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Voorzitter, 
Dames en heren, 
 
Mag ik in eerste instantie het Europees Parlement bedanken voor de kans die ons geboden 
wordt om onze standpunten hier naar voren te brengen. 
 
Zoals U wellicht weet heeft Attac in verschillende landen van de Europese Unie actief 
campagne gevoerd tegen de goedkeuring van de ontwerp-grondwet. Attac Vlaanderen had 
hiervoor vier belangrijke redenen: 

1) de ontoereikende democratie in de Europese instellingen 
2) de ontoereikende sociale rechten in het handvest van grondrechten (deel II van de 

GW) 
3) de neoliberale klemtonen die vooral in deel III van de grondwet worden gelegd 
4) de dreigende militarisering van de EU. 

 
Tegelijk heeft Attac Vlaanderen altijd erkend dat deze ontwerp-grondwet ook een aantal 
punten van vooruitgang liet zien in vergelijking met de bestaande verdragen. Vandaar dat 
ook de huidige situatie verre van bevredigend is en wij bereid zijn om samen met U naar 
oplossingen te zoeken. 
 
Deze oplossingen zijn dringend nodig omdat de EU zich momenteel in een crisis bevindt. 
Deze crisis is geen rechtstreeks gevolg van de afwijzing van de grondwet in twee lidstaten, 
maar heeft oorzaken die veel verder moeten worden gezocht. Ik wil hier enkele elementen 
vermelden: 
 

- de meerjarenbegroting heeft ontzettend veel voeten in de aarde gehad en is verre van 
voldoende. Meer en meer landen hebben momenteel een nationalistische reflex en 
weigeren nog dieper in de buidel te tasten. Dit kan verklaard worden door het feit dat 
deze landen zichzelf in een begrotingskeurslijf hebben gestopt, waardoor ze nu geen 
middelen meer hebben. Het huidige stabiliteitspact is zo rigide dat de Lidstaten die dit 
hebben goedgekeurd tegelijk alle mogelijkheden voor een solide Europese Unie met 
een solidariteitsbeleid teniet doen. 

 
- door de goedkeuring van het Lissabonproces wordt de Europese Unie opnieuw als 

grote boeman gezien voor alle maatregelen die de nationale regeringen nemen om de 
arbeidsmarkt te flexibiliseren. Er heerst een reëel en uitgebreid ongenoegen bij de 
bevolking, omdat het zo geroemde ‘Europese sociale model’ wordt bedreigd, omdat 
mensen terecht angstig worden, omdat jongeren geen perspectief meer geboden wordt. 
De Bolkesteinrichtlijn en de havenrichtlijn zijn goede voorbeelden van dit beleid op 
Europees vlak. De CPE in Frankrijk en het generatiepact in België zijn goede 
nationale voorbeelden die worden uitgelegd aan de hand van de Lissabonstrategie. De 
bevolking ziet de EU als een bedreiging, terwijl zij juist als bescherming zou moeten 
fungeren. 

 
- Er heerst een algemene indruk dat de grote ondernemingen in de Europese Unie meer 

macht hebben dan de regeringen en dan de Europese instellingen. Meer en meer 
moeten politici hun machteloosheid toegeven, terwijl zij het nochtans zijn die aan de 



ondernemingen alle handelingsvrijheid geven. De jongste jaren is er een werkelijke 
concentratie van rijkdom aan het ontstaan, de winsten van de grote ondernemingen 
stijgen, managers verdienen onaanvaardbaar hoge bedragen, de ongelijkheid neemt 
toe. Ook de bevolking ziet dat en kan daar niet mee instemmen. 

 
- Er zijn ook redenen om te twijfelen aan het succes van de interne markt en van de 

Europese munt. Meer groei en meer werkgelegenheid hadden er het gevolg van 
moeten zijn, maar het omgekeerde is aan het gebeuren. In verhouding tot de totale 
handel van de Lidstaten neemt de intra-Europese handel af, wat wijst op een 
desintegratie in plaats van op een integratie van de EU. 

 
- Tot overmaat van ramp moet ook getwijfeld worden aan het succes van de 

Europese diplomatie. Noch in Iran, noch in het Midden-Oosten kunnen tastbare 
successen worden voorgelegd. In de multilaterale instellingen spreekt de EU nog 
steeds niet met één stem. 

 
Wij denken dat het dringend nodig is de Europese integratie opnieuw op de sporen te 
zetten. Wij beseffen dat dit niet kan zonder de noodzakelijke politieke wil. Maar wij zijn 
bereid om onze bijdrage te leveren tot het vinden van voor iedereen aanvaardbare 
oplossingen. 
 
Wij denken dat deze oplossing langs twee wegen moet gevonden worden: 
 

- een goedkeuring van de grondwet kan volgens ons enkel gebeuren als deel III er 
wordt van losgekoppeld. Beleid hoort niet thuis in een grondwet. Het liefst zouden 
wij ook in deel I en deel II een aantal wijzigingen zien, zoals een mogelijkheid om 
het Europees Parlement initiatiefrecht te geven, de openbaarmaking van alle 
beraadslagingen in verband met wetgeving in de Raad, een verkiezing van de 
Europese Commissie, een volwaardige democratische rol voor het EP in het 
buitenlands- en veiligheidsbeleid, een democratische verantwoordingsplicht voor de 
Europese Centrale Bank, een schrapping van de verplichting om de militaire capaciteit 
te verhogen.   

- Over deel III zal noodzakelijkerwijs opnieuw moeten worden onderhandeld en er 
moet een flexibeler aanpassingsprocedure gevonden worden. Het kan volgens ons 
niet dat uitsluitend wordt gepleit voor een ‘open markteconomie met vrije 
mededinging’. Wij vinden het vooral belangrijk dat het Europese sociale model kan 
gevrijwaard worden. Dit betekent voor ons dat hervormingen moeten mogelijk zijn 
met inachtname van drie grote principes: sociaal burgerschap gebaseerd op 
gelijkheid, een bescherming van de burgers tegen de markt, en het onttrekken van 
een aantal goederen aan de markt, met name de openbare diensten en alle goederen 
die essentieel zijn voor het bestaansrecht van mensen. 

 
Attac is niet tegen een Europese integratie en is niet tegen een mondialisering. Wel verzetten 
wij ons met hand en tand tegen alle maatregelen die voorbij gaan aan de sociale gevolgen 
ervan en die mensen bloot stellen aan de brutaliteit van het marktgebeuren. Alle mensen, alle 
samenlevingen hebben een of andere vorm van bescherming nodig. Het is geen toeval dat 
meer en meer burgers hun toevlucht zoeken tot extreem-rechts dat hen een vals gevoel van 
geborgenheid aanbiedt. Zoals het ook geen toeval is dat meer en meer regeringen hun 
toevlucht nemen tot politie en leger om onlusten en stakingen te bedwingen. Bij gebrek aan 



sociale zekerheid, geldt enkel nog de zekerheid van politie en leger. Dit is niet het soort 
samenleving waar Attac naar streeft. 
 
Wij willen pleiten voor een hechte, solidaire Europese Unie die bescherming biedt tegen de 
mondialisering, voor een Lissabonstrategie waarin sociaal beleid en duurzame ontwikkeling 
evenwaardige peilers zijn van een moderne economie, voor een interne markt waarin mensen 
kunnen samenwerken in plaats van met elkaar in concurrentie te moeten gaan. De Europese 
Unie moet haar sociale model versterken en uitdragen naar de derde wereld. Het huidige 
schrale beleid van armoedevermindering kan nooit leiden tot een ontwikkeling van de arme 
landen. Met een beleid voor sociale en economische ontwikkeling kan een eerste stap gezet 
worden in een actieve vredespolitiek waar de huidige wereld een dringende behoefte aan 
heeft. 
 
Concreet willen wij voor de korte termijn drie voorstellen formuleren: 
 

- Het Europees Parlement dat in 2009 wordt verkozen moet een constituante zijn. Het 
kan een nieuwe, betere grondwet opstellen die door alle Europese volken kan 
goedgekeurd worden; 

- Er moet een beter Handvest van grondrechten geschreven worden, dat volledig 
aansluit bij het Internationaal Pact voor Sociale, Economische en Culturele Rechten en 
niet achter loopt op het Sociaal Handvest van de Raad van Europa; 

- Er moet een middel gevonden worden om de Europese Unie te voorzien van echte 
eigen middelen, bij voorkeur door middel van een Europese belasting. Attac denkt 
hierbij in eerste instantie aan een Europese Tobintaks op internationale speculatieve 
kapitaaltransacties. 

 
Een dergelijke sociale, onafhankelijke Europese Unie is een stap op weg naar een andere 
wereld, een wereld met rechtvaardige belastingen en een solidaire herverdeling van 
inkomsten. Dit kan een Europese Unie worden die niet langer als een bedreiging maar als 
een bescherming wordt gezien. Dat is altijd en overal een eerste en noodzakelijke stap 
naar een politieke legitimering. Wij zijn graag bereid om hier samen met het Europees 
Parlement aan te werken. 
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