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1999 was het jaar van de confrontatie tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement, uitmondend in de val van de
Commissie-Santer. In 2000 is het traditionele bondgenootschap tussen Commissie en EP weer goeddeels hersteld. Dat was ook
hard nodig, want de schandalen rond de Commissie-Santer en lage opkomst bij de Euroverkiezingen enkele maanden later
hebben de positie van beide 'communautaire' instellingen in het Europese krachtenveld verzwakt. Dat bleek duidelijk uit het in
december 2000 gesloten Verdrag van Nice: nauwelijks meer bevoegdheden voor Commissie en EP, een verontrustende tendens
om toekomstig Europees beleid uitsluitend toe te vertrouwen aan geheim diplomatiek overleg tussen vertegenwoordigers van
nationale regeringen in en om de Raad van Ministers.

De rol van de fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie in het EP, waar GroenLinks toe behoort, is tegelijk constructief en
kritisch. Dat betekent dat we de initatieven van de Commissie (bv. asielnormen, Stabiliteitspact Balkan) vaak steunen en voor
uitkleding door de Raad proberen te behoeden, en dat we instemmen met compromissen tussen het EP en de Raad wanneer ze
een stap of zelfs maar een stapje in de richting van een groen, sociaal, humaan en open Europa betekenen (bv. EU-
grondrechtenhandvest, kaderrichtlijn waterkwaliteit). Daar staat tegenover dat we niet schromen om de Commissie fors te
bekritiseren wanneer zij dat verdient (bv. ontwerp-EuroWOB, ondoordachte liberaliseringsvoorstellen), om een tegenstem uit te
brengen bij beroerde compromissen (bv. Eurodac) of om het vertrouwen in Commissarissen op te zeggen (dat lot treft binnenkort
wellicht Commissaris Loyola de Palacio, wegens betrokkenheid bij fraude met Europese vlassubsidies in haar vorige functie als
Spaans landbouwminister).
Voor het goede begrip: in het EP is geen sprake van een vaste tegenstelling tussen 'meerderheid' en 'oppositie'. De Groene Fractie
was dan ook al lang gewend om naar parlementaire meerderheden te zoeken en daartoe compromissen te sluiten. Onze opstelling
is wel wat 'gouvernementeler' geworden. Daarbij speelt een rol dat er sinds 1999 een (Duitse) Groene in de Commissie zit:
Michaele Schreyer op begrotingszaken en fraudebestrijding. Zij werkt hard aan de verbetering van het financieel beheer binnen de
Commissie, maar haar groene profiel is nog wat bleekjes. Belangrijker is het goede functioneren van een aantal andere
Commissarissen, zoals de Britse conservatief Patten op Buitenlandse Zaken, de Portugees Vitorino op Justitie en de Zweedse
Wallström op Milieu. Commissievoorzitter Prodi lijkt, na de nodige blunders in zijn beginperiode, aan zelfvertrouwen te winnen.
Bolkestein is nog steeds dezelfde marktfundamentalist maar heeft op het institutionele dossier een opvallende draai gemaakt. De
voormalige euroscepticus is nu een uitgesproken verdediger van sterke communautaire instellingen. Hij krijgt daarvoor af en toe
een pluim van ons.

Ook door de aanwezigheid van groene ministers in de regeringen van Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Finland zijn we tot op
zekere hoogte regeringspartij in de EU. Groene ministers laten met name hun invloed gelden in de Milieuraad (4 van de 15
ministers) en sinds kort ook in de Landbouwraad: de Duitse Powerfrau Künast en de Italiaan Pecaroro Scanio. Dankzij Joschka
Fischer hebben de Groenen het voortouw in het debat over de toekomstige vormgeving van de EU. De communicatie met en
tussen deze groene ministers laat nog vaak te wensen over. Daarom heeft de Groene Fractie sinds kort een verbindingspersoon in
dienst.
Belangrijk voor het politieke opereren van de Groene/EVA-fractie is tenslotte dat deze, als vierde fractie in het EP, regelmatig het
verschil kan maken. Als de twee grootste fracties, christen-democraten en sociaal-democraten, het met elkaar oneens zijn - en dat
komt regelmatig voor - kunnen Groenen en liberalen vaak voor een progressieve meerderheid zorgen. Op sociaal-economisch
gebied is dit moeilijker, omdat de kloof tussen liberalen en Groenen daar groot is. Omdat ook in de Raad van Ministers, ondanks
het sociaal-democratische overwicht, de opvattingen over de rol van EU op sociaal gebied sterk uiteenlopen, zit er weinig schot in
het sociale Europa. Daarbij steekt het groene Europa nog gunstig af. Zie bijvoorbeeld de voortrekkersrol van de EU op de
klimaatconferentie in Den Haag. 

Binnen de fractie verloopt de samenwerking tussen de Groenen en de regionalisten van de Europese Vrije Alliantie redelijk goed.
Verschillen van inzicht lopen zelden langs de scheidslijn tussen groenen en regionalisten. Omdat, anders dan in het verleden, geen
enkele nationale partij dominant is in de fractie, heeft ieder een kans in de discussies over de fractiestandpunten. Aan de
GroenLinks-delegatie, derde in omvang, valt vaak een sleutelrol toe, omdat de Franse groenen nog relatief onervaren zijn en te
vaak 'getuigenispolitiek' voeren, en omdat de Duitse delegatie hopeloos verdeeld is tussen Realos en Linken - een tegenstelling die
aan het thuisfront overigens aan scherpte heeft verloren. Het slechte functioneren van de Duitse delegatie heeft helaas geleid tot
het vertrek van twee afgevaardigden naar de sociaal-democratische fractie. Het feit dat een van hen (Özan Ceyhun) overstapte
omdat ie de Grünen te links vond, en de ander (Wolfgang Kreissl-Dörfler) overstapte omdat de Grünen te rechts zouden zijn
geworden, illustreert dat hun vertrek niet louter aan de politieke koers van de Duitse of Europese groenen kan worden
toegeschreven. 

Met vier afgevaardigden, op een fractie van 46, kunnen we niet op alle beleidsterreinen het voortouw nemen. Toch heeft de
GroenLinks-delegatie op de meeste belangrijke dossiers activiteiten ontplooid, zoals uit onderstaande selectie van onderwerpen
blijkt. Deze brede actieradius is mogelijk doordat parlementariërs en medewerkers een goed georganiseerd team vormen, met een
mate van arbeidsdeling en coördinatie waar andere delegaties in het EP jaloers op zijn. Mede door de goede sfeer is het
personeelsverloop beperkt: alleen Yvonne van Delft, projectmedewerker op ons Utrechtse kantoor, is vertrokken. Zij is opgevolgd
door Margot Schmitz. Daarentegen wordt het team nog altijd versterkt. Arthur van Mansvelt en Ute Seela zijn in Brussel aan de
slag gegaan als beleidsmedewerkers op resp. de terreinen vervoer & sociaal beleid en buitenlandse zaken & uitbreiding. Johan
Willems is een nieuwe kracht op het Brusselse secretariaat. Per 1 april treedt Noëlle Beerepoot aan in de nieuwe functie van
webredacteur voor de Eurodelegatie. Vanuit Brussel zal zij onze website www.groenlinks.nl/europa actueler, vollediger, spannender
en interactiever maken. 

Grondrechtenhandvest en Verdrag van Nice
Op deze website zijn onder andere onze - straks hopelijk ook jullie - bijdragen aan het debat over de toekomst van de EU te
vinden. Dit debat is door het échec van Nice alleen maar aangewakkerd. Het afgelopen jaar hebben Joost Lagendijk en Kathalijne
Buitenweg zich al gemengd in debatten over de Europese Federatie van Joschka Fischer, het netwerk-Europa van staatssecretaris
Benschop, het EU-grondrechtenhandvest en het Verdrag van Nice. Als plaatsvervangend lid van de Grondrechtenconventie heeft
Kathalijne zelfs meegeschreven aan het handvest. Hoewel de formulering van de rechten in dit handvest uiteindelijk, onder druk
van een aantal nationale regeringen - ook de Nederlandse - zwakker is geworden dan ons voor ogen stond, hebben we aan het
handvest toch een voldoende toegekend. Positief is onder meer dat voor het eerst de klassieke en de sociale grondrechten een
gelijke status hebben gekregen, en dat de meeste rechten behalve voor EU-burgers ook voor zogenaamde derdelanders gelden.
Zwak zijn met name het milieu-artikel en de ontsnappingsclausules waarmee de lidstaten de sociale grondrechten kunnen
inperken.
Het handvest is nog geen juridisch bindend document. Toch kan het als 'secundaire rechtsbron' al invloed hebben. Nationale en
Europese rechters zullen het betrekken in hun oordeelsvorming. De kwestie van de toekomstige status van het handvest is
onderdeel van het bredere debat over een Europese grondwet. Hierover moeten, zo is in Nice afgesproken, in 2004 spijkers met
koppen worden geslagen, na een breed publiek debat. Het Verdrag van Nice toont aan dat het allerminst vast staat dat deze
grondwet ook een democratische grondwet wordt. Het EP spant zich dan ook in om het thema 'scheiding der machten' toe te
voegen aan de zogenaamde post-Nice agenda. Om druk te zetten op de lidstaten, schort het EP haar eindoordeel over het Verdrag
van Nice op tot eind 2001, wanneer de post-Nice agenda onder Belgisch voorzitterschap een nadere uitwerking krijgt. De
GroenLinks-delegatie ondersteunt deze strategie. Daarbij moet worden aangetekend dat nee zeggen tegen Nice een stap is die we
ongaarne zetten. Nice werpt weliswaar een schaduw over de toekomst van de Europese democratie en draagt nauwelijks bij aan
grotere Europese besluitvaardigheid op sociaal, fiscaal, asiel- en milieugebied; daartegenover staat dat het verdrag wel de weg
effent voor de uitbreiding van de EU met tien Midden- en Oost-Europese landen, Cyprus en Malta. 

Verspilling en wanbeheer
Ook voor de banalere thema's houden we aandacht. In de categorie 'bestrijden van verspilling' heeft Kathalijne, samen met haar
collega's Michiel van Hulten (PvdA) en Lousewies van er Laan (D66) actie gevoerd voor afschaffing van de slecht bezochte
vrijdagzitting tijdens de verplichte maandelijkse Straatsburgweek van het EP. Kern van de actie was het stelselmatig aanvragen
van het quorum op vrijdag, waardoor er niet gestemd kon worden door het handjevol aanwezigen. Sneller dan verwacht leidde
deze actie tot succes: tot woede van de Franse regering besloot het EP in juni 2000 met een meerderheid van 277 tegen 232 om
de vrijdagzittingen in Straatsburg af te schaffen.
Minder vlot verloopt de totstandkoming van een statuut voor de Europarlementariërs. Zo'n statuut, dat een einde zou maken aan de
ongelijke beloning van afgevaardigden uit verschillende landen én aan de overdreven onkostenvergoedingen, wordt al sinds de
vorige zittingsperiode met veel kracht bepleit door GroenLinks. Maar een aantal Europarlementariërs dat er in salaris op achteruit
dreigt te gaan saboteert het bereiken van overeenstemming tussen EP en Raad. Er is uitzicht op besluitvorming in de loop van
2001.
Zolang er nog geen statuut is, geldt voor alle Nederlandse Europarlementariërs een in 1999 overeengekomen gedragscode. Deze
moet een verantwoorde en transparante besteding garanderen van de gelden die de afgevaardigden ontvangen uit de
onkostenregelingen van het EP. In de zomer van 2000 publiceerden we een eerste verslag over de naleving van de gedragscode
op onze website. 
Waar de GroenLinks-delegatie haar financiën goed geregeld heeft, kon datzelfde tot voor kort niet gezegd worden van de Groene
fractie als geheel. Vorig jaar stelde de Europese Rekenkamer een kritisch rapport op over de besteding en het beheer van de
gelden die fracties in het EP ontvangen. In dit rapport, dat door de Groene fractie zelf naar buiten gebracht werd, constateerde de
Rekenkamer een groot aantal gebreken in de administratie van de fractie van de afgelopen jaren. Daardoor kon geen volledig
inzicht verkregen worden in de besteding van gelden. Een minutieus onderzoek naar deze gebreken heeft inmiddels aangetoond
dat er geen sprake is geweest van fraude maar van onvolkomenheden in de administratie. Het berouwvolle fractiebestuur heeft
maatregelen genomen om de administratieve tekortkomingen te verhelpen.
Een van de praktijken waar de Rekenkamer vraagtekens bij plaatste was de financiële ondersteuning van Europese politieke
partijen door hun fracties in het EP. Achtergrond van deze sluikfinanciering is het ontbreken van een regeling voor de directe
subsidiëring van Europese politieke partijen. Op verzoek van de Europese Federatie van Groene Partijen en andere Europese
partijen heeft de Europese Commissie vorig jaar voorgesteld om een rechtsbasis voor partijfinanciering op te nemen in het Verdrag
van Nice. Dat is gelukt. Vervolgens heeft de Commissie in februari 2001 een concreet voorstel gedaan voor een statuut voor
Europese politieke partijen, dat hun erkenning en subsidiëring regelt. Dit voorstel wordt in de loop van 2001 door het EP behandeld.

Rechten van burgers, vreemdelingen, asielzoekers
Aangespoord door de regeringsdeelname van de FPÖ in Oostenrijk heeft de EU zich in 2000 razendsnel twee nieuwe wapens
verschaft in de strijd tegen discriminatie. Het zijn twee richtlijnen: de een biedt bescherming tegen ongelijke behandeling op grond
van leeftijd, handicap, sexuele voorkeur en godsdienst. De ander bestrijdt discriminatie op grond van ras en etnische afstamming.
Voor deze laatste richtlijn was Kathalijne rapporteur namens het EP. Ondanks pogingen tot obstructie van de christen-
democratische fractie heeft het goede samenspel tussen Kathalijne, woordvoerders van andere fracties, de Commissie en het
Portugese Raadsvoorzitterschap een richtlijn van hoge kwaliteit opgeleverd. Die biedt bescherming tegen directe en indirecte
discriminatie, en verbiedt het aanzetten tot discriminatie.
Minder voorspoedig verlopen de onderhandelingen over een Europese Wet Openbaarheid van Bestuur (EuroWOB). Iedereen roept
dat de kloof tussen de Brusselse bureaucraten en de Europese burgers verkleind moet worden. Maar dat uitgangspunt blijkt voor
velen niet meer vanzelfsprekend wanneer het in regels moet worden omgezet. Op basis van een beroerd Commissievoorstel
onderhandelen de lidstaten het EP nu al een jaar, maar een acceptabel compromis is op dit moment nog niet in zicht. Een aantal
lidstaten houdt krampachtig vast aan zoveel mogelijk geheimhouding van informatie. In het EP is de Groene fractie de grootste
pleitbezorger van openbaarheid. Met het standpunt van het EP kunnen we leven, hoewel het niet aan al onze eisen voldoet.
Ook een andere burgerrechtenkwestie, de luistervinkerij van de Angelsaksische inlichtingendiensten, stond in 2000 hoog op de
agenda. Kathalijne en andere Groenen hebben zich in het EP sterk gemaakt voor een enquêtecommissie naar Echelon, om de
grootschalige schendingen van het recht op privacy en het communicatiegeheim te onderzoeken. Een meerderheid van het EP,
waaronder veel Nederlandse leden van andere fracties, zag echter niets in een parlementaire enquête. Als gevolg daarvan is er nu
een 'tijdelijke commissie' met aanzienlijk minder bevoegdheden aan het werk gegaan. Deze kan getuigen niet verplichten om te
verschijnen. We blijven ons niettemin inzetten voor een sterk eindrapport, met duidelijke politieke aanbevelingen, bijvoorbeeld voor
regels en toezicht op de activiteiten van Europese inlichtingendiensten.

Op het gebied van asiel en migratie liggen er een aan aantal goede voorstellen van de Commissie inzake minimumwaarborgen
voor de asielprocedure, de opvang van ontheemden en gezinshereniging. Vanuit het EP ondersteunen we die. Ook proberen we,
samen met de Commissie, een serieus debat over arbeidsmigratie uit te lokken. Beslismacht op dit terrein heeft echter alleen de
Raad. Het gevaar is groot dat die de Commissievoorstellen uitkleedt of blokkeert. Want maatregelen die solidariteit op asiel- en
migratiebeleid belichamen passeren de Raad (nog) minder makkelijk dan repressieve maatregelen. In de laatste categorie valt
Eurodac, een database waarin sinds kort de vingerafdrukken worden opgeslagen van asielzoekers en van mensen die illegaal in
de EU binnenkomen of verblijven. Doel is vast te stellen welke lidstaat een bepaald asielverzoek moet behandelen. Volgens een
eerdere Europese afspraak (de Overeenkomst van Dublin) is dat de eerste lidstaat waar iemand voet aan wal zet. De Groene
Fractie heeft zich verzet tegen Eurodac, met name omdat het systeem asielzoekers en illegalen criminaliseert en omdat we grote
bezwaren hebben tegen de Dublin-overeenkomst.
Een lichtpuntje is de totstandkoming van het EU-Vluchtelingenfonds. Voor de komende vijf jaar heeft de EU 216 miljoen euro
uitgetrokken om lidstaten te ondersteunen bij de opvang en integratie van vluchtelingen en bij het investeren in capaciteit daarvoor.
Kathalijne heeft zich in de begrotingscommissie voor dit fonds sterk gemaakt. Hoewel de miljoenen miljarden zouden moeten zijn,
zijn we blij met het fonds. Het is een eerste stap is in de richting van een solidair Europees asielbeleid. 

Europese veiligheid
Op het gebied van asiel en migratie, maar ook op andere terreinen wordt duidelijk dat de toekomst van de EU nauw verbonden is
met de ontwikkelingen in haar directe omgeving. De EU-uitbreiding, de ontwikkelingen op de Balkan en in het Midden-Oosten, en
de pogingen tot een gemeenschappelijk Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid hebben met name Joost het afgelopen jaar
beziggehouden. De EU heeft de ambitie om in de buitenlandse politiek met één stem te spreken. Een belangrijke test-case voor
haar vermogen om conflicten op te lossen en nieuwe crises te voorkomen is haar beleid ten aanzien van de Balkan. Terwijl
lidstaten nog steeds worstelen met de verwerking van hun rol tijdens de Balkanoorlogen heeft de EU intussen het voortouw
genomen bij het ondersteunen van politieke en economische hervormingen in de regio. Het Stabiliteitspact vormt het beleidskader
voor de wederopbouwprojecten die door de EU en haar lidstaten alsmede door internationale organisaties, de VS en Japan worden
gefinancierd. 
Joost is als rapporteur namens het EP verantwoordelijk voor de kritische beoordeling van de voortgang van het Stabiliteitspact. Hij
heeft in zijn rapporten met name gepleit voor een evenwicht tussen infrastructurele projecten, waarvoor nu het meeste geld wordt
uitgetrokken, en projecten ter bevordering van de rechtsstaat, bestrijding van corruptie, terugkeer van vluchtelingen, beter
onderwijs, onafhankelijke media en de opbouw van een civil society. Het is zaak zoveel mogelijk NGO's, bij voorkeur uit de regio, te
betrekken bij de wederopbouw. Voor alle mooie beloften moet ook voldoende geld beschikbaar gesteld worden. Daarvoor vecht
ook Kathalijne in de begrotingscommissie. Sinds de val van Milosevic kan ook Servië rekenen op steun in het kader van het
Stabiliteitspact. Joost heeft ter plekke bekeken of het Europees geld doelmatig is besteed en waar de behoeften voor verdere steun
liggen. Ook is hij betrokken bij gesprekken tussen het EP en de Servische regering over o.a. de toekomst van Montenegro en de
samenwerking met het Haagse Tribunaal. 

De oorlogen op de Balkan hebben aangetoond dat Europa tot nu toe niet in staat was om conflicten in haar eigen achtertuin te
voorkomen of snel te beëindigen. Met name sinds de Kosovo-oorlog maken de lidstaten haast om een eigen militaire
interventiemacht op te zetten. De Eurodelegatie van GroenLinks geeft voorwaardelijke steun aan de ontwikkeling van een
gemeenschappelijk veiligheidsbeleid. Belangrijk is dat de ontwikkeling van militaire structuren wordt ingebed in een gezamelijk
buitenlands beleid. In dat beleid dient conflictpreventie centraal te staan. De Groene Fractie heeft zich voorts ingezet tegen
verhoging van de defensiebudgetten en voor een zo transparant mogelijke besluitvorming. De Eurodelegatie heeft meegewerkt aan
de partijbrede conflictpreventienota 'Met alle geweld voorkomen'. Daarin staan bv. concrete voorstellen voor de ontwikkeling van
capaciteiten voor early warning. Zelfs als militair ingrijpen de enige resterende optie is, heiligt het doel nooit het gebruik van
onverantwoorde middelen. De Groene fractie, die tijdens de Kosovo-oorlog het gebruik van verarmd uranium in NAVO-munitie al
afkeurde, heeft onlangs een meerderheid van het EP achter een oproep tot een moratorium op het gebruik van deze munitie
gekregen. 

Kritisch op beide kanten is de Eurodelegatie ook als het gaat om het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Joost Lagendijk is het
afgelopen jaar twee keer ter plekke geweest. De explosieve situatie daar en de verbitterde houding aan beide kanten maakt het
moeilijk voor het EP om ook maar iets te betekenen in het fragiele ´vredesproces´. De EU zou meer druk op Israël moeten
uitoefenen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de zogenaamde 'mensenrechtenclausule' in het associatie-akkoord tussen de
EU en Israël. Maar ook de Palestijnse kant verdient kritiek, met name als het gaat om de naleving van de mensenrechten. De
behandeling van gevangenen door de Palestijnse politie en meerdere gevallen van executies na spoedprocessen zijn
zorgwekkend. De EP-delegatie waarvan Joost deel uitmaakt heeft deze onderwerpen aan de orde gesteld in gesprekken met de
Palestijnse autoriteiten. 

Milieu
Waar het EP op het terrein van de buitenlandse politiek doorgaans slechts de rol van kritische commentator speelt, heeft het op
milieugebied veel in de melk te brokkelen. Alexander de Roo, vice-voorzitter van de milieucommissie, is onder andere ten strijde
getrokken tegen lawaai. Een kleine aanpassing aan autobanden plus de toepassing van het zogenaamde 'fluisterasfalt' kan zorgen
voor een halvering van het verkeerslawaai. Het EP heeft op voorstel van Alexander ingestemd met deze aanpassing, ondanks een
zware tegenlobby van de autobandenindustrie. Er komen nu over een paar jaar stillere autobanden.
Ook vliegtuiglawaai hindert steeds meer mensen. De uiteenlopende nationale regels leiden tot concurrentieverstoring. Daarom zijn
eenduidige en bindende Europese regels nodig. Op initiatief van Alexander heeft het EP uitgesproken dat de nacht in alle lidstaten
8 uur dient te bestrijken. Zo wordt voorkomen dat vliegtuigen uitwijken naar luchthavens die minder strenge geluidsregels kennen.
Ondanks een zware lobby van Duitse en Britse luchthavens, en ondanks christen-democratische blokkeringspogingen, stemde het
EP in met strengere regels. Op basis van de vlieglawaai-regels worden nu regels opgesteld voor spoorwegen, industrieterreinen en
autowegen. Definitieve regelgeving zal onderhandelingen met de Raad vergen.
Nadat de kaderrichtlijn over de kwaliteit van water door het EP was aangenomen, ontstond een zwaar gevecht over het verbieden
van een aantal gevaarlijke stoffen. De Commissie wilde voorlopig geen verbod, terwijl het EP minstens 22 stoffen (zware metalen,
pesticiden) uit het water wilde weren. Na moeizame onderhandelingen, waaraan ook Alexander deelnam, werd een compromis
bereikt. Om te beginnen worden 11 stoffen verboden. Voor de overige stoffen komen er scherpere voorwaarden.
Een belangrijk succes, in februari 2000, was de goedkeuring van een richtlijn die de auto-industrie vanaf 2006 verplicht alle
autowrakken terug te nemen en de kosten voor hergebruik op zich te nemen. Daarmee is een precedent gezet voor de invoering
van een vergelijkbare producentenverantwoordelijkheid in andere industrieën. De lobby van de auto-industrie tegen deze richtlijn
was hevig, en de stemming was een dubbeltje op z'n kant. Gelukkig had een aantal D66-ers en CDA-ers meer vertrouwen in de
stemlijst van de Groenen dan in die van hun eigen fractie. Daarmee is voorkomen dat het EP een minder groen standpunt zou
innemen dan de ministers in de Milieuraad.
Alexander was namens het EP rapporteur voor het thema 'milieu en uitbreiding'. De kandidaat-lidstaten van de EU in Midden- en
Oost-Europa worden gekenmerkt door veel vervuiling en mooie natuurgebieden. Het voldoen aan de EU-milieuwetten is voor deze
landen een gigantische klus. Alexander heeft het EP achter zijn standpunt gekregen dat niet alle milieuwetten per se op het
moment van toetreding hoeven te zijn ingevoerd, maar dat voor de duurste milieumaatregelen overgangstermijnen van maximaal
vijf jaar aanvaardbaar zijn. EU-wetten die weinig kosten, zoals de invoering van milieu-effectrapportages en de aanwijzing van
beschermde natuurgebieden, dienen wel te zijn ingevoerd bij toetreding. De meest onveilige kerncentrales dienen zo spoedig
mogelijk te worden gesloten, onder gelijktijdige inzet van duurzame energiebronnen en energiebesparingsmaatregelen.
Ter voorbereiding van de klimaatconferentie in Den Haag nam het EP een resolutie aan waarin de EU wordt aangespoord het
Kyoto-protocol te ratificeren en maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen daadwerkelijk te verminderen. Tijdens
de Haagse conferentie heeft een delegatie van het EP ingepraat op ministers, op vertegenwoordigers van de industrie en op
parlementariërs uit landen als de VS en Australië die minder hard staan te trappelen om in eigen land maatregelen te nemen.
Wordt vervolgd in juli 2001. De nieuwe klimaatconferentie is ook een herkansing voor de samenwerking tussen Eurodelegatie en
Tweede-Kamerfractie. Uiteenlopende inschattingen van wat een aanvaardbaar klimaatcompromis zou kunnen zijn leidden vorig
jaar tot fricties tussen beide fracties. 
De invoering van een Europese energieheffing is nog steeds niet gelukt. De Spaanse regering ligt dwars. Eurocommissaris
Bolkestein weigert deze blokkade te omzeilen door met een voorstel voor invoering van de heffing door een kopgroep te komen. In
acht lidstaten bestaat al een energieheffing, en te verwachten valt dat deze landen Bolkestein onder druk zullen gaan zetten. Ook
Bolkesteins collega Wallström, Eurocommissaris voor milieuzaken, heeft zich voor zo'n kopgroep uitgesproken.
Naar aanleiding van de BSE-paniek heeft de Groene fractie voorstellen gelanceerd voor een fundamentele hervorming van het
Europese landbouwbeleid en het vergroten van de voedselveiligheid. Op deze terreinen liggen de komende tijd grote kansen. In
samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut proberen Alexander en Kathalijne hun hervormingsvoorstellen van een
cijfermatige onderbouwing te voorzien. 

Transport
De vervuiling van de kust is voor 50% te wijten aan schepen, die hun vuil (afval, afgewerkte olie en verpakkingsmateriaal van
lading) op zee dumpen. Theo Bouwman heeft als rapporteur namens het EP veel tijd geïnvesteerd in een richtlijn die deze
vervuiling moet tegengaan. De richtlijn houdt in dat lidstaten verplicht zijn in alle havens de inname van scheepsafval te regelen en
dat rederijen verplicht worden hun afval daadwerkelijk af te leveren bij de 'havenontvangstinstallaties'. Het hete hangijzer in de
discussie was de wijze van betaling. Wanneer het inleveren van afval de reders extra geld kost, blijft dumping op zee lonend. Theo
wilde daarom dat de kosten volledig in de havengelden zouden worden opgenomen. Dit bleek politiek (nog) niet haalbaar.
Onderhandelingen tussen Raad en EP leidden ertoe dat de reders (voorlopig) maximaal 30% van de kosten betalen via de
havengelden of een vast recht. Het overige deel van de kosten wordt direct toegerekend aan de schepen die daadwerkelijk afval
aanbieden. Havens moeten het daadwerkelijk inleveren van afval controleren bij tenminste één op de vier schepen. 
De richtlijn, hoewel niet perfect, zal er aan bijdragen dat het vervoer over water nog minder milieubelastend wordt. De
milieuverdiensten van het goederenvervoer per spoor daarentegen staan ter discussie. De spoorinfrastructuur is de laatste jaren
ernstig verwaarloosd. Het debat over 'schone vormen van transport' is vervuild door de vergelijking van oude locomotieven met
moderne vrachtwagens. Wil het goederenvervoer per spoor overleven, dan zijn investeringen in milieuvriendelijker materieel
dringend noodzakelijk.
Met name in het licht van de uitbreiding van de EU is het van belang het spoor niet dood te laten bloeden. In Oost-Europa ligt een
uitgebreid spoornet. Die spoorlijnen benutten en moderniseren valt te verkiezen boven de aanleg van nieuwe Trans-Europese
snelwegen. 
Om de sector in beweging te krijgen heeft GroenLinks in het EP de liberalisering van het goederenvervoer per spoor ondersteund.
Ook hebben we ingestemd met de richtlijn voor harmonisatie van technische standaarden (spoorbreedte, veiligheidssystemen,
netspanning bovenleiding etc.).
Alexander en Theo buigen zich ook over de tracékeuze voor de IJzeren Rijn. België wil deze in onbruik geraakte spoorweg naar het
Roergebied reactiveren. Het historische tracé doorkruist echter een belangrijk Nederlands natuurgebied, de Meinweg in Limburg,
dat bescherming geniet op grond van de Europese habitat-richtlijn. De GroenLinkse Europarlementariërs hebben een alternatief
tracé voorgesteld, dat het Belgische recht van overpad honoreert maar natuurgebieden spaart. Dit alternatief kan op flinke steun
rekenen in de regio.
GroenLinks blijft kritisch over de groei van de vervoersbehoefte. In dit verband vraagt Theo met name aandacht voor de toename
van e-commerce. Het blijkt een illusie dat boodschappen doen via het Internet goed is voor het milieu. Integendeel, er dreigt een
vervoersexplosie door de bezorging van digitaal bestelde producten aan huis. Theo zet de Commissie onder druk om met een
transportpreventiebeleid te beginnen.
Wat in elk geval helpt bij het terugdringen van onnodige verplaatsingen is de toerekening van maatschappelijke kosten aan de
diverse vormen van transport. Maar dan moeten niet alleen de kosten van aanleg en onderhoud van infrastructuur doorberekend
worden aan de gebruikers. In het debat over fair pricing zet Theo zich dan ook in voor een ruime definitie van externe kosten, dus
inclusief milieubelasting, geluidshinder, verkeersonveiligheid en beslag op de openbare ruimte. 

Sociaal beleid
De veiligheid op de werkplek is een van de weinige sociale thema's waarvoor veel Europese wetgeving bestaat. GroenLinks is over
het algemeen een groot voorstander van deze richtlijnen. Maar soms verliest men in Brussel het oog voor de praktijk. Een
voorbeeld daarvan is de richtlijn over ladders. Theo Bouwman heeft in de commissie sociale zaken van het EP zijn best gedaan om
te voorkomen dat deze wet elke glazenwasser het werken onmogelijk zou maken. 
Minder tastbaar is het zogenaamde Lissabon-proces, ingezet op de Top van Lissabon in maart 2000. De nogal ronkende
doelstelling om Europa binnen tien jaar tot de sterkste economie ter wereld te maken verhoudt zich slecht met het vrijblijvende
karakter van de beleidsafstemming. Ook stellen de regeringsleiders wel een erg groot vertrouwen in de nieuwe economie. De
agendering van sociale uitsluiting en de vergrijzingsproblematiek spreekt ons meer aan. Maar zeker de armoedebestrijding moet
minder vrijblijvend worden.
Het Lissabon-proces legitimeert ook de doorlopende liberaliseringsvoorstellen van de Commissie. Maar die stuiten vaak op
weerstand. Bolkestein heeft eind vorig jaar een gevoelige nederlaag geleden in het EP. Zijn voorstellen voor een verdere
liberalisering van de posterijen zijn grotendeels getorpedeerd, met steun van GroenLinks. Bolkestein heeft onvoldoende onderzoek
gedaan en te weinig overleg gepleegd. De gevolgen van liberalisering voor de dienstverlening in plattelandsgebieden, de
werkgelegenheid en de kwaliteit van het werk in de postsector, daar mag Bolkestein niet zomaar over heen stappen. In een advies
voor het EP over de 'diensten van algemeen belang' heeft Theo het oordeel van Bolkestein en zijn mede-Commissarissen
bestreden dat liberalisering een wondermiddel is. In sectoren als de luchtvaart, het personenvervoer per spoor en de post heeft
marktwerking niet enkel positieve gevolgen. Vooral als je naar meer zaken kijkt dan enkel de prijs, maar ook naar milieu-aspecten,
toegankelijkheid en regionale cohesie, ontstaat een genuanceerder beeld. Theo pleit daarom voor maatwerk: voor elke sector
afzonderlijk moet op basis van onderzoek en na overleg met alle betrokkenen de meest geschikte marktordening worden
vastgesteld. 

Belastingen
Het was een droevig jaar voor de Europese fiscale samenwerking. In Nice sneuvelden zelfs de uitermate bescheiden voorstellen
van de Commissie om te komen tot soepelere besluitvorming. Het dieseloproer maakte pijnlijk duidelijk waar dit gebrek aan
samenwerking toe leidt: Frankrijk gaf toe aan de protesterende truckers en uit 'concurrentieoverwegingen' volgden andere
lidstaten, waaronder Nederland. Een wankel succesje boekten de ministers van Financiën met het belasten van over de grens
gestalde spaartegoeden. De echte strijdpunten van GroenLinks, een Europese energieheffing en een Europees minimum voor de
belasting voor bedrijfswinsten, zijn niet veel dichterbij gekomen. Al is het Alexander gelukt aan minister Zalm steun voor dat laatste
te ontlokken. 

Begroting
Het lidmaatschap van de begrotingscommissie stelt Kathalijne in staat zich op vele beleidsterreinen verdienstelijk te maken. Zo
heeft ze ervoor gezorgd dat de steun aan de nucleaire industrie niet langer in de begroting is verstopt. Stap één in het afbouwen
ervan. Ook bemiddelt Kathalijne met succes voor NGO´s die verstrikt zijn geraakt in de procedures van de Commissie. Wachttijden
voor uitbetaling van reeds toegewezen subsidies kunnen oplopen tot wel anderhalf jaar, genoeg voor menig NGO om failliet te
gaan.
Op dit moment is Kathalijne rapporteur voor de budgetten van alle Europese instellingen behalve de Commissie. Haar speerpunt
daarbij is de eis dat alle instellingen moeten 'vergroenen' en voldoen aan het EMAS-keurmerk. Daarnaast heeft ze aangekondigd
als dame het herenakkoord met de Raad ter discussie te willen stellen. Dit akkoord houdt in dat beide instellingen zich niet
bemoeien met elkaars budget. De Raad neemt echter steeds meer operationele taken op in haar budget, zoals bijvoorbeeld de
kosten van Javier Solana, topambtenaar voor buitenlands beleid en kampioen geheimhouding. Het zou niet onlogisch zijn als het
EP zijn budgetrecht eens op Solana ging uitoefenen. 

Nota's, artikelen, bijeenkomsten
De productie van opinie-artikelen door de Eurodelegatie bereikte in 2000 een recordniveau. Met het huidige tempo van
stukkenschrijverij is voor de redacties van de opiniepagina's van de belangrijkste nationale dagbladen het verzadigingspunt wel zo
ongeveer bereikt. Alle gepubliceerde artikelen zijn te vinden op onze website. Samen met de Tweede-Kamerfractie werd de nota
'Salade Niçoise' geschreven, met onze gezamenlijke inzet voor het Verdrag van Nice en het grondrechtenhandvest. Ook leverde
de Eurodelegatie een bijdrage aan de partijbrede conflictpreventienota 'Met alle geweld voorkomen'. 
In de aanloop naar de klimaatconferentie in Den Haag hebben we de brochures 'Het lot van Kyoto ligt in Den Haag' en 'Schone
schijn' uitgebracht. De laatste publicatie ontkracht de claim dat met kernenergie het klimaatprobleem kan worden opgelost. Beide
brochures verschenen ook in het Engels. Een artikel van beleidsmedewerker Richard Wouters en partijbestuurslid Maarten
Davelaar over de ervaringen van groene regeringspartijen in Europa, verschenen in De Helling in april 2000, werd door de
Eurodelegatie in het Engels vertaald, onder de titel 'But you run this country now, don't you?' Deze brochure is verspreid onder de
partijen die lid zijn van de Europese Federatie van Groene Partijen en onder collega-parlementariërs.
Aan de richtlijn tegen discriminatie op grond van ras of etnische afkomst, waarvoor Kathalijne rapporteur was, heeft de
Eurodelegatie in mei 2000 een geslaagde discussie-avond gewijd, onder de titel 'Een rode kaart voor discriminatie'.
De Eurodelegatie heeft ook organisatorische en inhoudelijke bijdragen geleverd aan de workshops tijdens het GroenLinks-congres
in het voorjaar, en het GroenLinks Forum in het najaar van 2000. 

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

Sociaal jaarverslag 2000
februari 2001

De Stichting GroenLinks in de Europese Unie heeft als doelstelling te voorzien in optimale ondersteuning van de voor GroenLinks
gekozen leden in het Europees Parlement. In juni 1999 zijn er vier leden voor GroenLinks gekozen in het Europees Parlement:
Joost Lagendijk, Kathalijne Buitenweg, Alexander de Roo en Theo Bouwman. In tegenstelling tot wat gebruikelijk was in het
Europees parlement koos de Stichting voor samenwerking en specialisatie. D.w.z. dat er verschillende soorten functies ingesteld
werden en dat voor alle functies als uitgangspunt ondersteuning voor de hele GroenLinks Eurodelegatie gold. 
Voor het jaar 2000 is uitgegaan van een voorzichtige begroting omdat er nog onvoldoende duidelijkheid was over de te verwachten
inkomstenstroom. 2000 was in die zin voor de Stichting een bijzonder jaar omdat er voor het eerst met deze organisatie-opzet en
dit aantal personeelsleden werd gewerkt. 

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf bestuursleden. In 2000 waren dit Caroline van Dullemen (voorzitter), Nel van Dijk
(secretaris belast met personeelszaken), Peter Korzelius (penningmeester) Joost Lagendijk (namens de 4 EP-leden), en Kees
Kalkman (namens het partijbestuur van GroenLinks). Het bestuur vergadert 6 maal per jaar, meestal in Utrecht. 

Organisatieschema en medewerkers
Het bestuur van de Stichting is de werkgever van alle medewerkers van de Stichting. In januari 2000 had de Stichting negen
medewerkers in dienst met de hieronder weergegeven functieverdeling, namen van de medewerkers en vaste standplaatsen. Voor
de directe ondersteuning van de leden zijn negen medewerkers werkzaam in Brussel. Voor het onderhouden van contacten met
Eerste en Tweede Kamer, partijbestuur en het voorzien van informatie over de werkzaamheden van de delegatie zijn twee
medewerkers in Utrecht werkzaam. In Utrecht huurt de Stichting voor deze medewerkers een ruimte in het Landelijk Bureau van
GroenLinks. 
Met het vaststellen van de jaarrekening 1999 werd duidelijk dat er structureel meer financiële ruimte was dan oorspronkelijk
begroot. Besloten werd de organisatieopzet te continueren en de delegatie te versterken op inhoudelijk vlak. Dit leidde tot een
herschikking van de verdeling van de beleidsterreinen over de beleidsmedewerkers en de aanstelling van twee extra
beleidsmedewerkers in Brussel. Daarnaast besloot de Stichting tot verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. De stand
van zaken eind 2000 is hier weergegeven. 
Eind 2000 werd bekend dat de secretariaatsvergoeding structureel met 20% verhoogd zou worden. Hierdoor wordt het mogelijk om
in 2001 het medewerkersbestand met nog twee medewerkers (een webredacteur en een secretariaatsmedewerker) uit te breiden
en daarnaast een salarisverhoging te realiseren. 

Medewerkers
9 Medewerkers in Brussel:
Voorlichter, Woordvoerder/publiciteitsbeleid: Hein Verkerk
Beleidsmedewerker, Jusititie en Binnenlandse zaken: Carla Aarsen
Beleidsmedewerker, Milieu, flora en fauna: Wim Kersten
Beleidsmedewerker, Transport en sociaal beleid: Arthur van Mansvelt
Beleidsmedewerker, Buitenlandse Zaken en uitbreiding: Ute Seela
Beleidsmedewerker, Economie en financiën: Rens van Tilburg
Secretariaatsmedewerker: Marianne de Jonge
Secretariaatsmedewerker: Edwin Vink
Chef de bureau, Organisatie, PZ en financiën: Jacqueline Cremers
2 Medewerkers in Utrecht Senior Beleidsmedewerker, Institutionele Zaken, contacten met Eerste- en Tweede-Kamerfractie,
inhoudelijke verdieping: Richard Wouters
Projectmedewerker, Organisatie bijeenkomsten, productie informatiemateriaal: Yvonne van Delft (tot augustus 2000, aug-dec
vacature)

Vacatures en werving
De projectmedewerker heeft eind augustus 2000 een andere functie aanvaard. Deze functie is van september tot en met december
niet ingevuld. In januari 2001 is de nieuwe projectmedewerker begonnen. In september 2000 is een wervingsprocedure gestart
voor de twee nieuw aan te stellen beleidsmedewerkers en de invulling van de ontstane vacature voor projectmedewerker. De
Stichting heeft ondanks een krappe arbeidsmarkt alle vacatures naar tevredenheid kunnen invullen. Het totaal aantal reacties op
deze sollicitatieprocedure was 120. Door deze schaarste op de arbeidsmarkt reageren veel kandidaten vanuit een andere functie.
Dit heeft gevolgen voor de snelheid waarmee een vacature ingevuld kan worden, zoals in dit geval bij de vacature van
projectmedewerker. Dit heeft geleid tot een lager niveau van projectactiviteiten gedurende deze periode dan wenselijk is. Voor het
eerst heeft de Stichting actief gebruik gemaakt van internet bij de wervingsprocedure. Functionering- en beoordelingsgesprekken
Met alle medewerkers is een (jaarlijks te voeren) functioneringsgesprek gevoerd. Hieraan namen naast de betrokken medewerker
de delegatieleider en de chef de bureau deel. Met de medewerkers wiens tijdelijke arbeidsovereenkomst afliep (alle medewerkers
krijgen eerst een arbeidsovereenkomst voor een jaar, die bij goed functioneren verlengd wordt voor onbepaalde tijd) zijn
beoordelingsgesprekken gevoerd. De Stichting heeft met deze betrokken medewerkers de arbeidsovereenkomst met genoegen
kunnen voorzetten. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg 1,5%. 

Cursussen
Een aantal medewerkers heeft deelgenomen aan computercursussen en taalcursussen die georganiseerd worden door en in het
Europees Parlement. 

Personeelsdag en retraite
Jaarlijks gaan de EP-leden en hun medewerkers 2 dagen gezamenlijk op pad. Tijdens deze dagen is er ruimte voor inhoudelijke
verdieping en nadere kennismaking met elkaar. In 2000 is door de overvolle agenda van het parlement besloten geen retraite te
organiseren. Dit is begin 2001 gebeurd. De jaarlijkse personeelsdag werd dit jaar georganiseerd in de Biesbosch. Naast een
inleiding en toelichting van medewerkers van de Biesbosch, de provincie en staatsbosbeheer was er een rondvaart door de
Biesbosch. 

Adviesraad
De Stichting GroenLinks in de Europese Unie heeft een adviesraad ingesteld. De voorzitter van de Stichting, Caroline van
Dullemen, is q.q. voorzitter van de adviesraad. Deze adviesraad komt jaarlijks minimaal vijf maal bijeen in het Landelijk bureau in
Utrecht en discussieert met EP-leden, medewerkers, vertegenwoordigers uit andere partijgeledingen en externe deskundigen over
Europese onderwerpen. In 2000 zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: voedselveiligheid, ultieme grenzen van de
EU, de Lissabon top en het sociale Europa, EU-Kompetenz Katalog, en Europese partijvorming. 


