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Intro
Sinds 1 januari is de euro is van ons allemaal. Nu Europa nog.
Gelukkig zijn rampen bij de invoering van het nieuwe geld uitgebleven. Bij sommigen roepen al die vreemde munten en biljetten in
de portemonnee zelfs een soort vakantiegevoel op. Het afscheid van de vertrouwde nationale munt blijkt de Nederlanders en veel
andere Europeanen niet zo zwaar te vallen. De euro vinden we wel spannend.
Spannend, in politiek opzicht, is vooral de vraag of het zal werken, het unieke experiment van een munt zonder staat, van een
Europese economie zonder Europese regering. De kritiek van GroenLinks, dat een stabiele muntunie ook een politieke, fiscale,
sociale en ecologische unie vergt, snijdt nog steeds hout. Veel commentatoren hebben de afgelopen maanden dan ook benadrukt
dat het succes van de euro staat of valt met verdere politieke eenwording. En we hebben gezien hoe populistische, rechtse
krachten, Berlusconi voorop, zich daartegen schrap zetten. Maar wie stelt dat, na de reuzenstap naar de euro, de Europese
integratie weer even pas op de plaats zou moeten maken, schept illusies, en schaadt de overlevingskansen van de eenheidsmunt. 

De GroenLinks-delegatie in het Europees Parlement heeft zich het afgelopen jaar naar vermogen ingezet om vooruitgang te
boeken op de terreinen waar de euro ons sterker dan ooit met een tekort aan 'Europa' confronteert, zoals belastingen, milieu en
sociale bescherming. 
De prijzen in de eurozone zijn nu in één oogopslag vergelijkbaar. De concurrentie tussen bedrijven wordt daardoor aangewakkerd.
Dat is prettig voor de consument. Het valt echter te verwachten dat de euro ook tot sterkere concurrentie tussen nationale
overheden leidt. Die zullen meer dan ooit de druk voelen om te voorkomen dat zij zich bij het vaststellen van belastingtarieven,
milieumaatregelen en sociale premies uit de markt prijzen. Dergelijke beleidsconcurrentie is, vanuit groen en progressief oogpunt,
ongewenst. We zijn immers niet alleen consumenten, maar ook burgers die belang hebben bij goed gefinancierde publieke
voorzieningen, een ambitieus milieubeleid en een fatsoenlijke uitkering bij ziekte of werkloosheid. Op deze terreinen vergt het
behoud van nationale speelruimte, paradoxaal genoeg, méér Europese afspraken. 

Belastingen
Op het gebied van belastingen houden veel nationale regeringen angstvallig vast aan hun formele soevereiniteit. Het EP heeft dan
ook weinig zeggenschap over dit beleidsterrein. Toch heeft GroenLinks geprobeerd impulsen te geven aan de discussie over
Europese belastingharmonisatie. Daarbij gaat het er niet om de inkomstenbelasting of de hondenbelasting op Europees niveau
gelijk te schakelen, maar om minimumtarieven af te spreken voor die vormen van belastingheffing die gevoelig zijn voor Europese
concurrentie. Dat betreft in de eerste plaats de heffingen op energieverbruik en op bedrijfswinsten. Alexander de Roo zit
Eurocommissaris Bolkestein al geruime tijd op de huid om nu eindelijk de Europese energieheffing eens vlot te trekken. Nu de
invoering ervan nog steeds geblokkeerd wordt door een enkele lidstaat, Spanje, is het hoog tijd dat Bolkestein met een voorstel
komt om de energieheffing in te voeren met een kopgroep van lidstaten. Anders haalt de EU haar Kyoto-doelstelling niet.
Joost Lagendijk roept Bolkestein met enige regelmaat op om meer ambitie te tonen bij de vennootschapsbelasting. Een
geharmoniseerde grondslag, die Bolkestein voorstaat, is niet voldoende, want dat maakt het voor bedrijven alleen maar makkelijker
om overheden tegen elkaar uit te spelen. We hebben ook een Europees minimumtarief nodig. Binnen de paarse coalitie, die zelf
de Europese concurrentie aanhaalt als reden om de vennootschapsbelasting te verlagen, lijkt de PvdA in toenemende mate
geporteerd van zo'n minimumtarief. Een debat met Bolkestein en staatssecretaris Bos, dat Joost afgelopen mei samen met zijn
PvdA-collega Ieke van den Burg organiseerde, heeft wellicht geholpen om de sociaal-democratische geesten rijp te maken. 

Sociaal beleid
Bij het sociaal beleid heeft het Europees Parlement meer in de melk te brokkelen. De vooruitgang gaat hier echter in kleine stapjes.
Theo Bouwman heeft zich intensief bemoeid met de totstandkoming van een richtlijn die bedrijven verplicht tot het tijdig informeren
en raadplegen van hun werknemers over belangrijke strategische besluiten. Deze richtlijn is het antwoord van de EU op de storm
van verontwaardiging die opstak toen Renault in 1997 van de ene op de andere dag haar fabriek in het Belgische Vilvoorde sloot. 
Eurocommissaris Bolkestein heeft weinig oog voor het belang van participatie van werknemers in de besluitvorming van
ondernemingen. Mede daardoor leed hij een pijnlijke nederlaag in het EP: zijn voorstel ter vergemakkelijking van
bedrijfsovernames werd weggestemd. Een deel van tegenstemmen, waaronder die van GroenLinks, werd gemotiveerd door het
feit dat Bolkestein alle beslismacht bij aandeelhouders wilde leggen, ten koste van de inspraak van werknemers.
GroenLinks botst wel vaker met Bolkestein. Hij is van mening dat de EU, wil zij de door de regeringsleiders van de lidstaten
geformuleerde ambitie waarmaken om in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld te worden, het Rijnlandse
overlegmodel moet inruilen voor het kille Amerikaanse kapitalisme. GroenLinks is het hier hartgrondig mee oneens. In de eerste
plaats gaan economische groei en concurrentiekracht niet boven alles, en in de tweede plaats zijn sociale cohesie en publieke
voorzieningen belangrijke groei- en concurrentiefactoren. 

Theo is de rapporteur van het EP voor de wijziging van de insolventierichtlijn. Dat betekent dat hij het standpunt van het EP
verwoordt over deze wet die werknemers recht geeft op uitbetaling van loon wanneer de werkgever in betalingsproblemen geraakt.
Theo heeft zijn invloed aangewend om het EP ertoe te brengen de richtlijn aan te passen aan moderne arbeidsverhoudingen. Het
EP heeft de reikwijdte van de richtlijn uitgebreid tot zogenaamde schijnzelfstandigen en een minimumomschrijving van het begrip
'werknemer' geïntroduceerd. Dit laatste zal een gevecht opleveren met de Commissie en de Raad van Ministers, die nogal
aanhikken tegen zo'n fundamenteel besluit over de definitie van werknemerschap.
Het vraagstuk van de (schijn)zelfstandigen kwam ook aan bod in het dossier over werktijden voor chauffeurs. De Europese
werktijdenrichtlijn reduceert het aantal uren dat chauffeurs maximaal mogen werken tot (gemiddeld) 48 uur per week en telt naast
de rijtijd ook de uren die besteed worden aan laden, lossen en administratieve werkzaamheden mee. Theo en een meerderheid
van het EP vinden dat het niet mag uitmaken of iemand in loondienst is of zelfstandig. Daarom dienen, alleen al uit oogpunt van
verkeersveiligheid, ook de zelfstandige chauffeurs een maximum-werkweek te krijgen. De onderhandelingen tussen EP en Raad -
de zogenaamde conciliatie - hebben ertoe geleid dat zelfstandige chauffeurs op termijn (in 2006) onder de richtlijn komen te vallen.
In het compromis is een Europese definitie van het begrip 'zelfstandige' vastgelegd. Dit is een belangrijke stap. Nu is het zaak om
deze definitie - en de spiegelbeeldige definitie van 'werknemer' - vanuit het vervoersbeleid naar het bredere sociale beleid te
transplanteren. 

Theo heeft enkele malen vragen gesteld aan de Europese Commissie teneinde bij te dragen aan opheldering van de ESF-affaire.
Deze affaire heeft ons gesterkt in de opvatting dat de rijke EU-landen, waaronder Nederland, na 2006 niet langer in aanmerking
zouden moeten komen voor steun uit de Structuurfondsen (behalve voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten). 

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de wetgeving over de openbare aanbesteding van overheidsopdrachten te herzien.
Theo heeft bepleit dat aanbestedende overheden meer ruimte krijgen om sociale en milieucriteria te hanteren bij het verlenen van
opdrachten. Ook moeten de drempelwaarden, waarboven openbare aanbesteding verplicht is, omhoog, teneinde een onevenredig
grote administratieve last voor lokale overheden te voorkomen. De bouwfraude-affaire in Nederland toont bovendien aan dat de
richtlijnen meer duidelijkheid moeten verschaffen over het recht van aanbestedende overheden om bedrijven die in het verleden
onregelmatigheden hebben begaan, uit te sluiten van het meedingen naar opdrachten. 

Milieu
In het Europese milieubeleid zit behoorlijk wat dynamiek. Als Groenen strijden we mee in de voorste linies, zowel in de Raad van
Ministers (met vier Groenen) als in het Europees Parlement, de twee instellingen die de wetgevende macht op dit terrein met
elkaar delen. 

Het is niet overdreven om te stellen dat de EU, op de klimaatconferenties van Bonn en Marrakech, het Kyoto-protocol gered heeft.
Namens het Belgisch EU-voorzitterschap speelden groene bewindslieden als Olivier Deleuze (Ecolo) en Magda Aelvoet (Agalev)
hierbij een belangrijke rol. Ook het EP was met een achtkoppige delegatie aanwezig. Alexander de Roo is ondervoorzitter van deze
delegatie, die allerlei gesprekken voert met vertegenwoordigers van sleutellanden, zoals de Verenigde Staten, Australië en Japan.
Het EP dringt nu aan op snelle ratificatie van het Kyoto-protocol, zowel door de EU als door de vijftien lidstaten, teneinde het goede
voorbeeld te geven aan andere industrielanden. Om de VS aan boord te krijgen, heeft Alexander voorgesteld de vervolgconferentie
van 2003 in de VS houden, met als prominent agendapunt de verhandelbare emissierechten. Het Amerikaanse bedrijfsleven heeft
namelijk, anders dan de regering-Bush, wel interesse om deel te nemen aan de wereldwijde handel in CO2-emissierechten, die in
2008 van start gaat. 

De Groenen namen ook het voortouw bij de aanscherping van het Europese chemicaliënbeleid. De Europese Commissie heeft
hierover een wetsvoorstel in voorbereiding. Het EP, aangevoerd door een groene rapporteur, eist dat dat wetsvoorstel een risico-
analyse (gebaseerd op de chemische formules) verplicht stelt voor alle honderdduizend chemische stoffen die de Europese
industrie produceert. De gevaarlijkste stoffen moeten verboden worden. Op deze manier zijn veel minder dierproeven nodig.
Verder dient de EU alle moeite te doen om op de Rio+10-conferentie in september een mondiaal chemische stoffenbeleid op de
agenda te krijgen. 

Alexander is er, als rapporteur, in geslaagd stappen te zetten in de richting van een kaderrichtlijn ter bestrijding van lawaai. Deze
moet de grondslag gaan vormen voor bindende geluidsnormen voor vliegtuigen, treinen, auto's en industrieterreinen. De huidige
regelgeving is nog broddelwerk. De EU kent alleen serieuze geluidsnormen voor grasmaaiers en hogesnelheidslijnen… De richtlijn-
in-wording voorziet onder meer in het opstellen van openbare nationale geluidsbelastingskaarten en van actieplannen voor
vermindering van het lawaai, met inspraak voor de bevolking. 

Vermeldenswaard is tenslotte de bemoeienis van Alexander met het megalomane plan van de Spaanse regering om eenderde van
het water van de Ebro via een 900 kilometer lang kanaal naar Zuid-Spanje te leiden. Dit natuurverwoestende project zou € 23
miljard kosten, en eenderde daarvan zou uit de Structuurfondsen van de EU moeten komen. Alexander wijst de Spaanse regering
en de Europese Commissie erop dat het Plan Hydrologico Nacional in flagrante strijd is met de Europese regelgeving, zoals de
vogel- en habitatrichtlijnen en de kaderrichtlijn water, en daarmee ook geen EU-geld mag krijgen. Bovendien zijn er goedkopere
oplossingen voor het watertekort in Zuid-Spanje, waaronder de bouw van ontziltingsinstallaties aan de kust en modernisering van
irrigatiesystemen. Voor de Spaanse Groenen, die niet vertegenwoordigd zijn in het EP, is de media-aandacht die Alexander oogst
een belangrijke steun in de rug. Voor de Spaanse premier Aznar is Alexander "een vijand van Spanje en een terrorist". 

Vervoer
De echte terroristen hebben de Europese luchtvaart-agenda behoorlijk door elkaar geschud. Vóór 11 september ging het vooral
over het Europees agentschap voor veiligheid in de luchtvaart en de coördinatie van het luchtverkeer in Europa. De Groenen
hoopten dat de geluids- en emissieproblematiek in de luchtvaart serieus aan bod zouden komen op de bijeenkomst van de
internationale luchtvaartorganisatie ICAO. De hoop was vooral gevestigd op de Belgische verkeersminister Isabelle Durant (Ecolo),
die namens de EU voor invoering van een kerosineheffing zou gaan pleiten. Maar na 11 september stond het luchtvaartdebat
plotseling in het teken van extra veiligheid en steunmaatregelen. Samen met de sociaal-democraten en enkele liberalen wist Theo
Bouwman de financiële steun voor de luchtvaart beperkt te houden. De sector moet vooral zelf gaan betalen voor de extra
veiligheidsmaatregelen. 

Theo heeft zich actief bemoeid met allerlei liberaliseringsdossiers. Liberalisering en privatisering vergen voor elke sector apart een
zorgvuldige afweging, om te voorkomen dat publieke belangen (zoals milieu) en werknemersbelangen in de knel komen. Door
toedoen van het EP, en met de steun van GroenLinks, is onder meer de liberalisering van de Europese postmarkt sterk afgezwakt.
Over het Commissievoorstel tot opening van de markt voor zogenaamde havendiensten is op initiatief van GroenLinks een
conferentie georganiseerd met het al langer bestaande netwerk van Groenen uit havensteden. Vervolgens slaagde Theo erin een
aantal amendementen aangenomen te krijgen op de ontwerp-richtlijn: er moet een onderzoek komen naar de financiering
(staatssteun) van havens, en loodsdiensten hoeven niet te worden geliberaliseerd.
De Europese markt voor vrachtvervoer per spoor kreeg begin 2001 een impuls ten gevolge van het liberaliserings- en
veiligheidspakket waarover de Raad van Ministers en het EP overeenstemming bereikten. De kwijnende sector heeft deze impuls
hard nodig.
GroenLinks is veel terughoudender bij de liberalisering van personenvervoer. De Europese Commissie wilde openbare
aanbesteding verplicht stellen voor regionale en lokale vervoersmarkten (bus, tram, metro). Met steun van de Groenen en sociaal-
democraten kreeg EP-rapporteur Erik Meijer (SP) echter gedaan dat de zeggenschap over de inrichting van het lokale openbaar
vervoer voorlopig bij de lokale overheden blijft. 

De Europese Raad van Gothenburg stelde zich in juni 2001 ten doel de groei van het vervoer te ontkoppelen van de economische
groei. Het Witboek voor het EU-vervoersbeleid tot 2010, dat Commissaris De Palacio in het najaar presenteerde, legt veel nadruk
op de noodzaak om vervoersstromen van de weg naar het spoor en het water te verplaatsen. De vraag is of deze goede
bedoelingen ook een stevige vertaling krijgen in de concrete wetsvoorstellen die zullen volgen. Theo pleit namens de Groenen in
het EP met name voor scherpere emissie-eisen voor alle vervoersmiddelen en voor het in rekening brengen van alle kosten
(infrastructuur, milieu). 

Zowel Theo als Alexander houden zich tenslotte bezig met het slepende dossier van de IJzeren Rijn. Het opnieuw in gebruik
nemen van deze spoorweg tussen Antwerpen en Roergebied, die Midden-Limburg doorkruist, staat op gespannen voet met de
Europese natuurbeschermingswetgeving. Alternatieve tracés worden door de regeringen van de betrokken landen
veronachtzaamd. Alexander heeft hierover een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie. 

Landbouw en dierenwelzijn
Ten tijde van de MKZ-crisis heeft Alexander in het EP Eurocommissaris Byrne aan de tand gevoeld over het beestachtige non-
vaccinatiebeleid. Bij gebrek aan bevoegdheden voor het EP op dit terrein, en ook omdat de urgentie van een beleidswijziging niet in
alle EU-landen ondervonden werd, is het niet gelukt om Byrne werkelijk in het nauw te brengen. Inmiddels toont hij zich wel bereid
om mee te werken aan versoepeling van het non-vaccinatiebeleid, opdat de producten van ingeënt vee verhandelbaar blijven op de
Europese markt.
Het gesleep met levend vee kriskras door Europa moet ophouden. Dat is een tweede les uit de MKZ-crisis. Het EP heeft de
maximum-transportduur al verkort tot zes uur. Byrne heeft aangekondigd dat de naleving van de wetgeving inzake dierentransport
strenger zal worden gecontroleerd. De hervorming van het vastgelopen landbouwbeleid zal in 2002 hoog op de Europese agenda
staan. De gecombineerde druk van consumenten, de groene beweging, de WTO en de EU-uitbreiding is groot. Er is nu politieke
ruimte om de financiële instrumenten van het landbouwbeleid zo om te vormen dat zij kwaliteit in plaats van kwantiteit belonen.

EU-uitbreiding
De toetreding van een aantal Midden- en Oost-Europese landen, Cyprus en Malta komt steeds dichterbij. In 2004 zal de EU
mogelijk al 25 lidstaten tellen. De voorbereiding van de uitbreiding loopt dan ook als een rode draad door alle Europese
beleidsterreinen. Zo ziet Alexander er in de milieucommissie van het EP op toe dat de Europese Commissie in de
onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten niet overdreven royaal is in het toestaan van overgangstermijnen voor de invoering
van de Europese milieuregels. Ook bepleit hij dat de EU aan Tsjechië een aanbod doet ter financiering van de sluiting van de
kerncentrale Temelin. Over de gevaren van deze centrale naar sovjet-ontwerp heerst in buurland Oostenrijk grote verontrusting.
Het Oostenrijkse verzet kan een struikelblok worden voor de EU-toetreding van Tsjechië. 
Kathalijne Buitenweg heeft zich er, als rapporteur voor de begroting van het EP, voor ingespannen dat het parlement tijdig
voorbereidingen treft voor de uitbreiding - qua parlementariërs, medewerkers en werktalen - die het in 2004 te verwerken krijgt.
Joost Lagendijk reist, als lid van de verantwoordelijke parlementscommissie, regelmatig naar de kandidaat-lidstaten, om zich op de
hoogte te stellen van de voortgang en de knelpunten in het proces van aanpassing aan de EU. Daarbij zoekt hij ook de groene en
gelijkgestemde partijen op. Die zijn in veel gevallen helaas te zwak om zetels in de wacht te slepen bij de volgende EP-
verkiezingen. Steun van de West-Europese zusterpartijen is hard nodig. Tijdens een bezoek aan Slovenië bijvoorbeeld heeft Joost
geprobeerd om de drie groene partijen aldaar te helpen zich te herenigen. Dit is maar ten dele gelukt; waarschijnlijk zullen twee van
de drie hun krachten bundelen.
Met de toetreding van de twaalf landen waarmee Brussel op dit moment onderhandelt is het proces van uitbreiding van de EU nog
niet afgesloten. Turkije is een officiële kandidaat-lidstaat, de Westelijke Balkan is al een zeker perspectief op toetreding gegeven.
Marokko wil lid worden en ook in Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië gaan stemmen op om zich aan te sluiten bij de EU. Waar
houdt het op? Op die vraag gaf Joost samen met zijn PvdA-collega Jan Marinus Wiersma een antwoord in het boek Brussel -
Warschau - Kiev, op zoek naar de grenzen van de Europese Unie, dat in november verscheen. Zij proberen daarmee tevens de
discussie over de EU-uitbreiding aan te wakkeren, aangezien de publieke belangstelling voor dit historische proces in Nederland
nog zeer matig is. 

Buitenlandse Zaken
Voor de landen op de Balkan is het uitzicht op EU-lidmaatschap van cruciaal belang. Het sterkt hun burgers in de overtuiging dat zij
na tien jaar oorlog eindelijk op weg zijn naar vrede, vrijheid en welvaart. De EU heeft hiermee ook een drukmiddel in handen om
heroplevende conflicten, zoals in Macedonië en Zuid-Servië, tijdig in te dammen. Het EP zit daarbij meestal op één lijn met de
Raad, haar vertegenwoordiger Solana en de Europese Commissie. Joost maakt deel uit van het groepje Europarlementariërs dat
regelmatig naar de regio reist. Als rapporteur voor het Stabiliteitspact en het EU-programma voor de wederopbouw stelt hij zich ter
plekke op de hoogte van het effect van de Europese hulpprogramma's.

Waar de EU op de Balkan gericht gebruik maakt van haar economisch gewicht, laat zij dat na in het Midden-Oosten. Het
Israëlisch-Palestijnse conflict is voor de zoveelste keer opgelaaid, maar het handelsakkoord tussen de EU en Israël en ook de
hulpgelden aan de Palestijnse gebieden worden nauwelijks ter discussie gesteld. Joost heeft er het afgelopen jaar bij herhaling
voor gepleit dat de Commissie uitzoekt welke rol economische maatregelen zouden kunnen spelen om vooral Israël tot een andere
politiek te bewegen. Daarbij is tot nu toe slechts één succesje geboekt: producten uit de door Israël bezette gebieden kunnen nu
niet meer onder dezelfde gunstige voorwaarden de EU binnenkomen als goederen uit Israël zelf. 

De EU werkt, moeizaam, aan de oprichting van een snelle-interventiemacht. In de schaduw van die militaire ambities krijgt ook
conflictpreventie geleidelijk een grotere rol toebedeeld in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Niet in het minst onder
druk van de Groenen. Als rapporteur voor dit onderwerp heeft Joost het EP bewogen tot een oproep aan de Commissie om nu
vooral te gaan kijken of haar beleid op andere terreinen, zoals handel, landbouw of energie, niet mede ten grondslag ligt aan
conflicten in landen buiten de EU. 

Strijd tegen terrorisme
In de discussie over het militaire antwoord op de terroristische aanslagen van 11 september hebben wij het voortouw gelaten aan
de Tweede-Kamerfractie. Bij de huidige stand van de Europese integratie vormen immers de nationale parlementen, veel meer
dan het EP, de plaats waar regeringen verantwoording moeten afleggen over hun bijdrage aan de strijd tegen het terrorisme. Mede
dankzij veelvuldig overleg, zat er weinig licht tussen de standpunten van Eurodelegatie en Tweede-Kamerfractie.
De strijd in Afghanistan was bepaald niet Europe's finest hour. Ondanks nadrukkelijke solidariteitsbetuigingen hebben de EU-
landen nauwelijks invloed kunnen nemen op de acties van de VS. Blair is daarmee lelijk op zijn gezicht gegaan. In Berlijn kunnen
Schröder en Fischer nog enige voldoening ontlenen aan hun rol bij de vorming van een interim-regering in Kaboel. Maar de
(matigende) invloed van de EU op Washington had groter kunnen zijn als de nationale hoofdsteden dezelfde eensgezindheid aan
de dag hadden gelegd die zij de afgelopen jaren op de Balkan hebben getoond. In plaatst daarvan dreigden onderonsjes tussen de
grote lidstaten de EU te splijten. Er is nog veel werk aan de winkel voor de EU een gemeenschappelijk buitenlands- en
veiligheidsbeleid heeft voor alle soorten calamiteiten.
De noodzaak daarvan is door de nasleep van 11 september alleen maar groter geworden. Alleen samen zijn de EU-landen groot
genoeg om als zelfbewuste partner van de VS te kunnen opereren, in plaats van er achteraan te hobbelen. Alleen samen kunnen
de EU-landen de verantwoordelijkheid dragen voor het voorkomen en beheersen van conflicten in de eigen omgeving.Vanuit die
overtuiging heeft de Eurodelegatie meegewerkt aan de partijbrede nota Europees veiligheidsbeleid die de basis vormt van de
vredes- en veiligheidsparagraaf van het landelijke verkiezingsprogramma. 

Voor het 'binnenlandse' veiligheidsbeleid van de EU heeft 11 september ingrijpende gevolgen gehad. De voorstanders van grotere
strafrechtelijke samenwerking langs de lijn van 'wederzijdse erkenning' grepen de gelegenheid aan om een Europees
arrestatiebevel door te drukken dat veel meer misdaden bestrijkt dan alleen terrorisme. GroenLinks had de moed en de
argumenten om deze aanpak te bekritiseren. Toevallig had Kathalijne op 10 september samen met Femke Halsema de notitie
Montesquieu in de Europese Unie gepresenteerd, die voor een beperkter aantal zware en grensoverschrijdende delicten een
werkelijk Europese aanpak bepleit, inclusief waarborgen voor verdachten en magistratelijke, rechterlijke en parlementaire controle.
Omdat een dergelijke balans tussen repressie en rechtsbescherming bij het huidige Europese arrestatiebevel ontbreekt, hebben de
Eurodelegatie en de Tweede-Kamerfractie zich er eenstemmig tegen gekeerd.
Ook de Commissievoorstel voor een Europese definitie van terrorisme baarde ons in eerste instantie grote zorgen. We vreesden
voor aantasting van de vrijheid van meningsuiting, het stakingsrecht en recht van vereniging en vergadering. Hoewel het EP in
deze slechts een adviserende stem heeft, hebben de amendementen die Kathalijne met gelijkgezinde parlementariërs indiende
uiteindelijk hun weg gevonden naar het besluit van de Raad van Ministers. Daarmee was aan onze bezwaren tegemoet gekomen. 

Asiel en migratie
Het EU-asielbeleid kwam al tergend langzaam van de grond. Tot overmaat van ramp zijn de prioriteiten van de Europese ministers
van Justitie en Binnenlandse Zaken na 11 september verschoven naar criminaliteitsbestrijding.
Het EP heeft afgelopen jaar een wetsvoorstel behandeld dat als doel heeft de asielprocedures in de lidstaten eenvormiger te
maken. Daarbij heeft Kathalijne zich vooral ingezet voor Europese standaarden die het verbod op refoulement (het terugsturen van
een asielzoeker naar een plaats waar hij of zij nog steeds gevaar loopt) uit het Vluchtelingenverdrag volledig respecteren. Zo pleitte
zij, gedeeltelijk met succes, voor het afschaffen van het begrip 'veilig land van herkomst', voor het afwachten van de uitkomst van
een beroepsprocedure in de EU (behoud van schorsende werking) en voor de aanwezigheid van een raadsman bij ieder interview
met een asielzoeker. De Raad van Ministers worstelt nog met dit belangrijke voorstel.
De lidstaten zijn wel snel in het maken van afspraken om mensen buiten de deur te houden. Zo passeerde dit jaar een voorstel om
hulp aan illegale migranten strafbaar te stellen en een ander dat EU-wijde boetes van minimaal € 3000 per persoon vaststelt voor
vervoerders die illegaal mensen de grens overbrengen. Zolang er geen fatsoenlijk Europees asielbeleid op papier staat zijn zulke
maatregelen voor ons niet aanvaardbaar. 
Door middel van een amendement op de begroting van 2002 heeft Kathalijne € 10 miljoen weten toe te voegen aan het Europees
Vluchtelingenfonds. 

De pogingen van de Europese Commissie om het taboe op arbeidsmigratie te slechten hebben ook de Groenen in het EP
aangezet tot een nadere standpuntbepaling. Deze tekst, waaraan Kathalijne een belangrijke bijdrage geleverd heeft, stelt
nadrukkelijk dat economische migratie mogelijk moet zijn voor zowel hoog- als laaggeschoold personeel. Tijdelijk verblijf wordt niet
uitgesloten, maar integratie met het oog op langdurig verblijf moet voorop staan. Economische migratie die niet gebonden is aan de
vraag op de Europese arbeidsmarkt is ook een optie. Die is nog niet volledig uitgewerkt, maar zou bijvoorbeeld kunnen betekenen
dat jaarlijks een aantal mensen de kans zou krijgen in de EU een bestaan op te bouwen. 

Bij de behandeling van een Commissievoorstel om op EU-niveau de rechten vast te leggen van derdelanders die legaal in de EU
verblijven, heeft Kathalijne gepleit voor een rechtspositie die zoveel mogelijk gelijk is aan die van EU-burgers. Het EP heeft een
amendement van Kathalijne om aan migranten stemrecht te geven voor lokale en Europese verkiezingen in licht afgezwakte vorm
overgenomen. 

Openbaarheid en privacy
Sinds kort regelt een EuroWOB de toegang van burgers tot documenten van de Europese instellingen. Deze verordening had een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de transparantie van het Europese besluitvormingsproces, en daarmee
aan het democratisch gehalte van de EU. Helaas heeft het EP zich door de Raad van Ministers en door buitenlandfunctionaris
Solana onder druk laten zetten om in te stemmen met een aantal uitzonderingsbepalingen waardoor de vrijgave van een grote
categorie documenten aan de willekeur van ambtenaren wordt overgelaten. Kathalijne heeft namens de Groene Fractie een taai
gevecht geleverd om de gewraakte bepaling te schrappen, maar helaas zonder succes. Na enig wikken en wegen heeft
GroenLinks tegengestemd. 

Kathalijne heeft zich hard gemaakt voor een EU-wijd verbod op spam, ongevraagde commerciële reclame via e-mail. Het
downloaden en weer deleten van deze ongein kost miljarden aan telefoontikken en arbeidstijd en ondermijnt het vertrouwen van
consumenten in e-commerce. Het EP heeft er helaas voor gekozen om het al dan niet verbieden van spam over te laten aan de
lidstaten. Opvallend genoeg lijkt onze medewetgever, de Raad van Ministers, wel te neigen naar een EU-wijd verbod. Het gebeurt
niet vaak dat de Raad zich progressiever opstelt dan het EP. 

Begroting
Kathalijne was rapporteur van de begroting voor 2002 van het Europees Parlement, de Raad van Ministers, het Hof van Justitie en
een aantal andere instellingen. Een jaar onderhandelen heeft twee stevige resoluties opgeleverd. Het EP verzoekt de regeringen
van de EU-landen om de politieke conclusies van belangrijke toppen voortaan vergezeld te laten gaan van een financieel plaatje.
Pas dan kan duidelijk worden of de Raad van Ministers bereid is om boter bij de vis te leveren. Daarnaast heeft het EP voor het
eerst de begroting van de Raad van Ministers geamendeerd. Daarmee geef het parlement aan dat het vasthoudt aan zijn
begrotingsrecht over operationele uitgaven, ook als ze in de Raadsbegroting zijn ondergebracht. Er is afgedwongen dat de
uitgaven voor buitenlands en defensiebeleid inzichtelijker (en daarmee beter controleerbaar) worden gemaakt door ze in een apart
hoofdstuk onder te brengen.
Voorts heeft Kathalijne bereikt dat alle EU-instellingen onderzoeken hoe zij hun gebouwenbeheer kunnen 'vergroenen'. De
gebouwen moeten op termijn voldoen aan de criteria voor het EMAS-keurmerk, het milieu-auditsysteem.

Conventie
Joost heeft zich, in woord en geschrift, intensief bemoeid met de discussie over de toekomst van de EU, ook wel het Fischer-debat
of het post-Nice-proces genoemd. Met Farah Karimi en Groenen uit België, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Polen werd een manifest
geschreven dat concrete en ambitieuze voorstellen voor de toekomstige inrichting van de EU bevat. Hiermee leverden we input
voor de Conventie, die in maart dit jaar van start zal gaan. Dit gezelschap van Europese en nationale parlementariërs plus
regeringsvertegenwoordigers zal, met Giscard d'Estaing als voorzitter en het duo Dehaene/Amato als motor, voorstellen voor het
toekomstige EU-verdrag ontwikkelen. Deze Conventie biedt een historische kans om de déconfiture van Nice te repareren, de euro
van een politieke inbedding te voorzien en stappen te zetten naar een democratische grondwet. Namens de Groenen in het EP zal
vermoedelijk de Oostenrijkse Groene Johannes Voggenhuber plaats nemen in de Conventie. Hij was eerder al lid van de
Conventie die het EU-grondrechtenhandvest schreef. GroenLinks heeft alle vertrouwen in de kwaliteit van zijn inbreng, maar zal de
deliberaties in de Conventie uiteraard op de voet volgen. 

Stoelendans
Het EP is nu halverwege zijn zittingstermijn. Op dat moment worden alle functies opnieuw verdeeld. De diverse kandidaten voor de
opvolging van parlementsvoorzitter Fontaine gingen onlangs voor het eerst een publiek debat aan. Dit was een initiatief van de
Campaign for Parliamentary Reform, een actiegroep die strijdt voor een beter functionerend en transparanter parlement. Kathalijne
is hiervan een van de oprichters. 

De delegatieleider van de Franse Groenen, Daniel Cohn-Bendit, is verkozen tot voorzitter van onze fractie, de Groenen/Europese
Vrije Alliantie. Hij mag in staat worden geacht om de Groenen meer profiel te geven, zowel binnen de EU als in de kandidaat-
lidstaten. Kathalijne leek even hoge ogen te gooien voor co-voorzitterschap, naast Cohn-Bendit, maar moest uiteindelijk haar
collega Monica Frassoni, een Italiaanse die afgevaardigde is voor het Waalse Ecolo, voor laten gaan. Joost is niet langer vice-
voorzitter van de fractie, en is daarmee ook verlost van de lastige portefeuille personeelszaken. Hij hoopt voorzitter te worden van
de Turkije-delegatie van het EP. Theo heeft het voorzitterschap in de wacht gesleept van een belangrijke parlementscommissie:
Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Alexander blijft vice-voorzitter van de commissie Milieu, Gezondheid en Consumentenzaken. 

Teamwork
De vier Europarlementariërs van GroenLinks kunnen zich met een breed scala aan onderwerpen bezighouden, binnen het buiten
het EP, dankzij een toegewijde schare medewerkers. Van de 13 medewerkers zijn we er het afgelopen jaar slechts één
kwijtgeraakt, en dat betrof dan nog een 'interne' transfer. Econoom Rens van Tilburg is voor de Tweede-Kamerfractie gaan werken.
Zijn opvolger is Diederik Toet.
Tim Roosen vervangt op dit moment beleidsmedewerker Carla Aarsen tijdens haar zwangerschapsverlof. Hij is onze tweede
Belgische werknemer. Onze delegatie, die ook nog een Duitse medewerker telt, wordt steeds internationaler.
Dat betekent niet dat we onze Nederlandse achterban vergeten. Voor GroenLinksers en andere geïnteresseerden hebben we
kennismakingsbezoeken aan Straatsburg en workshops in Brussel georganiseerd. In Nederland organiseerden we onder meer een
debat-op-niveau met een zaal vol juristen over de strafrechtnotitie Montesquieu in de Europese Unie, een seminar over de
ecologische voetafdruk, een drukbezochte presentatie van het boek Brussel - Warschau - Kiev en het eerder genoemde
belastingdebat.

Aan de komende campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede-Kamerverkiezingen zullen we zoveel mogelijk
steun verlenen. 
Met gepaste trots wijzen we tenslotte op onze website: www.groenlinks.nl/europa. Die is het afgelopen jaar, dankzij de
inspanningen van onze webredacteur Noëlle Beerepoot, geheel vernieuwd. De site biedt nu een vrijwel compleet overzicht van
onze activiteiten. Sinds kort versturen we ook een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hierop abonneren via onze website. 

Joost Lagendijk, Kathalijne Buitenweg, Alexander de Roo, Theo Bouwman 


