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Hoofdpunten van het minisymposium over Europese economische politiek (21 juni 2018) 

Met aanbevelingen aan de GL programmacommissie voor de Europese parlementsverkiezingen 2019, 

o.b.v. de presentaties en de input vanuit de discussiegroepen tijdens het minisymposium 

Wat voor Europese Unie willen we? Solidair en duurzaam 

De EU is begonnen als een economische en monetaire unie, vanuit het idee dat de markteconomie er 

wel voor zou zorgen dat ‘achterlopende’ lidstaten de achterstand zouden inhalen. Sindsdien is 

Europees beleid is in essentie steeds economisch beleid gebleven. Maar dat werkt inmiddels niet meer 

met 28 landen, die elk uiteenlopende sociale ontwikkelingen kennen. De EU opereert economistisch, 

technocratisch en ‘rationeel’, zonder duidelijke visie, met sociale spanningen in Europa als gevolg. Dit 

brengt ons terug bij de vraag: Wat voor Europese Unie willen we? Daarbij gaat het niet zozeer om de 

vraag of we voor meer of minder Europa zijn, maar vooral dat GroenLinks een ander, sociaal en 

duurzaam Europa wil. De Europese Unie moet zich ook gaan richten op sociale (en duurzame) 

doelstellingen door het stellen van kaders, zoals een visie op sociale verhoudingen. Niet door het 

nastreven van een sociale welvaartsunie, maar unie van sociale welvaartstaten, met een 

gemeenschappelijk kader maar ook met ruimte voor diversiteit in het beleid.  

Het zou nuttig zijn om een Europees debat op gang te krijgen over gemeenschappelijke sociale 

doelstellingen. GroenLinks zou er een aantal kunnen formuleren, soms stellig maar wellicht soms ook 

opener geformuleerd om een volwaardig inhoudelijk debat op gang te brengen. Vervolgens zou dit 

geconcretiseerd kunnen worden in het Europese regelgevend kader, bv door een Europese richtlijn die 

minimumeisen stelt t.a.v. het verkeer van werknemers, lasten op arbeid en minimum loon, maar met 

behoud van nationale sociale invulling. De landen zijn dan zelf verantwoordelijk om deze sociale 

doelstellingen om te zetten in een passend sociaal beleid, waardoor in alle lidstaten een bepaald 

niveau van sociale bescherming en stabiliteit wordt gerealiseerd.  

Benadruk het ideaal: Niet meer of minder Europa, maar een sociaal en duurzaam Europa. Wat voor 

solidariteit willen we? Drie aspecten: draagvlak, solidariteit tussen mensen i.p.v. landen, geen 

dwingende regels maar wel overeenstemming over gezamenlijke principes qua solidariteit. Een Europa 

met solidariteit tussen mensen in plaats van tussen landen. 

Leg uit: Niet een sociale unie (geen “Noord-Zuid transfers”), maar een unie van sociale welvaartstaten 

die zich houden aan bepaalde sociale principes. Het gaat erom om de Nederlandse bevolking te 

verbinden met het Europese gedachtengoed, door aan te sluiten bij wat hier leeft: klimaatverandering, 

sociale ongelijkheid, doorgeschoten flexibiliteit en marktwerking, handelsoorlogen, maar ook 

problemen in Spanje, Italië, en Griekenland, en uitleggen dat die problemen niet individueel op te 

lossen zijn maar dat een goed gestuurde EU daar een positieve rol in heeft om met elkaar deze 

doelstellingen te bereiken. 

Hoe: Stel een sociaal kader voor, een sociale visie. Breng het Europees debat over gemeenschappelijke 

sociale doelstellingen op gang. door er een aantal te formuleren. Soms stellig maar soms ook opener 

geformuleerd om het debat op gang te krijgen (en te voorkomen dat er meteen gepolariseerd wordt 

tussen meer en minder solidair, en meer en minder Europa). Vervolgens kan dit in het Europees 

regelgevend kader geconcretiseerd worden, bv een Europese richtlijn met sociale minimumeisen. 
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Centralisatie versus diversiteit: een zorgvuldige balans

Er moet een balans worden gezocht tussen risicodeling (conform het GL-programma 2014) en ruimte 

voor diversiteit in sociaal en economisch beleid, zodat landen bijvoorbeeld ook vrij zijn om te kiezen 

voor keynesiaans beleid in een crisis in plaats van de crisis te verergeren met overheidsingrepen. Er is 

een roep om sancties en strakkere Europese regelgeving, maar is de huidige werkwijze te soft? De 

crisis lijkt niet zozeer veroorzaakt door een te softe werkwijze, maar door verkeerde keuzes die 

gemaakt zijn. Strak financieel toezicht is nodig (bankenunie, bail-in) maar er moet ruimte blijven voor 

eigen keuzes t.a.v. het economisch beleid. Dit vergt een interactieve aanpak, van overtuigen en niet 

van dwingen. GroenLinks moet uitkijken om niet mee te gaan in technocratische oplossingen / 

discussies, maar de idealen te blijven benadrukken. Dit geldt ook t.a.v. de vrij technische voorstellen 

m.b.t. verdere democratisering. 

Wel: Een eurozone begroting (of stabiliseringsfonds) met centrale belastingen. Bijv. de VPB belasting 

zou meer op Europees niveau kunnen en ook een financial transaction tax, maar in eerste instantie 

zou de EU/eurozone niet zelf algemene belastingen (belastingen die als eigen middelen aan de EU-

begroting toekomen) moeten gaan heffen (m.u.v. wellicht een belasting op topinkomens of een 

milieuheffing). 

Wel: Ingrijpen in nationale belastingbeleid om de aanpak van belastingontwijking en 

belastingconcurrentie tegen te gaan 

Wel: Landen bij hoge handelsoverschotten zoals Nederland en Duitsland aanspreken, bijv. door de 

solidariteitsbijdrage. Landen aanspreken waar lonen langdurig achterlopen bij productiviteitsgroei. 

Wel: Lasten op lonen verlagen d.m.v. Europese harmonisatie om de factor arbeid te promoten. Als 

uitleg mogelijk verbinding zoeken met de doorgeschoten flexibiliteit en marktwerking in Nederland.  

Niet: Dwingend sanctionerend optreden, maar kaders stellen waarbinnen lidstaten eigen beleid 

kunnen vormen. 

Politiek realisme  

Neem zowel de GroenLinks-idealen op die in het huidige politieke klimaat lastig haalbaar lijken 

(risicodeling via stabilisatiefonds) als meer pragmatische punten die in stapjes realiseerbaar lijken in 

de huidige context.  

ECB: Quantitative easing heeft de ongelijkheid alleen maar vergroot door het geld via de financiële 

sector te sluizen. Mocht dit ooit weer nodig zijn dan moet via de EIB in de reële sector duurzaam 

worden geïnvesteerd. De ECB moet zich meer laten leiden door de idealen van de politieke Europese 

gremia. Die moeten meer invloed kunnen uitoefenen op het investeringsbeleid van de EIB/ECB (EP dan 

wel Europese Raad), danwel de EIB/ECB moeten democratische verantwoording afleggen. In de 

politieke realiteit zullen de ECB en het EP niet snel dichter bij elkaar komen, maar wellicht is het 

strevenswaardig om de inflatiedoelstelling van de ECB te verbreden naar inflatie plus een 

werkloosheidsdoelstelling en evt. ook een duurzaamheidsdoelstelling. 

Groei- en Stabiliteitspact: Het Pact is te technocratisch en werkt niet. Het Pact moet herzien worden, 

zowel de indicatoren als de consequenties van niet-naleving. Het moet in ieder geval anti-cyclisch 

beleid belonen/stimuleren.  

Financiële sector: Hogere en eenvoudigere kapitaalbuffers (simpele leverage ratio) zijn nodig voor 

banken om de volgende crisis te kunnen opvangen. Neem klimaatrisico’s mee in risicowegingen voor 

banken. We moeten af van “too big too fail”, zakenbank apart zetten van nutsbankenfuncties, en 

verstrengeling van overheden en grootbanken voorkomen. 
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Eindconclusie (naar de mondelinge eindconclusie Bas Eickhout) 

We moeten beginnen met het opschrijven en duidelijk maken van onze ideaalbeelden, onze visie voor 

Europa en waarom we dat willen (aansluitend op Frank Vandenbroucke). Maar we moeten zeker ook 

aansluiten bij wat politiek-realistisch onze stappen zullen gaan zijn (aansluitend op Rens van Tilburg). 

Het ideaal is een Europese Unie van sociale welvaartsstaten waar ruimte is voor diversiteit binnen die 

lidstaten. Niemand wil één groot Europees sociaal model. Let erop dat het programma niet zo 

geïnterpreteerd kan worden. Schrijf ook op wat we (Europees) niet willen. 

We moeten het ‘hoe’ beter beschrijven aan de hand van de vraag wat nationaal en wat Europees 

geregeld moet worden (en hoe sturend Europa moet optreden). Zonder in technocratische voorstellen 

te vervallen, maar gericht op het oplossen van problemen die ons aanspreken. Hoe kunnen op 

Europees niveau op een slimme manier nationale discussies gestuurd worden, en hoe kunnen lidstaten 

samenwerken om gezamenlijk problemen aan te pakken? Stel bij elke theoretisch optimale oplossing 

de politiek-realistische vraag of er ook draagvlak is. 

Welke onderwerpen moeten we in ieder geval behandelen? De financiële sector (pak “too big too fail 

aan”), belastingen (geen algemeen Europees belastingstelsel, maar wel harmonisatie om de race to 

the bottom te stoppen), en een discussie over monetair beleid (waar gaan Europese inkomsten 

naartoe?).  

M.b.t. Europese belastingen is GroenLinks de enige Nederlandse partij die dit zou willen. Dat moeten 

we dan heel goed uitleggen, we moeten geen beeld van “blauwe envelop uit Brussel” creëren.  


