gaan over inhoude
lijke prioriteiten in plaats van over kaasschaafme
thoden, krimp en budgetverschuivingen. Oat zou 
een opmerkelijke prestatie zijn, waar niet al te 
lichtzinnig mee moet worden omgesprongen. 

HerijkinB van het arbeidsbestel 
Kalma's pleidooi voor een ontspannen arbeidsbe
stel komt impliciet neer op het loslaten van de doel
stelling van volledige werkgelegenheid. Nog voor
dat de vraag gesteld wordt of dit haalbaar is in de 
Europese context, moeten wij ons eerst afvragen of 
het wenselijk is, zeker voor de PvdA. 

Ons inziens berust de analyse van het arbeidsbe
stel op defaitisme en een gebrek aan inzicht in de 
lange-terrnijnontwikkeling: wij moeten niet uit het 
oog verliezen dat betaalde arbeid nog steeds en 
waarschijnlijk steeds meer het belangrijkste inte
gratiemechanisme is in een zich steeds verder indi
vidualiserende maatschappij. Het verdwijnen van 
het maatschappelijk middenveld brengt met zich 
mee dat 'werk' meer dan voorheen voor velen de 
belangrijkste directe band met de maatschappij 
vormt. Daarbij komt dat de relatie tussen inkomen 
en werk van fundamenteel (micro-)economisch 
belang is en - zo lijkt ons voor een sociaal-democra
tische partij - ook van moreel belang: wie niet wil 
werken, hoeft niet door de maatschappij gevoed te 
worden. Tenslotte zal de vergrijzing op langere ter
mijn de groei van het arbeidsaanbod sterk vermin
deren, terwijl het beroep op de sociale zekerheid 

zal toenemen. Bovendien blijkt de verschuiving 
naar meer deeltijdwerk als gevolg van grotere prik
kels en innoverend werkgelegenheidsbeleid wei 
degelijk zoden aan de dijk te zetten: in het afgelopen 
decennium kende Nederland de grootste werkgele
genheidsgroei (in personen) in de Europese Unie. 

Natuurlijk moeten inspanningen om de huidige 
hoge langdurige inactiviteit terug te dringen wor
den voortgezet en ge'intensiveerd. Maar niet via het 
loslaten van de koppeling tussen inkomen en 
arbeid, bijvoorbeeld door royale basisuitkeringen 
voor iedereen, die duur zijn en, op terrnijn, onver
rnijdelijk leiden tot een hogere collectieve lasten
druk. Oat zou, of we het will en of niet, leiden tot 
een erosie van de concurrentiepositie en een afkal
ving van de aantrekkelijkheid van Nederland als 
vestigingsplaats . Zelfs zonder nieuw Europees 
beleid is dat een randvoorwaarde waar we op grond 
van bestaand beleid mee zullen moeten Ieven. 

Milieu en ecanomische eroei 
Kalma heeft ontegenzeggelijk gelijk wanneer hij 
pleit voor een herwaardering van rnilieu-aspecten. 
Maar ook hier geldt dat wij moeten uitkijken niet te 
vervallen in de Club van Rome-retoriek. Inte
gendeel, een van de belangrijkste inzichten uit de 
milieu-economie van de laatste jaren is juist dat 
economische groei en rnilieubehoud op lange ter
mijn moeten samengaan. Niet aileen omdat milieu 
een produktiefactor is en voortgaande erosie van 
het milieukapitaal de economische groei op termijn 
vanzelf tot stilstand brengt, maar ook omdat -
andersom - economische groei de middelen en de 
aspiraties schept om de milieukwaliteit te behouden 
en verbeteren. De Wereldbank - die door Kalma 
ten onrechte bekritiseerd wordt op dit punt - heeft 
in 199 2 in haar World Development Rapport daar een 
krachtige illustratie van gegeven. 

Uiteraard is deze positieve relatie geen 'automa
tische' en vereist zij beleid. Maar het is essentieel 
om in te zien dat, mits effectief beleid gevoerd 
wordt, voortgaande economische groei, resulte
rend in en gekoppeld aan structuurveranderingen 
in de economie, complementair is aan milieube
houd. Daar is dus niets 'zwaks' aan. 

Ook hier geldt dat Europa - gegeven de verwe
venheid van de milieuproblematiek - een cruciale 
dimensie van het probleem is: vee! problemen zijn 
grensoverschrijdend en vereisen beleidscoordinatie 
op Europees niveau . Dit wordt treffend gei:llus
treerd door de discussie over het behalen van de 
nationale co 2 -doelstelling: een kleinverbruikers-
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heffing gekoppeld aan 'zacht beleid' alleen is niet 
voldoende om deze doelstelling te realiseren. Maar 
een heffing op grootverbruikers en fors hogere 
accijnsen op brandstoffen stuiten op de mobiliteit 
van produktiefactoren en consumenten in de 
Europese binnenmarkt. Coordinatie op Europees 
niveau is dus noodzakelijk en onverrnijdelijk. 

Nationale kracht en Europees beleid 

Deze voorbeelden illustreren de noodzaak voor de 
PvdA om een gei:ntegreerde discussie over de 
lange-terrnijndoelstellingen en het daarbij passende 
Europese beleid te voeren. Een dergelijk debat 
moet beginnen met het beantwoorden van de vol
gende twee vragen: waar zijn we goed in ( compara
tieve voordelen) en hoe willen we dat onze maat
schappij er op langere terrnijn uitziet. 

Het voert te ver om hier dieper op in te gaan, 
maar wij zouden een pleidooi willen houden voor 
een flexibel maatschappijbestel, met een hoog soci
aal vangnet, met een versterking van de band tussen 
rechten en plichten in de sociale zekerheid en een 
verschuiving naar actief arbeidsmarktbeleid, een 
nadrukkelijke concentratie op hoge-toegevoegde
waarde-activiteiten met relatieflage milieu-intensi
teit (uiteraard heeft deze gevolgen voor delen van 
het landbouw), en om, in het dichtbevolkste land 
van Europa, de rol van het verkeers- en vervoersbe
leid te herzien. Uiteraard hebben dergelijke doel
stellingen grote gevolgen voor onze onderwijspoli
tiek, waarbij we grote waarde toekennen aan een 
vermaatschappelijking van de informatietechnolo
gie (a Ia Tony Blair). Ten slotte, is het ons inziens 
van essentieel belang dat de sociaal-democratie het 
voortouw neemt in discussies over het efficient 
voorzien in (quasi- )collectieve diensten: een grote
re (kosten-)effectiviteit in de gezondheidszorg, het 
openbaar vervoer en energie is in ons aller belang. 
De PvdA zou hier het voortouw moeten nemen om 
regelgeving te realiseren die zowel efficientie als 
solidariteit bevordert. 

Wij verwachten dat een clergelijk beleid grote 
investeringen in fysieke en sociale infrastrucktuur 
zal vereisen en wij delen Kalma's visie, dat dergelij
ke uitgaven op hun eigen merites moeten worden 
beoordeeld en niet uitsluitend door de loep van het 
bezuinigingsbeleid bekeken moeten worden. On
derzoek geeft sterk de indruk dat een hogere collec
tieve lastendruk niet per se economisch nadeel 
hoeft op te leveren, zolang de publieke middelen 
gebruikt worden voor investeringen in de economi
sche structuur en bestaanskwaliteit. 

Het is echter noodzakelijk de marges voor nationaal 
beleid in kaart te brengen en ons goed te realiseren 
dat toenemende Europese economische integratie 
vooral met de totstandkoming van de EMU, zallei
den tot een verdere versmalling van toch al smalle 
marges . 

Europese prioriteiten 

Terecht eindigt Kalma zijn werkstuk dan ook met 
een pleidooi voor een debat over Europa. Een der
gelijk debat - op korte termijn - is bovendien 
noodzakelijk omdat binnen de PvdA de aandacht 
voor het Europese integratieproces afneemt. De 
PvdA is teveel in zichzelf gekeerd; het debat be
perkt zich tot de nationale dimensie van vraagstuk
ken. De rapporten over de stad en de sociale zeker
heid bewijzen dat, want daarin wordt voorbijge
gaan aan het feit dat de daarin aangesneden vraag
stukken natuurlijk ook in andere Europese Ianden 
spelen. Een dergelijke orientatie is zeer zorgwek
kend in het Iicht van de volle Europese agenda. 

De huidige fase waarin de Europese Unie zich 
bevindt, is een uiterst moeilijke. Enerzijds kampt 
zij met een legitimiteitscrisis en anderzijds ziet zij 
zich geplaatst voor het afwerken van een agenda die 
veel voller en complexer is dan tien jaar geleden 
toen de Europese Akte (het Interne-Markt-pro
gramma) moest worden vastgesteld. Weliswaar is 
Kalma zich bewust van de belangrijke hervormin
gen waar de Europese Unie voor staat, maar hij laat 
na dat verder uit te werken. In zijn nota ontbreken 
de kernthema's die het Europese debat de komende 
vijfjaarzullenbepalen: de EMU, de IGC '96, de uit
breiding met de Ianden in Midden- en Oost-Europa 
en tot slot de financiering van de Unie na 1 999· Het 
is van essentieel belang voor de PvdA daarover 
standpunten in te nemen. 

Vooraleer daar nader op in te gaan is het zinvol ons 
afte vragen voor de PvdA de Europese leidraad zou 
moeten zijn? Zoals hoven betoogd is een aantal 
nationale doelstellingen ten aanzien van arbeids
markt, sociale zekerheid, milieu en marktordening 
alleen haalbaar binnen een Europese beleids
context. Daarom zal de PvdA zich op Europees 
niveau eerst en vooral sterk moeten maken voor de 
realisering van sociaal-democratische normen en 
waarden. Een tweede sociaal-democratische priori 
teit is de bevordering van een evenwichtige, duur
zame economische en sociale vooruitgang, wel
vaart, veiligheid en vrijheid voor de hele Europese 
Gemeenschap. Dat vereist solidariteit tussen 
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Noord en Zuid en straks ook tussen West en Oost. 
Dit alles moet door de burger worden gedragen en 
gelegitimeerd. Oat vereist op zijn beurt dat die bur
ger, zoals Kalma terecht opmerkt, het gevoel heeft 
dat de Europese integratie de kwaliteit van zijn 
bestaan, materieel en immaterieel, verhoogt. Die 
kwaliteitsverbetering, die nauw verbonden is met 
bovenstaande prioriteiten kan alleen worden be
werkstelligd in een Europese Unie die zowel dyna
misch (efficient) als voldoende democratisch is. 

Europese Moneta ire Unie 
De totstandkoming van de EMu is van groot belang. 
Ze vormt het sluitstuk van de interne markt. 
Zonder de EMu zal die interne markt niet goed 
functioneren. Voor Nederland als open handelsna
tie is de interne markt van essentieel belang, niet in 
de laatste plaats omdat ze veel werkgelegenheid 
voortbrengt. 

Kalma pleit voor een heropening van het EMu
debat. De bedoeling daarvan is natuurlijk om grote
re aandacht te vragen voor de sociaal-economische 
dimensie, de E van de EMu. Zoals hoven betoogd 
zijn wij het daar van harte mee eens. In Kalma's 
optiek betekent dat echter het ter discussie stellen 
van de convergentie-criteria en daarvoor bestaat in 
ons land en in de partij echter niet meer de politie
ke ruimte. Bovendien zou het iets hebben van mos
terd-na-de-maaltijd nu Nederland bijna beant
woordt aan de convergentie-criteria. Er is nog een 
derde argument waarom heropening van het debat 
niet wenselijk is. Nederland is monetair volledig 
gekoppeld aan Duitsland en het is dit land dat de 
marsroute naar de EMU bepaalt. Voor Duitsland is 
het doel duidelijk: ze zijn bereid hun sterke munt 
met anderen te delen als daar een politiek commit
ment tegenover staat (met name van Franse zijde) . 
Via de weg van de EMu probeert Duitsland de 
Europese Politieke Unie te bewerkstelligen, zodat 
er ten Iangen leste ook een vergemeenschappelij
king van binnenlands en buitenlands beleid zal zijn. 
Ook wij zijn altijd een groot voorstander geweest 
van een Politieke Unie. 

Waar we zeker een debat over moeten voeren is 
de peri ode na de inwerkingtreding van de EMu. 
Centraal daarin zou moeten staan de uitbreiding 
van deE van deEM u. De ongetwijfeld kleine groep 
van EM u-landen zou dan in moeten zetten op de 
ontwikkeling van een sociaal-economisch (werkge
legenheids-) en budgettair beleid ter compensatie 
van het sterk apolitieke monetaire beleid. 

IGC '96 
Het Europese-integratieproces bevindt zich op een 
waterscheiding. De lntergouvernementele Confe
rentie die midden volgend jaar start, zal uiteindelijk 
bepalen welke kant het opgaat. De twee meest uit
gesproken varianten zijn de Britse en de Duitse. In 
het eerste geval houdt de Europese constructie niet 
meer in dan een grenzeloze markt, zonder een een
heidsmunt, met een sterk afgezwakt gemeenschap
pelijk landbouwbeleid, overwegend intergouver
nementele samenwerking die parlementaire (ook 
nationaal) en Brusselse bemoeienis tot een mini
mum terugbrengt. Aan de andere kant Duitsland 
dat nog het meeste vasthoudt aan het ideaal van een 
federaal Europa, waarbij gemeenschappelijkheid 
van besluitvorming het sturende beginsel is. Ook al 
zal de IGC '96 slechts een tussenstation blijken te 
zijn, het is wei een belangrijk station in de aanloop 
naar de EMu en een Europa van meer dan twintig. 

Vasthouden aan intergouvernementele samen
werking of stemmen volgens het beginsel van de 
eenparigheid (unanimiteit) zullen de kans op een 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(tweede pijler), een effectieve energieheffing, een 
sociaal-economisch beleid en gemeenschappelijke 
bestrijding van de grensoverschrijdende criminali
teit (derde pijler) erg klein maken. We moeten kie
zen voor een besluitvormingsmodel dat zowel de 
doorzichtigheid, als effectiviteit en democratie ver
groot. Het stemmen met gekwalificeerde meerder
heid( Q M v) met waar mogelijk een medebeslis
singsrecht voor het Europees Parlement voldoet 
aan die voorwaarden en heeft dan ook onze voor
keur. Willen we echter aile lidstaten binnen boord 
houden, dan kan niet in aile gevallen worden vast
gehouden aan het ideale model van de Q M v. Met 
name voor de tweede en derde pijler zal gezocht 
moeten worden naar een besluitvormingsmodel dat 
recht doet aan een zekere dynamiek enerzijds zon
der al te grote aantasting van nationale soeverei
niteit, democratische controle en doorzichtigheid 
anderzijds. Ook in onze eigen kring zouden we na 
moeten denken over welke acceptabele vormen 
denkbaar zijn. 

Aanpassing van de procedure van de gekwa
lificeerde meerderheid is 'echter onvermijdelijk als 
wij meer QMV willen. De machtsbalans tussen 
grote en kleine Ianden moet evenwichtiger wor
den. Het invoeren van het beginsel van de dubhe! 
gekwalificeerde meerderheid ( dus ook bevolkings-
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aantallen wegen mee) en aanpassing van het stem
gewicht van de lidstaten (gewicht koppelen aan 
bevolkingsomvang) ligt in de rede. 1 Oat is wellicht 
de prijs die we moeten betalen voor behoud van 
communautaire besluitvorming. Door actiever en 
assertiever op het Brussels podium aanwezig te zijn 
en alerter te zijn in het bewerkstelligen van coalities 
kunnen we dat verlies aan formele invloed compen
seren. 

Kalma gaat in dit opzocht te kort door de bocht 
waar hij pleit voor een herwaardering van de natie
staat. Het pleidooi daarvoor vloeit voort uit de hui
dige tendensen om meer oog te hebben voor decen
tralisatie en subsidiariteit en zo ook het oude ideaal 
van een federaal Europa aJ te remmen. Wij willen 
er op wijzen dat er behoorlijke gevaren kleven aan 
een roep om subsidiariteit en een grotere rol voor 
de natiestaat zondermeer. Via deze weg ontstaan de 
opt-outs en het Europa a Ia carte, wordt de Euro
pese communautaire samenwerking langzaam 
ondergraven door allerlei nationale preoccupaties 
en neemt de effectiviteit af, en daarmee ook de 
kwaliteit (niet in de laatste plaats in de ogen van de 
burgers - zie de Europese Joegoslavie-politiek). De 
PvdA moet echter blijven vasthouden aan een fede
raal Europa. Een federale structuur betekent juist 
een gedecentraliseerde structuur waarin volop 
ruimte is voor plaatselijk en nationaal beleid. 

UitbreidinB naar het Oosten 
Ter vergroting van politieke stabiliteit, veiligheid 
en bevordering van de economische ontwikkeling 
van Midden-Europa is Unie-lidmaatschap van die 
Ianden wenselijk. Maar alvorens dit kan zullen we 
in eigen huis eerst orde op zaken moeten stellen. Bij 
ongewijzigd beleid zouden de kosten onbeheers
baar worden. Aanpassing van zowellandbouw- als 
structuurbeleid is onvermijdelijk. En dat geldt 
zeker voor het besluitvormingsproces: meer ge
kwalficeerde meerderheidsbesluitvorming en in
voering van een dubbele sleutel zijn onvermijdelijk. 
Het spreekt voor zich dat - r;egeven de economi
sche structuur en het ontwikkelingsniveau - deze 
Ianden niet in staat zijn, zelfs niet binnen tien jaar, 
volledig en volwaardig lid te zijn van de Unie. Zeer 

lange overgangstermijnen zullen nodig zijn. Het 
valt niet helemaal uit te sluiten, dat op sommige 
gebieden tijdelijke maar langdurige uitzonderings
posities moet worden geformuleerd. Op de langere 
termijn echter moeten aile lidstaten zich op dezelf
de snelheid en onder dezelfde voorwaarden voort
bewegen. 

Financie'n 
Een vierde kernthema dat nog voor het einde van 
deze eeuw zal spelen is de financiering van de Unie 
na 1 999· Voor Nederland is deze discussie van cru
ciaal belang. Als een van de weinige netto-betalers 
binnen de Unie, samen met Duitsland, zullen we 
harde afspraken moeten maken over de toekomsti
ge financiering van de Unie. Een verregaande her
vorming van het landbouwbeleid is daarbij onver
mijdelijk. De combinatie van uitbreiding van de 
Unie naar het Oosten en behoud van het huidige 
landbouwbeleid zou tot een regelrecht failliet lei
den. De solidariteit in Europa tussen Noord en 
Zuid, zallangzaam maar onvermijdelijk vervangen 
moeten worden door een West-Oost solidariteit. 

W at ons te doen staat, is ervoor zorgen dat de 
Europese onvermijdelijkheid niet aileen wordt 
geassocieerd met een financieel-economische sane
ringsoperatie maar ook met een versterking van een 
sociaal Europa. Kortom, de PvdA en de Neder
landse regering moeten zich sterk maken voor een 
ook sociaal-economisch ontwikl<:eld Europa zoals 
door Kalma bepleit. Daartoe client gezocht te wor
den naar geschikte Europese coalitie-partners 
(Scandinavische Ianden, Duitsland, Belgie) die 
voorstander zijn van een dergelijke Europese poli
tiek. In partijverband is het van belang de juiste 
bondgenoten te vinden. De PES (de Europese soci
aal-democratische partij) is daarvoor tot op heden 
geen geschikt instrument gebleken. Te veel en te 
vaak uiteenlopende posities (a! of niet, geheel of 
gedeeltelijke, regeringsverantwoordelijkheid) til
len deze organisatie nauwelijks uit hoven het niveau 
van een discussieclub. Verbeteringen daarin zijn 
hoogst nodig. Het politieke primaat client ook op 
Europees vlak hersteld te worden. 

1. Nederland, met 15 miljoen inwoners 
heeft vijf stemmen; Duitsland met 
So miljoen inwoners heeft er 1 o, en 
Luxemburg met zijn 4oo .ooo heeft er 
twee. 
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