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© ANP. Stemming in het Europees Parlement in Straatsburg.

OPINIE  De echte discussie moet gaan over welk Europa wij willen, schrijft
Sammy van Tuyll, econoom, jurist en lijsttrekker va n LibDem. 'Europa is nu
een ongecontroleerde, bureaucratische macht waaraan  te veel
bevoegdheden worden overgedragen.'

Is de kiezer wel geïnteresseerd in
Europa? Nee, zullen velen zeggen
en ze zullen wijzen op de lage
opkomst bij de verkiezing van het
Europees Parlement. 36,8 procent in
2009. Dat wordt bevestigd door de
geringe animo voor de verkiezingen
van 22 mei. Maar wie zich het
levendig debat over Europa
herinnert in de weken voorafgaand aan het referendum in 2005, zal tot andere
conclusies komen. Maar toen ging het echt ergens over.

Voor zover er op dit moment een debat over Europa is, gaat het nauwelijks over
de relevante vragen. Te vaak wordt gedaan alsof het een keus voor of tegen
Europa is. En dan wordt de keus 'voor' verdedigd met allerlei argumenten over
vrede en veiligheid of over welvaart en welzijn. Dat weten wij inmiddels wel. Daar
hoeft je de kiezer niet van te overtuigen. Uit eigen onderzoek blijkt dat bijna
driekwart van de Nederlandse kiezers de Europese Unie een goede zaak vindt.
Maar ook dat slechts 3 procent de Europese Unie goed vindt zoals die nu is.

De echte discussie moet dan ook gaan over welk Europa wij willen. Grofweg
bestaan er twee soorten bezwaren tegen de Europese Unie zoals die nu is. In de
eerste plaats dat wij niets te vertellen hebben; Europa wordt gezien als een
ongecontroleerde, bureaucratische macht. Daarnaast vinden velen dat er te veel
bevoegdheden aan de Europese Unie zijn overgedragen.  

Ondoorzichtige besluitvorming
Wie weet hoe de besluitvorming in Europa gaat, kan niet anders dan
concluderen dat het eerste bezwaar terecht is. De besluitvorming is
ondoorzichtig en de kiezer kan nauwelijks iemand ter verantwoording roepen
voor de door Europa genomen besluiten. Want iedereen kan zich altijd achter
anderen verschuilen. Nu zullen sommigen zeggen dat het Europees Parlement
democratisch is gekozen. Dat is formeel waar, maar materieel niet. Dit Europees
Parlement mist legitimiteit. Dat ligt niet alleen aan het lage opkomstpercentage
(43 procent in heel Europa), maar vooral aan de manier waarop het Europees
Parlement gekozen wordt.

In feite wordt er geen Europees
Parlement gekozen, maar een
verzameling nationale delegaties.
Die groeperen zich dan weer in
'Europese fracties', die onderling
zeer heterogeen zijn. Het CDA zit in
één fractie met de partij van
Berlusconi en Viktor Orbán. Deze
partijen bepalen straks dus mede
het beleid dat de CDA-delegatie in
het Parlement gaat voeren. Weet de CDA-stemmer dat wel? Ook het feit dat
VVD en D66, die een totaal andere visie op Europa hebben, in één fractie zitten,
staat haaks op fundamentele democratische beginselen als duidelijkheid en
'afrekenbaarheid'.

MEER	OVER

Europese	Verkiezingen 	 Politiek

'Het	Europees	Parlement	mist	democratische
legitimiteit'
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Alleen al voor de Nederlandse delegaties kan de kiezer er geen touw aan
vastknopen, laat staan dat hij de besluitvorming in heel Europa kan overzien.
Geen wonder dat 63 procent van de kiezers wegblijft en het grootste deel van
degenen die wel gaan stemmen doen dat uit plichtsbesef doen en niet uit vaste
overtuiging.

Dit Europees Parlement is dus eigenlijk een nep-parlement. Wil je de kiezers
meekrijgen, dan zal er iets moeten veranderen in de manier waarop het
Europees Parlement gekozen wordt. Een verkiezing met Europese kieslijsten,
waarbij je per politieke stroming één Europese lijst hebt met één
verkiezingsprogramma en met kandidaten uit alle lidstaten, geeft de kiezer meer
duidelijkheid en daarmee meer invloed. Pas dan kun je echt spreken van een
Europees Parlement.  

Allerlei bevoegdheden overgedragen
Het andere bezwaar is de overdracht van bevoegdheden. Ook dat bezwaar is
terecht. De afgelopen jaren zijn als gevolg van de schuldencrisis allerlei
bevoegdheden op economisch terrein aan Europa overgedragen. Denk aan de 3
procent norm en alle consequenties voor het Nederlands begrotingsbeleid. Deze
bevoegdheden zijn sluipenderwijs overgedragen - vaak door partijen (o.a. VVD)
die zelf een eurosceptische toon aanslaan - zonder dat daar een echt debat over
is geweest. Er gaan bij sommige partijen zelfs geluiden op om nog meer
bevoegdheden over te dragen.  

De overdracht van bevoegdheden wordt soms verdedigd met de stelling dat je
geen monetaire unie kunt hebben zonder economische unie of politieke unie.
Niemand kan daarbij zeggen wat die precies zou zijn. Moet je in een monetaire
unie één minimumloon hebben of alle dezelfde vakantiedagen? Belangrijker is
dat ook niet is aangetoond waarom dat dan nodig is. Je zou met een bankenunie
kunnen volstaan en daarnaast enkele andere bepalingen. Ook deze
onduidelijkheid maakt dat veel kiezers een zeker onbehagen hebben met de
Europese Unie zoals die nu is.  

Een serieus debat over Europa kan niet om deze twee vragen heen. Als daar
een duidelijk antwoord op gegeven wordt - geen kretologie of 'leuke ideetjes',
maar een serieus verhaal - dan gaan de verkiezingen ergens over. Als de
gevoelens van onbehagen genegeerd worden, zullen veel kiezers op 22 mei niet
gaan stemmen. Ofwel: zij stemmen met de voeten. En geef ze dan eens ongelijk!
 

Sammy van Tuyll  is econoom, jurist en lijsttrekker van LibDem.
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braltablet

De engelse partij LibDem is zo eurokritisch als D'66 ongeveer. Grappig dat de NL

versie totaal afwijkt daarvan en oproept tot eensgezinde europartijen, niet te filmen

dit weer.. Het futloze europarlement mag slechts stemmen op wetsvoorstellen

ingediend door de euromane EU commissie. Dus het veranderen van de EU is door

stemmen voor het EU parlement zinloos, logisch. Interviewtje gezien van Theo van

Gogh met Pim Fortuyn? 3 maal raden op welke verfoeide internetwebsite dat te zien

is.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Blutch1

http://tinyurl.com/q8gl9zw . Kijk eerst hier eens naar en oordeel dan opnieuw.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Roezepoes

'Het Europees Parlement mist democratische legitimiteit', mag dit even? Het

Nederlandse volk heeft dit vreselijke Europa in een referendum afgewezen,weet U

nog? bijna 70% zij neen tegen dit Europa. En de politiek moest dit beter uitleggen

aan het domme Nederlandse volk. Ja dit vergeet ik in ieder geval nooit meer.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

patriotje

@ EddieVaiilant Heb jij ooit een minister, staatsecretaris of minister-president

gekozen ? Niet dus maar waarom eis je dat wel bij de europesche regering ? . @

Veldhuis Zou een enorme rotzooi worden als ieder besluit van een regering mer een

veto van het volk geblokkeerd kan worden. Huursubsidie blokkeren ? Zorgtoeslag

blokkeren ? Minimumloon blokkeren ? Enz, is dat wat je voor ogen hebt ?

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

em.mil

we behoefen ons niet druk over de EU te maken een deel van Nederland valt niet

onder de EU de Antillen die hebben de US dollar als betaal middel dus kan je.je niet

vinden in de EU verhuis naar de Antillen.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Tenred

@patriotje - Het zou u sieren om kennis te nemen van zaken: de minderheid bij de

SHEILA	SITALSING BART	SMOUT

MARTIJN	SIMONS LIDY	NICOLASEN

MARTIN	SOMMER BERT	WAGENDORP

JEAN-PIERRE	GEELEN THOMAS	VON	DER	DUNK

MEINDERT	FENNEMA FERDOWS	KAZEMI

RODERIK	VAN	GRIEKEN JEAN	WAGEMANS

ALEID	TRUIJENS PETER	MIDDENDORP

KATINKA	POLDERMAN PETER	DE	WAARD

MAX	PAM RENS	VAN	TILBURG

'Het Europees Parlement mist democratische legitimiteit' - opinie - VK http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3658369/201...

2 sur 4 20/05/2014 23:42



20/05/14 21:25

20/05/14 20:50

20/05/14 20:47

20/05/14 20:43

20/05/14 20:24

20/05/14 20:16

20/05/14 20:15

20/05/14 20:13

20/05/14 19:59

20/05/14 19:40

20/05/14 19:36

20/05/14 19:30

20/05/14 19:27

20/05/14 19:15

verkiezingen is de groepering stemmers - 43% -, de meerderheid, de overige 57%,

is dus niet gaan stemmen.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Veldluis

Hoe de besluitvorming ook tot stand komt, voor de burger is het een ondoorzichtig

proces. De Nederlandse burger heeft ook geen veto-recht om besluiten waaronder

de MP zijn handtekening heeft gezet terug te draaien. Dus hoe democratisch is dat.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Kink5

frederixs . . Yep, en wie heeft die regeringsleiders gekozen? Wij allemaal. . Het gaat

niet om in of uit Europa, het gaat om hoe je Europa vorm geeft.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

EddieVaIiant

@Kink5. Het Europarlement kan geen wetsontwerpen indienen of de Europese

Commissie naar huis sturen. Hoe democratisch is dat.... Niemand heeft voor

Barroso of Van Rompuy gestemd. Hoe democratisch is dat....

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

patriotje

De anti-Europa kliek blijft iedere keer maar weer in herhaling vallen en onjuiste

verhalen vertellen over zogenaamde ondemocratische verhoudingen. Gelukkig

betreft het steeds weer de minderheid bij verkiezingen zodat hun verwrongen

maatschappijbeeld beperkt blijft tor verhaaltjes.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

gabrielm2013

Voor Europa, of tegen Europa, of geen van beide, ik hoop dat iedereen op

donderdag 22 mei 2014 gewoon naar het stembus gaat!

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Kink5

@JB Hilterman . . Terug naar een afzetmarkt van 17 miljoen ipv 550 miljoen..?? .

Nope, is niet goed voor ons land. . . Gulden, euro, maakt niets uit. Het gaat niet om

dat muntje, maar om hoe financiele instellingen ermee omgaan.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Kink5

Wat een onzin verhaal! . . 1) besluitvorming komt tot stand via de Raad, ofwel alle

gekozen regeringsleiders per land, hoe democratisch is dat. . 2) het Europarlement

kan wetsontwerpen verwerpen of aannemen of laten wijzigen, het EP is rechtstreeks

gekozen.Hoe democratisch is dat. . 3) overdracht van bevoegdheden.. ook onzin. .

Want elk land, groot of klein, heeft een allesbepalend veto-recht. . . 4) Kiezers

kunnen online ALLE info krijgen, tot op de declaraties van de pvv aan toe.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

rob_z

Wat zou het toch een verademing zijn als de EU weer de oude EG zou worden.

Geen overbetaalde europarlementsleden, geen op en neer gereis op kosten van de

belastingbetaler tussen Straatsburg en Brussel... Geen mislukte euro die de

grootste Europese crisis sinds WO2 heeft veroorzaakt... Maar helaas. Dromen zijn

bedrog zo zong Marco Borsato ooit. De hoge heren zullen er wel op los blijven

liegen op hun utopisch Europa (en eigen baantje) zo lang mogelijk in leven te

behouden.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

frederixs

De werkelijke ziekerds in Europa zijn onze regeringsleiders. Die grijnzen ons

voortdurend aan. Zodra ze in Brussel de deuren achter zich hebben dichtgetrokken,

verzinnen ze duizend manieren om ons een loer te draaien. Eens terug in eigen

land is het 'ik weet niets en ontken alles'. En grijnzen vrolijk verder.Wat heeft 15 jaar

rechts beleid nu eigenlijk opgeleverd?

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

AliasAlias

Waar heb ik het betoogje van Sammy al eerder gelezen? Sammy is "econoom, jurist

en lijsttrekker van LibDem". Wat is in godsnaam "Libdem"? Kan ik op wat LibDem

dan ook mag zijn stemmen? Ik zou Sammy aanraden te doen wat Shaffy hem

adviseerde.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

R1981

@arnoutf, De commissie wordt door de Europese raad benoemt. De leden van

Europese raad zijn nationale politici die door de Europese bevolking gekozen zijn.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

JanTump

Dit artikel is dynamiet. Alles moet weer terug naar de kiezers. De grondwet, en

eigenlijk alle besluiten door de EU genomen. Ze missen alle legitimiteit. De kiezer

werd altijd illegaal buitengesloten.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

ton14010

Goed artikel, echter, hoeveel kiezers kunnen 1 procent of meer Europese

parlementsleden noemen? Dat is het werkelijke democratische manco.

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

AliasAlias

Het tigste stukje in een eindeloze reeks!
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