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Abstract 

European Union has been dealing with Euroscepticism in recent years. To continue European 

integration the EU therefore needs to reform. European Parliament is one of the EU-institutions in an 

arguable position. The EP is organised in political groups, which have to cooperate to stand up 

against the EU Council and Commission. Therefore, the internal cohesion of a group has to be high. In 

this qualitative research internal cohesion of the socialistic group of the EP is measured through a 

comparison of group perspectives in European and national debates. The socialist group consists of 

several national parties, in this research the focus laid on the Dutch PvdA and the British Labour 

Party. The research focussed on the debate of the Economic and Monetary Union between 1990 

until 1999. Six debates in this time period were analysed and compared. The comparison shows two 

findings. First, cohesion is shown on the ideological background of the parties. Second, cohesion is 

shown on the EMU-topic, despite the fact there is no absolute cohesion on the topic within the 

national groups. In conclusion there is a high degree of internal cohesion in the socialistic group. 

Further inquiry could point out that internal cohesion within other European groups is also of a high 

degree, as well in other topics than the EMU.  
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Hoofdstuk 1 – Inleiding: interne cohesie in de socialistische fractie van het 

Europees parlement  

 

1.1. Inleiding 

De afgelopen jaren lag de Europese Unie (EU) meerdere malen onder vuur. Tijdens de laatste 

Europese verkiezingen in 2014 gaf de Europese bevolking een duidelijk eurosceptisch geluid. In 

Frankrijk stemde maar liefst 25 procent op het rechtste Front National en in het Verenigd Koninkrijk 

(VK) boekte het anti-Europese UKIP de overwinning. De opkomst tijdens deze verkiezingen was met 

42,5 procent historisch laag. Ondanks dat het Europees Parlement (EP), het enige direct gekozen 

orgaan binnen de EU is, nam het grootste deel van de Europese bevolking geen moeite om naar de 

stembus te gaan. Dit euroscepticisme is een fenomeen dat al jaren speelt en groeit onder de 

Europese bevolking. De EU is voor veel Europeanen ‘een ver-van-hun-bed-show’.1 In 2016 waren de 

Nederlandse ‘nee’ bij het Oekraïne-referendum en de Brexit duidelijke tegengeluiden van de 

Europese bevolking ten opzichte van de Europese integratie.  

Onderzoeker Adriaan Schout beweert de EU moet hervormen, met of zonder het VK, om 

weer aansluiting bij de burgers te vinden. Een van de hervormingen zou volgens Schout moeten 

plaatsvinden bij het EP. Veel Europese lidstaten, zoals bijvoorbeeld het VK, hebben moeite met het 

bestaan van een Europees Parlement naast hun eigen nationale parlement.2 Volgens SP-

Europarlementariër Dennis de Jong ligt een ander gebrek van het EP aan het feit dat burgers bij 

Europese verkiezingen niet stemmen als zijnde Europese burgers. Burgers stemmen op een nationale 

partij, omdat ze die nationale partij willen ondersteunen. Er is geen binding met een Europese 

fractie.3 De huidige werking van het EP komt hierdoor ter discussie te staan.   

Door de jaren heen is er veel gesleuteld aan de rol en bevoegdheden van het EP. Sinds 1979 

wordt het EP direct gekozen. Het EP was lange tijd een raadgevend orgaan, maar sinds de invoering 

van nieuwe procedures rondom ‘co-decision’ in de Europese Akte in 1987, kreeg het EP samen met 

de Europese Raad en de Europese Commissie een stem in de besluitvorming van de EU. Indirect 

kreeg zo de stem van de burger meer invloed op de Europese besluitvorming. Tegenwoordig is het EP 

een supranationaal wetgevingsorgaan bestaande uit 751 direct gekozen Europarlementariërs die de 

                                                           
1
 Anjo G. Harryvan, Jan van der Harst (red.), Verloren consensus. Europa in het Nederlandse Parlement-politieke 

debat 1945-2013 (Amsterdam 2013), 251. 
2
 Adriaan Schout, ‘The EU must reform, with or without the British’. Trouw (18 juni 2016). Geraadpleegd via: 

https://www.clingendael.nl/publication/eu-must-reform-or-without-british (Geraadpleegd op 12-12-2016). 
3
 Dennis de Jong, ‘Europees Parlement wil nationale partijen zo min mogelijk zichtbaar maken.’ Volkskrant (15 

november 2015) Geraadpleegd via: http://www.volkskrant.nl/opinie/europees-parlement-wil-nationale-
partijen-zo-weinig-mogelijk-zichtbaar-maken~a4182018/ (Geraadpleegd op 12-12-2016). 

https://www.clingendael.nl/publication/eu-must-reform-or-without-british
http://www.volkskrant.nl/opinie/europees-parlement-wil-nationale-partijen-zo-weinig-mogelijk-zichtbaar-maken~a4182018/
http://www.volkskrant.nl/opinie/europees-parlement-wil-nationale-partijen-zo-weinig-mogelijk-zichtbaar-maken~a4182018/
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Europese bevolking van 28 lidstaten moet vertegenwoordigen.4 In theorie zou het EP een 

democratisch instituut moeten zijn dat op gelijke voet staat met de Raad en Commissie. 

In de praktijk blijkt het echter lastig voor het EP om sterk te staan naast de Raad en 

Commissie. Om hun stem zo optimaal te gebruiken is het voor het Parlement voordelig om intern tot 

een compromis te komen, om zo een gezamenlijk standpunt uit te dragen.5 Om tot een compromis 

te komen moet de interne cohesie binnen het EP hoog zijn. Hiervoor is het van belang dat er tijdens 

een stemming in het EP een meerderheid wordt behaald.  

Een meerderheid kan worden behaald wanneer meerdere Europese fracties samenwerken. 

Tegenwoordig zijn de 751 parlementsleden haast allemaal georganiseerd in een Europese fractie. 

Momenteel heeft het Europees Parlement acht fracties en een groep ‘niet-ingeschreven’. Het is 

namelijk niet verplicht onderdeel uit te maken van een fractie.6 Transnationale fracties die in het EP 

zetelen opereren op Europees niveau en worden gevormd door parlementsleden afkomstig van 

nationale politieke partijen. Volgens de Britse professor politieke wetenschappen Simon Hix zijn er 

twee fracties die de dienst uitmaken in het EP. Enerzijds de Partij van Europese Socialisten (PES), 

anderzijds de christendemocraten van de Europese Volkspartij (EVP). Vanaf het begin wordt het EP 

gedomineerd door deze twee grote machtsblokken.7 Deze fracties vormen samen vaak wel zestig 

procent van de parlementsleden. Het is volgens Hix de strategie van de PES en de EVP om bij 

technische besluiten een alliantie aan te gaan. Door samen te werken kunnen deze twee fracties 

samen de agenda domineren.8  

Waar Hix het als een strategie voor dominantie ziet, vindt universitair docent politieke 

geschiedenis Wim van Meurs dat de fracties weinig keuze hebben dan het vormen van een coalitie. 

Volgens hem wordt de fractiepolitieke integratie gehinderd door de politieke infrastructuur van de 

EU en de complexe communautaire besluitvormingsprocedures. Hierdoor zijn de grotere partijen in 

het EP steeds veroordeeld tot het zoeken naar consensus en het sluiten van coalities.9 Eventuele 

cohesie komt dus volgens Van Meurs voort uit een gedwongen coalitievorming om een meerderheid 

te creëren.  

Als strategie of gedwongen coalitievorming redenen zijn om als parlementslid mee te gaan 

met de positie van de fractie, kan er twijfel bestaan of er daadwerkelijk cohesie bestaat binnen 

                                                           
4
 Richard Corbett, The European Parliament’s Role in Closer EU Integration (New York, 1998), 3-36. 

5
 Amie Kreppel, The European Parliament and Supranational Party System (Cambridge 2002), 152.  

6
 Karl Magnus Johansson, Peter Zervakis, European political parties between cooperation and integration 

(Baden 2002), 115.  
7
 Wim van Meurs, Robin de Bruijn et al, Europa in alle staten. Zestig jaar geschiedenis van de Europese 

integratie (Nijmegen 2013), 176. 
8
 Simon Hix, ‘The Party of European Socialists’. Social democratic parties in the European Union (Londen 1999), 

214. 
9
 Van Meurs, Europa in alle staten, 175. 
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Europese fracties. Wanneer een nationale partij te veel rekening zou moeten houden met de rest van 

de fractie, in plaats van het focussen op eigen standpunten, zou het democratisch functioneren van 

het EP in twijfel kunnen worden getrokken. De interne cohesie in de Europese fracties zal in dit 

onderzoek centraal staan.  

Feitelijk gezien zou er sprake moeten zijn van cohesie binnen een Europese fractie omdat in 

een fractie nationale partijen met dezelfde ideologische achtergrond zetelen. Fractievorming op 

basis van ideologie ontstond ten tijde van de voorloper van het EP, de Gezamenlijke Vergadering. 

Lange tijd zaten de afgevaardigden per lidstaat op alfabetische volgorde in de Vergadering. Vanaf 

1953 veranderde dit en werden er groepen van afgevaardigden op basis van ideologische 

achtergrond gevormd in plaats van op nationaliteit. De afgevaardigden verdeelden zich over drie 

groepen: christendemocraten, socialisten en liberalen. Deze verdeling werd officieel vastgelegd in 

het reglement van de Vergadering. In debatten werden de standpunten voortaan per groep 

geformuleerd in plaats van door individuen.10 In de jaren zeventig gingen de groepen in het EP zich 

steeds meer voordoen als fracties. De eerste partijfractie in het EP ontstond na verschillende eerdere 

initiatieven in 1974: De Federatie van Socialistische Partijen van de Europese Gemeenschap (FSP). De 

FSP kwam voort uit de groep socialisten.11 Volgens politiek onderzoeker Simon Lightfoot kwam er in 

de loop der tijd steeds meer behoefte voor een officiële positie voor fracties in het EP, omdat de 

fracties een gebrek aan status en financiële middelen hadden.12 Uiteindelijk kwam er in het Verdrag 

van Maastricht een artikel waarin de partijen werden erkend. Tijdens een regeringsconferentie in 

2001 en later in het Verdrag van Nice in 2003, werd de positie van de fracties sterker gemaakt, 

doordat ze bijvoorbeeld voortaan vaste financiële steun zouden krijgen van de EU.13  

Er zijn verschillende redenen waarom samenwerken in een fractie op basis van politieke 

ideologie in plaats van nationaliteit in het EP de voorkeur heeft verkregen. Volgens Hix is het 

tegengaan van nationalisme een belangrijk voordeel voor het samenwerken in ideologische groepen. 

Door de vorming van groepen op basis van ideologie werd nationaal eigenbelang ingeperkt. Een 

andere reden voor deze groepsvorming was dat afgevaardigden in het EP in de beginfase een 

dubbelmandaat hadden. In het nationale parlement waren ze lid van een nationale politieke partij. 

De leden hingen daardoor al een bepaalde ideologie aan. Het is volgens Hix dus vanzelfsprekend om 

                                                           
10

 Simon Hix, Amie Kreppel et al., ‘The Party System in the European Parliament: Collusive or Competitive?’. 
Journal of Common Market Studies 41:2 (2003), 312. 
11

 Guy van Oudenhove, The political parties in the European Parliament. The first ten years (september 1952- 
september 1962) (Leiden 1965), 24.  
12

 Simon Lightfoot, ‘The consolidation of Europarties? The ‘party regulation’ and the development of political 
parties in the European Union’. Representation, 42:4 (2006), 305.  
13

 Karl Magnus Johansson, Tapio Raunio, ‘Regulating Europarties. Cross-Party Coalitions Capitalizing on 
Incomplete Contracts’. Party Politics 11:5 (2005), 526.  
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ook op Europees niveau samen te werken met leden van dezelfde ideologische achtergrond.14 Als 

laatste argument wordt beweerd dat samenwerking in fracties op basis van ideologie heel praktisch 

is. De Amerikaanse professor Europese politiek Robert Ladrech is gespecialiseerd in partijpolitiek op 

Europees niveau en met name in die van sociaaldemocraten. Het ontstaan van fracties begin jaren 

zeventig hangt volgens Ladrech samen met de eerste directe verkiezingen van het EP. Om campagne 

te voeren zou het vormen van fracties praktisch zijn, omdat het voor nationale partijen minder tijd in 

beslag zou nemen als zij met andere partijen hiervoor zouden samenwerken.15 Hix beweerde dat de 

fractievorming op ideologische basis een afname van de dagelijkse werkdruk voor de 

parlementsleden met zich meebracht. Zij hoefden niet meer voor iedere stemming te lobbyen voor 

medestanders, omdat zij niet als individuen opereerden.16  

Het was voor de fracties altijd een moeizame zoektocht naar de beste manier om de 

samenwerking in te vullen en de interne cohesie binnen de fractie te bevorderen. Volgens Van Meurs 

trachtten de Europese partijfederaties in de jaren zeventig de taken die van oudsher aan partijen 

waren toegeschreven wel uit te oefenen, maar liepen ze daarbij telkens vast op de autonomie van de 

partijen in de lidstaten.17 Volgens Ladrech werden Eurofracties juist opgezet om de invloed van 

nationale partijen op Europees niveau te faciliteren en te vergroten.18 Volgens Hix zijn echter de 

eerste fracties zoals de FSP geenszins te vergelijken met partijen zoals we die vandaag de dag 

kennen.  De parlementsleden werkten in het EP samen in een fractie, maar buiten het parlement was 

er geen samenwerking.19 Net als tussen de lidstaten bestonden er ook tussen de nationale partijen in 

een Europese fractie grote meningsverschillen over de grondslag, samenstelling en doelstelling van 

de samenwerking.20  

Om de samenhang te vergroten probeerden de fracties om tot een gezamenlijk 

verkiezingsprogramma te komen. Ondanks soms verwoede pogingen slaagde geen enkele Europese 

fractie er volgens Hix in tot een inhoudelijk program te komen dat door alle aangesloten nationale 

partijen werd onderschreven. Daarom werden de verkiezingscampagnes van het EP volgens Van 

Meurs door de nationale partijen hoofdzakelijk met een eigen programma gevoerd.21 Volgens Gerrit 

Voerman, onderzoeker van het Documentatiecentrum voor Politieke Partijen, kwam hier geleidelijk 

wel enige verandering in wat voornamelijk zichtbaar werd bij de verkiezingen van het EP in de jaren 

                                                           
14

 Hix, Kreppel, ‘The Party System in the European Parliament.’, 313.  
15

 Ladrech, Robert, Social Democracy and the challenge of European Union (Londen 2000), 11.  
16

 Hix, Kreppel, ‘The Party System in the European Parliament.’, 314.  
17

 Van Meurs, Europa in alle staten, 174.  
18

 Ladrech, Social Democracy and the challenge of European Union, 13.  
19

 Hix, ‘The Party of European Socialists’, 205. 
20

 Van Meurs, Europa in alle staten, 174. 
21

 Van Meurs, Europa in alle staten, 175.  
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tachtig. Volgens Van Meurs bevorderde het gemeenschappelijke programma bij de meeste 

federaties de samenhang wel op organisatorisch gebied.22  

Er kleefde wel een nadeel aan de gemeenschappelijke verkiezingsprogramma’s. Omwille van 

de eenheid waren de programma’s volgens Voerman doorgaans nogal vlak en algemeen.23 

Desalniettemin waren er altijd nog partijen die zich op onderdelen ervan distantieerden. Veel 

partijen bleven daarom volgens Voerman naast het gemeenschappelijk manifest het eigen 

verkiezingsprogramma bedoeld voor nationaal gebruik hanteren.24  

Er is al veel onderzoek gedaan naar de interne cohesie in het EP, met name naar de 

stemcohesie. De politieke wetenschappers Gail McElroy en Kenneth Benoit beweren dat de 

stemcohesie met name in de grote fracties alleen maar is gestegen ondanks de toename van 

parlementsleden en lidstaten.25 Zij voerden voor hun onderzoek directe metingen uit door gebruik te 

maken van het roll-call voting system, het elektronische stemsysteem van het EP. Dit stemsysteem 

wordt bij slechts 15% van de stemmingen gebruikt, de rest gaat via hand opsteken.26 Ook professor 

politieke wetenschappen Amie Kreppel zegt dat uit onderzoek blijkt dat de cohesie in de fractie bij 

stemmingen hoog is.27 Zij onderzocht hiervoor verschillende stemmingen uit het roll-call voting 

system tussen 1980 en 1996. Zij koos voor deze jaren omdat vanaf 1979 de parlementsleden direct 

gekozen werden en sinds 1980 het elektronische stemsysteem werd ingevoerd.28  

Volgens Kreppel werd het roll-call voting system regelmatig als politiek middel ingezet. 

Partijleiders vroegen het gebruik van het systeem regelmatig aan om zo de interne cohesie binnen de 

fractie te bevorderden. Door de resultaten werd immers zichtbaar hoeveel leden van de fractie 

aanwezig waren bij de stemming en wie er geregeld tegen de fractielijn instemde. Volgens Kreppel 

werden er in de grote fracties zelfs sancties opgelegd aan leden die geregeld tegen de 

fractiediscipline instemden, bijvoorbeeld door spreektijd in te perken.29 In de meeste fracties werd er 

op voorhand voor gezorgd dat alle parlementsleden een kopie hadden van de fractiepositie, zodat 

consensus kon worden gewaarborgd.30  

In de huidige stand van onderzoek wordt dus vooral naar stemmingspercentages gekeken en 

dus kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van de kwantitatieve onderzoeken over de 

stemmingscohesie zijn politiek gezien zeer relevant en van belang voor de fracties zelf. Maar door 

                                                           
22

 Ibidem, 175.  
23

 Gerrit Voerman, ‘Partijformaties op Europees niveau. Van federaties naar Europartijen.’ Jaarboek 
Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen 2007 (Groningen 2009), 202.  
24

 Voerman, ‘Partijformaties op Europees niveau.’, 203.  
25

 McElroy, ‘Party groups and policy positions in the European Parliament’, 6.  
26

 Kreppel, The European Parliament and Supranational Party System, 127.  
27

 Kreppel, The European Parliament and Supranational Party System, 155.  
28

 Ibidem, 127. 
29

 Ibidem, 128.  
30

 Ibidem, 129.  
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alleen naar cijfers te kijken, is het onderzoek erg beperkt. Ten eerste omdat niet alle debatten bij 

kwantitatief onderzoek worden geanalyseerd omdat er slechts een klein deel van de stemmingen via 

het elektronische stemsysteem gaat. Daarnaast blijkt dat het systeem bewust wordt ingezet door 

fracties om de fractiediscipline te waarborgen.  

In dit onderzoek zal gekeken gaan worden naar de cohesie binnen de fracties in het Europees 

parlement aan de hand van kwalitatief onderzoek. Er zal hiervoor een onderzoek worden uitgevoerd 

waarbij geen cijfers, maar debatteksten zullen worden geanalyseerd in een vergelijkend onderzoek. 

Zo kan er een breder beeld van de interne cohesie in de fracties worden geschetst als aanvulling op 

de reeds bestaande kwantitatieve onderzoeken.  

Centraal in dit onderzoek zal de interne cohesie in de socialistische fractie staan.31 De 

socialistische fractie in het EP, ging vanaf 1992 verder onder de naam PES groep.32 In dat jaar werd de 

Partij van Europese Socialisten (PES) opgericht in Den Haag als opvolger van de FSP. In de PES groep 

zetelde van iedere lidstaat minstens een partij. Met de vorming van de PES groep leken de 

sociaaldemocraten volgens Voerman de weg naar supranationale partijvorming te zijn ingeslagen: 

het beginsel van meerderheidsbesluitvorming werd op bepaalde terreinen geïntroduceerd. De 

partijen bleven wel de mogelijkheid van een opt-out houden. Het gevolg was dat binnen de PES het 

streven naar consensus het leidende principe bleef. 33 Dit werd zelfs vastgelegd in de statuten. De 

PES poogde vooral de onderlinge samenwerking van de partijen te bevorderen en op elkaar af te 

stemmen.34 Het feit dat de fractie zo nadrukkelijk streeft naar een zo’n groot mogelijke consensus, is 

een andere reden waarom het interessant is om deze fractie te onderzoeken. De fractie is de oudste 

en een van de grootste fracties in het EP, waardoor het een geschikte fractie is voor dit onderzoek en 

daarom een geschikte fractie om te onderzoeken. Om verwarring te voorkomen zal er in dit 

onderzoek voortaan alleen maar gewerkt worden met de term socialistische fractie, in plaats van 

met de termen FSP en PES.  

In dit onderzoek zal de vraag centraal staan in hoeverre er sprake is van interne cohesie 

binnen de socialistische fractie van het Europees parlement bestudeerd aan de hand van kwalitatief 

onderzoek . Om de cohesie binnen de socialistische fractie te onderzoeken is het interessant om een 

kwestie te bestuderen die een afwijkende uitkomst had voor verschillende lidstaten. Er is in dit 

onderzoek daarom gekozen voor debatten die betrekking hebben op de invoering van de 

Economische en Monetaire Unie (EMU). De kwestie rondom de EMU speelt zich hoofdzakelijk af in 

de jaren 1990 tot 1999. De EMU is een interessant onderzoeksonderwerp, omdat in de jaren 

negentig het scepticisme rondom Europese integratie groeide en de Europese bevolking ook 
                                                           
31

 Hix, ‘The Party of European Socialists’, 205.  
32

 Hix, ‘The Party of European Socialists’, 206.  
33

 Voerman, ‘Partijformaties op Europees niveau.’, 204-205.  
34

 Voerman, ‘Partijformaties op Europees niveau.’, 205.  
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sceptisch naar de komst van een gemeenschappelijke munt keek. De EMU werd officieel vastgelegd 

in het Verdrag van Maastricht in 1992. De debatten hierover vonden plaats in de jaren daaraan 

voorafgaand. Deze jaren vormen ook het beginpunt van dit onderzoek. In 1999 werd de EMU 

voltooid met de invoering van de gemeenschappelijke munt, de euro. De euro werd in de meeste 

lidstaten ingevoerd, maar in enkele lidstaten kwam er geen euro.  

Niet alle partijen die onder de socialistische fractie vallen zullen in dit onderzoek behandeld 

kunnen worden, simpelweg omdat er te veel zijn. Er is daarom gekozen om te kijken naar twee 

nationale partijen die lid zijn van de socialistische fractie. De eerste partij is de PvdA uit Nederland. In 

Nederland werd in 1999 de euro ingevoerd. De tweede partij is Labour Party uit het VK. In deze 

Europese lidstaat werd de euro niet ingevoerd. Er is dus gekozen voor deze twee nationale partijen 

omdat de uitkomst van het EMU debat in hun lidstaat verschillend was. Tevens is er gekozen voor 

deze partijen omdat beide partijen al vanaf het begin lid waren van de socialistische fractie.  

 

1.2. Methode  

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zal er een vergelijkend onderzoek plaatsvinden met 

debatten afkomstig uit het Nederlandse, Britse en Europees parlement. Er wordt dus niet alleen 

gefocust op de debatten van het Europees parlement, maar ook op die van de nationale 

parlementen. Dit komt omdat Europese besluitvorming vanwege het subsidiariteitbeginsel niet 

alleen op Europees niveau worden besproken, maar ook op nationaal niveau. Het 

subsidiariteitbeginsel gaat uit van macht op het laagst mogelijk niveau. De kwestie rondom de EMU is 

dus ook uitgebreid op nationaal niveau besproken. Wanneer er alleen maar gefocust zou worden op 

de Europese debatten zou er een onvolledig en oppervlakkig beeld van het EMU-debat ontstaan. 

Tevens zou op basis van de Europese debatten lastiger vast te stellen zijn wat de precieze 

standpunten van de PvdA en Labour Party zijn, omdat de Europarlementariërs tijdens deze debatten 

voornamelijk als lid van de socialistische fractie zullen spreken. De geselecteerde debatten zijn 

plenaire debatten. Er is gekozen voor deze debatten omdat hierin altijd hoofdzaken worden 

besproken. Bovendien zijn er bij plenaire debatten sprekers namens alle partijen, waardoor de 

verschillende standpunten tegenover elkaar worden gezet.  

Van ieder parlement zijn er twee plenaire debatten geselecteerd uit twee periodes in het 

EMU debat. Deze twee periodes zullen worden aangeduid als de eerste en tweede periode. Voor de 

eerste periode is gekozen voor de jaren 1990 tot 1992, de periode voor de ingang van het Verdrag 

van Maastricht . In het Verdrag van Maastricht moest gaan worden bepaald hoe de verdere invulling 

van het traject eruit zou gaan zien. Bijvoorbeeld de criteria waaraan landen moesten voldoen om toe 

te treden tot de EMU of de datum waarop de Europees Centrale Bank (ECB) moest worden 

opgericht. Deze afspraken en voorwaarden moesten concreet gemaakt worden in de vorm van een 
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verdrag. De geselecteerde debatten vonden plaats in deze periode.35 In het geval van het 

Nederlandse Parlement zal gekeken worden naar het debat van 6 december 1990. Dit was een van 

de weinige Kamerdebatten in deze jaren die volledig gericht was op de EMU. Het was tevens 

belangrijk omdat het plaatsvond vlak voor de aanvang van de regeringsconferentie die vanaf januari 

1991 van start zou gaan. In het Britse Parlement was er in de jaren 1990/1991 één debat dat 

helemaal over de EMU ging, namelijk op 24 januari 1991. Het debat was van belang omdat tijdens 

een Europese Top in oktober 1990 de  Britten het niet eens waren met het tijdschema dat aan de 

EMU verbonden werd. In het geval van het EP zal er gekeken gaan worden naar een vragendebat op 

12 juni 1991 dat specifiek over de EMU ging. Het is een van de weinige debatten waarbij het EP 

geraadpleegd werd. In de kwestie rondom de EMU speelden vooral de Europese Raad en Commissie 

een grote rol en werd het Parlement slechts enkele malen geraadpleegd.36 Er zijn dus weinig grote 

debatten over de EMU. Het geselecteerde debat vond plaats vlak voor een belangrijke 

regeringsconferentie over de EMU en is daarom van belang om te analyseren. 

De tweede periode debatten is geselecteerd rondom de invoering van de 

gemeenschappelijke munt in 1999. Hiermee zou de EMU worden voltooid. Ook dit is dus een 

sleutelmoment in het EMU debat. In het Nederlandse parlement werd er op 15 april 1998 een 

beslissend debat gevoerd over de overgang naar  de euro. Het is het enige debat uit dit jaar dat 

volledig aan dit onderwerp is gewijd. Het tweede Britse debat vond plaats op 27 oktober 1991 met 

als onderwerp de eventuele deelname aan de Europese munteenheid. In Groot-Brittannië is er  

beduidend minder gedebatteerd over de EMU in de jaren tussen 1992 en 1997, omdat het VK 

besloten had om geen onderdeel uit te maken van de gemeenschappelijke munt. Voor de aanvang 

van de derde fase en de invoering van de euro werd het debat hierover echter weer geopend. 

Hierdoor vormt dit een uiterst interessant debat om mee te nemen in de selectie. In het debat van 2 

mei 1998 vond in het EP een historisch moment plaats omdat hier werd ingestemd met het 

wetsvoorstel voor de invoering van de euro. Een overzicht van de debatten wordt weergegeven in 

figuur 1.   

In de tussenliggende jaren tussen de twee geselecteerde periodes werd er ook gedebatteerd 

over de EMU, maar deze debatten waren vaak zeer technisch van aard. Dan ging het bijvoorbeeld 

over hoeveel procent de fluctuatiemarge mocht zijn. De geselecteerde debatten richten zich 

voornamelijk op de invloed die de EMU op een lidstaat zou hebben, in plaats van op de technische 

aspecten. De debatten zijn allemaal essentiële sleutelmomenten in de parlementen voor de 

invoering van de gemeenschappelijke munt.  
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 Bart van Riel, Alman Metten, De keuzes van Maastricht. De hobbelige weg naar de EMU (Assen 2000) , 21-22.  
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Figuur 1 – Overzicht selectie debatten 

Periode  Onderwerp Parlement  Datum  

1 De voortzetting van de EMU en de 

verankering hiervan in een Verdrag  

Nederlands parlement  6 december 1990 

Brits parlement  24 januari 1991 

Europees parlement   12 juni 1991 

2 De invoering van de 

gemeenschappelijke munt  

(derde fase van de EMU) 

Nederlands  parlement  15 april 1998 

Brits parlement  27 oktober 1997 

Europees parlement 2 mei 1998 

 

Voordat de analyse zal plaatsvinden zal in hoofdstuk twee de constructie rondom de EMU worden 

toegelicht. De debatten die zullen worden geanalyseerd kunnen niet als opzichzelfstaande teksten 

worden beschouwd. De EMU speelde al voor het jaar 1990 en is onderdeel van een groter geheel van 

Europese integratie. De standpunten die door de PvdA en Labour worden gegeven over de EMU in 

deze debatten komen voort uit partijstandpunten en een bepaalde ideologie. Daardoor  is het 

belangrijk deze eerst in kaart te brengen, want pas dan kunnen de analyses in een bredere context 

worden geïnterpreteerd.  

De methode bestaat uit twee onderdelen: een analyse van de debatten en een vergelijking 

van de analyseresultaten. In de analyse zullen drie deelvragen behandeld worden. Allereerst zal er 

per periode worden gekeken naar de standpunten die de PvdA in zijn nationale parlement over deze 

kwestie verwoordde. Vervolgens gebeurt hetzelfde voor de standpunten van de Labour Party in het 

Britse parlement. Als laatste zal er gekeken worden naar de standpunten die door de socialistische 

fractie werden geuit in het EP. Er is bewust voor deze volgorde gekozen omdat Europese kwesties 

eerst in nationale parlementen worden besproken en pas later in het Europees parlement. De 

analyse zal per periode worden uitgevoerd. 

Ieder debat zal in de analyse kort wordt ingeleid, door het hoofdonderwerp van het debat te 

bespreken om zo een context te schetsen. Vervolgens wordt er ingezoomd op de spreekbeurten van 

de betreffende fractie, dus de socialistische fractie in het EP, PvdA en Labour. In deze besprekingen 

zal wanneer dit relevant is, ook verwezen worden naar de uitspraken en standpunten van andere 

partijen, om alles in context te plaatsen. Om de standpunten en argumenten uit de tekst te halen kan 

er gebruik gemaakt worden van argumentatie-analyse. Een geschikt analysemodel komt van 

Schellens en Verhoeven, omdat zij een model hanteren dat specifiek is toe te passen op debatten en 

politieke redes. Tevens richt het zich specifiek op het vinden van standpunten, wat het onderwerp 

van dit onderzoek is. Het analysemodel van Schellens en Verhoeven bestaat uit twee delen, de 

analyse en de evaluatie. De evaluatie van de argumentatie is voor dit onderzoek niet relevant en zal 
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daarom niet worden gebruikt. De analyse bestaat uit drie stappen. Bij de eerste stap wordt het 

centrale punt (standpunt) van het betoog bepaald. Een spreker maakt meerdere standpunten per 

spreekbeurt, omdat ze vaak slechts één keer per debat aan het woord komen en over meerdere 

onderwerpen hun standpunt willen uitten. De standpunten zijn te herkennen omdat er vaak 

nadrukkelijk of vanuit de ‘ik’ persoon wordt gesproken of vanuit de fractie. Vaak worden de 

standpunten ondersteund met een aantal argumenten. Om grip te krijgen op de standpunten, 

moeten de argumenten ook worden meegenomen. Bij stap drie van de analyse zal er gekeken 

worden hoe de standpunten en argumenten zich tot elkaar verhouden.37 Er zal hierbij gefocust 

worden op de uitkomst van het debat, of het ingenomen standpunt van een fractie positief of 

negatief is en welke verschillende onderwerpen worden aangekaart door de fracties. De debatten uit 

de tweede periode zullen in de analyse gelinkt worden aan de debatten uit de eerste periode. Aan 

het einde van iedere analyse wordt kort genoemd welke onderwerpen en standpunten aan bod zijn 

geweest in een korte samenvatting.  

Na de analyse vindt de vergelijking plaats. Ook dit onderdeel is opgebouwd uit drie 

deelvragen. Allereerst wordt er gekeken in hoeverre de standpunten van PvdA in het Nederlandse 

Parlement in lijn zijn met de standpunten van de Europese socialistische fractie aan de hand van de 

resultaten uit de analysehoofdstukken. Vervolgens wordt hetzelfde voor Labour gedaan. Als derde 

worden de verschillen en overeenkomsten tussen de PvdA en Labour ten opzichte van de 

socialistische fractie in het EP in kaart gebracht. Door de vergelijking wordt zo de vraag beantwoord 

in hoeverre de standpunten van de PvdA in het Nederlandse parlement en die van de Labour Party in 

het Britse parlement in lijn met de standpunten van de socialistische fractie in het Europees 

Parlement, betreffende de EMU in de periode 1990 tot 1999. In de conclusie kan vervolgens worden 

gekeken wat de vergelijking betekent voor de interne cohesie in de socialistische fractie.  

Het onderzoek is inclusief dit hoofdstuk opgebouwd uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk twee 

zal de context over de EMU en de PvdA en Labour worden geschetst. In hoofdstuk drie zullen de 

debatten uit de eerste periode worden geanalyseerd en in hoofdstuk vier zullen de debatten uit de 

tweede periode worden geanalyseerd. In hoofdstuk vijf zullen de resultaten worden vergeleken. De 

discussie en conclusie staan in hoofdstuk zes.  
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Hoofdstuk 2 – Europese integratie door middel van monetaire samenwerking  

 

De jaren zeventig en eerste helft van de jaren tachtig worden in de geschiedenis van de Europese 

integratie vaak aangeduid als een periode waarin het integratieproces leek te stagneren.38 Een EMU 

met één munt was al in de jaren zeventig een idee dat leefde in de EG. In 1969 werd de Commissie-

Werner aangesteld. Deze commissie schreef een rapport over een in te stellen EMU in 1980, maar dit 

plan bleek al spoedig onhaalbaar.39 Begin jaren zeventig besloten de EG-lidstaten een zogenaamde 

‘slang’ in te stellen. Dit was een arrangement dat er voor moest zorgen dat de onderlinge koersen 

tussen de lidstaten en andere Europese landen niet te zeer uiteen gingen lopen. Vanwege een gebrek 

aan afspraken mislukte dit systeem.40 Om de onrust die hier door ontstond tegen te gaan, werd in 

1979 het Europees Monetair Stelsel (EMS) ingesteld, waar aan de hand van een European Currency 

Unit (ECU) de wisselkoersen werden vastgesteld. In tegenstelling tot bij de wisselkoersslang, werden 

bij het EMS afspraken gemaakt waarbij zwakkere en sterkere lidstaten elkaar moesten ondersteunen. 

Het EMS was een voorzichtige eerste stap naar een daadwerkelijke EMU.41  

 De PvdA was tot dan altijd voorstander van Europese integratie geweest. Wat betreft het 

EMS-voorstel zat de PvdA net als de andere grote partijen in de Tweede Kamer op één lijn met de 

regering. De versterking van monetaire stabiliteit in Europa was wenselijk omwille de bevordering 

van Europese integratie.42 De PvdA vond wel dat de regering te veel de nadruk legde op anti-inflatie, 

wat volgens de PvdA ten nadele zou zijn van de werkgelegenheid. Tevens zouden de verschillen 

tussen de monetair sterke en zwakke landen hierdoor worden vergroot. Volgens de PvdA moest er 

solidair omgegaan worden met de zwakkere deelnemers van het EMS.43 Hier zou de PvdA in de jaren 

daarna nog vaak op terugkomen. Deze standpunten sluiten aan bij de grondslag van de 

sociaaldemocratische partij die sociale rechtvaardigheid en solidariteit als kernwaarden heeft.44 

In 1973 trad Verenigd Koninkrijk toe tot de EG. Economisch gezien was het VK op dat 

moment niet sterk en tijdens de onderhandelingen met de EG had het VK een zeer zwakke 

uitgangspositie. Het verkiezingsprogramma van Labour was in 1974 gericht op het verbeteren van de 

afspraken die bestonden tussen het VK en de EG. De reden die hiervoor werd gegeven was dat het 

VK onder leiding van de conservatieve regering met matige voorwaardes tot de EG was toegetreden. 

Met deze verkiezingsbelofte leek Labour echter vooral de grote verdeeldheid ten aanzien van de 
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Europese integratie binnen de partij te willen verbloemen. Voor de partijleider was het zaak om 

eenheid in zijn partij te bewaren.45 Labour was niet heel enthousiast over de komst van het EMS. Het 

falen van de slang had de partij sceptisch gemaakt over de monetaire samenwerking op Europees 

gebied. Daarnaast was de werkgelegenheid in het VK gedaald sinds toetreding tot de EG en was de 

economische positie van het VK verslechterd. Deze houding werd door andere lidstaten vooral gezien 

als bevestiging van het VK als dwarsligger in het Europese samenwerking proces.46 

Halverwege de jaren tachtig werd de Europese integratie steeds meer met verstand 

benaderd. Het economisch belang van de Gemeenschap was de reden waarom verdergaande 

integratie noodzakelijk werd geacht.47 In de PvdA was inmiddels een groep leden die zich een 

toekomst zonder Europese Integratie kon voorstellen, maar al snel werd duidelijk dat de Europees 

gezinde partijelite de overhand had in het partijstandpunt.48 Om de kritische achterban niet kwijt te 

raken kon de PvdA beter niet met te uitgesproken federalistische idealen aankomen. De vraag bleef 

welke mogelijkheden de Gemeenschap de partij bood om sociaaldemocratisch beleid te 

verwezenlijken.49  

De anti-Europese houding van Labour veranderde in de jaren tachtig toen bleek dat Franse 

socialisten in hun landelijke politiek in een geïsoleerde economische positie terecht kwamen, door 

zich te verzetten tegen Europese integratie. Dit in combinatie met een verkiezingsverlies van Labour 

in 1983, zorgde voor een verschuiving in het Europese standpunt van de partij. De EG zou 

economisch gezien toch veel voordelen kunnen opleveren en zo nam de Labour Party een gematigd 

standpunt ten opzichte van Europa aan.50  

In deze periode laaide de discussie over de EMU weer op. Dit kwam onder andere door de 

Franse voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors die door middel van een door hem 

opgestelde werkgroep bij iedereen bedenkingen rondom een EMU kon wegnemen. Zo werd de 

doelstelling van een EMU in de Europese Akte van 1987 vastgelegd. Met de val van de Berlijnse muur 

en de eenwording van Duitsland in 1990 kwam het hele EMU-proces in een stroomversnelling 

terecht.51   

Begin jaren negentig kwam de EMU daadwerkelijk tot stand met het Verdrag van Maastricht. 

Behalve de EMU werd in dit verdrag ook een Europese Politieke Unie (EPU) vastgelegd, die de naam 

Europese Unie ging dragen. In het Verdrag werd het doel van de EMU als volgt omschreven:  
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‘De interne markt wordt door de invoering van de EMU voltooid. Het economische beleid 

omvat drie aspecten. De lidstaten moeten hun economisch beleid coördineren, een 

multilateraal toezicht op deze coördinatie invoeren en zich onderwerpen aan financiële en 

budgettaire discipline. Het doel van het monetair beleid is de invoering van één enkele munt 

en de garantie van de stabiliteit van deze munt door te zorgen voor prijsstabiliteit en respect 

voor de markteconomie.’52 

Volgens Bart van Riel en Alman Metten die de De keuzes van Maastricht. De hobbelige weg naar de 

EMU schreven, ging dit alles niet zonder slag of stoot. Van Riel was ten tijde van het schrijven van dit 

werk onderzoeker aan de Universiteit Leiden en tevens beleidsmedewerker bij de PvdA Euro-

delegatie. Metten zat van 1984 tot 1999 in het Europees Parlement namens de PvdA en had in deze 

functie dus vele malen gedebatteerd over de EMU en de verankering hiervan in het Verdrag van 

Maastricht. Beide heren zijn grote voorstanders van de invoering van de EMU.  

Een belangrijk punt waar de lidstaten het volgens Van Riel en Metten snel over eens waren, was 

dat de monetaire Unie niet ineens moest worden ingevoerd, maar dat er twee voorbereidende fases 

aan vooraf moesten gaan. Een fasering in de overgangsperiode werd noodzakelijk geacht vanwege 

de technische voorbereidingstijd en voor het bereiken van een zekere mate van convergentie tussen 

lidstaten.53 De volledige overgang zou bij de aanvang van de derde fase plaatsvinden met de 

invoering van één enkele munt en de oprichting van een Europese Centrale Bank (ECB).  

In het Verdrag van Maastricht werden convergentiecriteria opgesteld. Dit waren met name 

verschillende economische eisen waar landen aan zouden moeten voldoen bij de overgang naar de 

gemeenschappelijk munt. Als een meerderheid van de lidstaten aan de criteria voldeed zou uiterlijk 

31 december 1996 de datum voor de derde fase worden bepaald.54 

Deelname aan de EMU werd voor lidstaten in het Verdrag verplicht gesteld. De houding ten 

opzichte van de EMU van de Britse regering leidde echter tot een opt-out in het Verdrag van 

Maastricht. Deze ontsnappingsclausule betekende dat het VK kon instromen bij de EMU op een 

geschikter moment. In september 1992 moest het VK het EMS verlaten omdat het land niet in staat 

was de pond boven de afgesproken wisselkoersmechanisme te houden. Het EMS viel in 1993 uiteen 

door gebrek aan geloofwaardigheid, maar werd later weer in het leven geroepen. Doordat het VK het 

EMS had moeten verlaten raakte de Britse conservatieve regeringspartij onderling ernstig verdeeld 

over de voortzetting van Europese integratie en in het bijzonder de EMU.55 Mede hierdoor kon Tony 

Blair in 1997 overtuigend de verkiezingen winnen met wat hij ‘New Labour’ noemde.56 Het 
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modernere Labour, had sinds begin jaren negentig een beweging ingezet met als name het doel om 

de gemeenschappelijke Europese markt en Europese integratie te omarmen.57  

De invoering van het Verdrag van Maastricht betekende eigenlijk pas het begin van het debat 

rondom de monetaire Unie. In 1995 werden de onderhandelingen over de spelregels voor het 

begrotingsbeleid weer heropend. Van november 1995 tot juli 1997 werd de EMU-discussie, naast de 

eventuele toetreding van Italië en andere zuidelijke lidstaten, vooral gedomineerd door het Duitse 

voorstel voor een stabiliteitspact dat de begrotingsregels in de derde fase van de EMU zou moeten 

aanscherpen. In het stabiliteitspact werden afspraken gemaakt over de consequenties wanneer een 

lidstaat een hoger tekort op de begroting had dan volgens de criteria was toegestaan. Lidstaten 

konden hiervoor bijvoorbeeld een boete ontvangen.58  

Ondertussen was de werkloosheid in veel lidstaten opgelopen en werd het draagvlak voor de 

Europese Unie en de EMU bij de burgers steeds kleiner.  De regeringsleiders waren het er snel over 

eens dat bevordering van werkgelegenheid een prioriteit moest worden. Het zich hieruit 

ontwikkelende beleidsproces werd in 1997 in het Verdrag van Amsterdam uitgewerkt.59 In 1999 werd 

in elf Europese lidstaten de euro ingevoerd, waarmee de derde fase van de EMU werd afgerond. Met 

de invoering van de munt werd het EMS opgeheven.  
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Hoofdstuk 3 – Analyse debatten uit de eerste periode: De voortzetting van de 

EMU en de verankering hiervan in een Verdrag 

 

3.1. Analyse van de PvdA-standpunten in het eerste Nederlandse debat 

 Het hoofdonderwerp van het debat van 6 december 1990 is de aanstaande regeringsconferentie 

over de EMU en EPU. De EPU en EMU zijn nauw verbonden en zullen daarom allebei besproken 

worden in de analyse. De kamerstukken die bij dit debat horen gaan over een verslag van een 

mondeling overleg van de vaste Kamercommissies van Financiën en EG-zaken met de minister van 

Financiën (Wim Kok, PvdA) die op 30 oktober 1990 plaatsvond. De minister doet hier verslag van de 

Europese Top in Rome die eerder die maand had plaatsgevonden. Het debat is een zogenaamd 

dertigledendebat.  Dit is een debat waar alleen Kamerleden aanwezig zijn die woordvoerder zijn voor 

het onderwerp dat wordt besproken. Het debat vindt plaats in twee termijnen. Er is uitgebreid naar 

het debat in het eerste termijn gekeken, omdat hier alle fractieleiders aan bod komen en hun 

standpunten profileren. In de tweede termijn is gefocust op de moties die zijn ingediend. In het geval 

van de PvdA spreekt Lonink vooral over de economische aspecten van  de EMU en neemt Melkert 

voornamelijk de technische aspecten van de EMU voor zijn rekening. 

De PvdA is positief over de gemeenschappelijke munt en ziet de invoering hiervan als de 

volmaking van de interne markt. De invoering van een munt en de EMU moet volgens de PvdA niet 

een onbezonnen vlucht naar voren zijn bij de regeringsconferenties, maar het moment van 

verdragswijziging moet benut worden om het Europa van de ondernemer en van de multinational 

om te bouwen tot een Europa van de burger.60 De PvdA lijkt de EMU te beschouwen als een vorm 

van zekerheid en als garantie voor een stabiel en sterk Europa voor al haar burgers. De PvdA gelooft 

dat de EMU ook samenwerking  op andere gebieden met zich mee zal brengen en daardoor meer 

Europese integratie zal genereren. De PvdA ziet deze integratie als wenselijk en wil daarom de EMU 

graag snel bewerkstellingen.  

Wat betreft de samenwerking op andere gebieden, wil de PvdA vooral een sterk sociaal 

beleid dat hand en hand zal gaan met de monetaire Unie. In het debat wordt dit ook wel ‘duurzame 

en sociale economische ontwikkeling’ genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat de economie moet 

groeien door de EMU, maar wel op een verantwoorde manier zonder het milieu te schaden. Tevens 

moet de EMU de burgers zo veel mogelijk voordelen opleveren, bijvoorbeeld door het vergroten van 

werkgelegenheid. Lonink pleit namens de fractie voor het vastleggen van het recht op en de plicht 

tot een hoog beschermingsniveau op milieuterrein en het terrein van sociaal beleid.61  
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Volgens de partij zijn er echter enkele kanttekeningen die bij de voortzetting van de EMU 

gemaakt moeten worden. De eerste kanttekening die aan de EMU kleeft is dat met de 

totstandkoming van de EPU en EMU veel partijen bang zijn dat er teveel invloed naar Brussel zal 

verdwijnen en te weinig in handen van Nederland zelf blijft. Uit de betogen van Lonink en Melkert 

blijkt dat de PvdA een voorstander is van een groot en federaal Europa, maar de partij ziet ook 

problemen bij het subsidiariteitbeginsel.62 De PvdA eist van de regering een richtsnoer aan de hand 

waarvan een bevoegdhedenverdeling tussen Gemeenschap en lidstaten zou kunnen worden 

gemaakt. Door het behoud van afgebakende nationale bevoegdheden blijft er volgens Lonink een 

democratische controle bestaan en kunnen problemen met subsidiariteit worden tegengegaan.  

Ook de positie van de ECB lijkt in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Melkert: ‘Ik spreek 

namens de fractie enige zorg uit over de huidige tendens naar een volledig onafhankelijk 

functioneren van de ECB. Wij hebben het gevoel dat dit ietwat dreigt door te slaan.’63 De PvdA is 

bang dat nationale parlementen geen controle zullen hebben over een onafhankelijk ECB. De 

planning is dat de ECB tot stand komt tijdens de tweede fase van de EMU. Volgens Melkert moet er 

nu al worden nagedacht hoe dit gaat gebeuren. Daarom dient Melkert in het tweede termijn van het 

debat een motie in om institutionalisering van het Europees systeem van centrale banken vast te 

leggen. Hiermee wil hij voorkomen dat het ECB een ondemocratisch instituut wordt.64 

De tweede kanttekening die de PvdA plaatst bij de EMU is het terugdringen van het 

democratisch tekort binnen de EG. Volgens Lonink kan dit voor de PvdA zelfs een breekpunt vormen 

bij de totstandkoming van een Verdrag.65 Volgens Lonink moet Europa weer van de burgers worden 

en daarom is de opheffing van het democratisch tekort van groot belang. De burger moet invloed 

kunnen uitoefenen op het bestuur en moet rechten krijgen die overal gelden in de Gemeenschap. De 

burger kan nu invloed uitoefenen door de verkiezingen voor het EP. Het EP moet daarom 

democratischer worden en meer betrokken worden in de besluitvorming rondom de EMU. Het EP 

zou een volwaardig parlement moeten worden volgens Lonink, dat betrokken wordt bij de 

wetgevende en de budgettaire taken van Commissie en Raad. Lonink hamert erop dat de regering 

zich sterk moet inzetten voor opheffing van het democratisch tekort door het EP met een absolute 

meerderheid de voorzitter van de Commissie te laten kiezen. Hij dient hiervoor aan het einde van 

tweede termijn een motie in.66 Weisglas (VVD) vraagt aan Lonink waarom hij hier specifiek een motie 

voor aanvraagt, terwijl Lonink vele andere punten van democratisering binnen de EG heeft 

aangekaart. Als het Parlement volgens Lonink grip heeft op de benoeming van de 
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commissievoorzitter, gaat hier volgens hem een zodanige politieke druk vanuit, dat dit een 

wezenlijke vooruitgang op democratisch niveau zal zijn.67 

Als laatste kanttekening stelt de PvdA dat voordat een lidstaat mag toetreden tot de euro 

duidelijke toelatingsafspraken moeten worden gemaakt. De PvdA is van mening dat er goed moet 

worden gekeken naar de convergentiecriteria waaraan lidstaten moeten voldoen om tot de euro te 

mogen deelnemen. Deze criteria moeten goed worden nageleefd.68 Volgens Melkert moet er de 

komende tijd invulling aan deze criteria worden gegeven.  

 Uit het debat blijkt dat de PvdA zoekt naar verdergaande Europese integratie en dit onder 

andere denkt te kunnen creëren door middel van de EMU. Ook zal de EMU zorgen voor 

samenwerking op andere gebieden, zoals sociaal beleid. De EMU zal voor een stabiele economie 

zorgen waar alle Europese burgers gebaad bij zullen zijn. Daarbij maakt de partij wel verschillende 

kanttekeningen. Aan de ene kant spreekt de PvdA duidelijke taal. Zo kan het gebrek aan democratie 

in de EG een breekpunt voor de fractie vormen. Er zal geen EMU komen als hier niet eerst gewerkt 

aan zal worden. Ook over de convergentiecriteria is de PvdA duidelijk, er moeten harde afspraken 

gemaakt gaan worden waar alle lidstaten aan zullen moeten voldoen om toe te mogen treden tot de 

EMU. Aan de andere kant lijkt de PvdA deze kanttekeningen niet als hele grote bedreigingen voor de 

komst van de EMU te zien. Door middel van het maken van duidelijke afspraken over subsidiariteit 

en convergentiecriteria zullen eventuele problemen volgens de fractie preventief worden verholpen.  

 

3.2. Analyse van de Labour- standpunten in het eerste Britse debat 

Het VK werkt in tegenstelling tot Nederland met een tweepartijenstelsel. Dit houdt in dat één partij 

de meerderheid in het parlement vormt en de andere partij(en) in de oppositie zitten. Dit stelsel 

hangt samen met het Britse kiessysteem, wat uitgaat van een districtenstelsel. Parlementsleden 

zitten dus niet alleen namens hun partij in het Parlement, maar voornamelijk als vertegenwoordiger 

van hun district.69 The House of Commons telt 650 parlementsleden. Vanwege het grote aantal leden 

per partij, heeft iedere partij te maken met een bepaalde rangschikking. Leden met een bepaald 

specialisme of die een groot district vertegenwoordigen zitten vooraan in het parlement, de 

zogenaamde front benchers, de andere partijgenoten zijn de back benchers. 

Het debat van 24 januari 1991 is een zogenaamd adjournment debat met als onderwerp de 

EMU. Een dergelijk debat kan worden aangevraagd door een parlementslid en kan over ongeveer 

ieder denkbaar onderwerp gaan, zonder dat er aan het einde van het debat een besluit genomen 
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dient te worden.70 In dit geval is de adjournment motie ingediend door een lid van de Conservatives, 

op dat moment de regeringspartij. Namens de Labour Party komen er zeven sprekers aan het woord: 

partijleider John Smith (Monklands, East), Robert Sheldon (Ashton-under-Lyne), Ron Leighton 

(Newham, North-East), Austin Mitchell (Great  Grimsby), John Battle (Leeds, West), Peter L. Pike 

(Burnley) en Chris Smith (Islington, South and Finsbury). Omdat er zoveel parlementsleden willen 

spreken is er per spreker een tijdslimiet van tien minuten. 

 Uit het debat komt naar voren dat het VK tot dusver een weinig positief standpunt heeft 

ingenomen over de EMU in het Europese debat, wat vooral komt door de verdeeldheid die heerst 

binnen de regeringspartij. Omdat de Conversatives de EG toch tegemoet willen komen, hebben zij 

het idee van een eenheidsmunt geopperd die zal opereren naast de reeds bestaande valuta. De 

Europese munt zou dus een internationale munt worden en de dertiende munteenheid van Europa. 

Volgens Labour parlementslid Battle is dit voorstel alleen maar geopperd, zodat de Conversatives 

hun negatieve kijk op de EMU kunnen verbloemen. Dit zal volgens hem alleen maar voor problemen 

gaan zorgen. Met deze houding zou de EMU er wel kunnen komen, maar niet zonder dat het geen 

problemen op sociaal en economisch gebied zou opleveren voor het VK.71 

Namens Labour opent partijleider Smith het woord. Smith wil duidelijk niet het achterste van 

zijn tong laten zien en laat het standpunt van Labour over de EMU lange tijd in het midden. 

Meerdere malen wordt hij door de Conservatives geïnterrumpeerd met de vraag het standpunt van 

Labour duidelijk te maken.72 Smith lijkt expres om zijn standpunt heen te draaien, om zo het debat 

met de Conservatives meer op scherp te zetten. Hij wil maar wat graag benadrukken dat de 

Conservatives in eerdere regeringsperiodes al veel fouten hebben gemaakt met een gehaaste 

Europese integratie. Smith legt de nadruk van zijn betoog vooral bij de regeringspartij, waarschijnlijk 

om de verdeeldheid die binnen zijn eigen partij heerst niet te veel aandacht te geven.  Labour is sinds 

de jaren tachtig een positiever standpunt gaan innemen ten opzichte van Europese integratie, maar 

dit standpunt leeft niet onder alle Labour-parlementsleden.  

Smith is zelf een gematigd voorstander van de EMU. Hij is voor de invoering van de EMU, 

maar hij wil afzien van het opgelegde tijdschema, omdat met het huidige schema het VK 

economische niet klaar is voor een EMU.73 Volgens Smith moeten er harde convergentiecriteria 

worden opgesteld, omdat bij een gebrek aan regelgeving meer kans is op fragmentatie dan integratie 

in de EG. Er is volgens Smith nu nog geen sprake van convergentie tussen het VK en de rest van 

Europa. Ook de onafhankelijkheid van de ECB is voor hem een heikel punt. Volgens hem moet er 
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vanuit nationale parlementen controle zijn over de ECB. Nu lijkt het nationale parlement buitenspel 

gezet te worden.  

In zijn fractie heeft Smith verschillende medestanders. Volgens Pike is de EMU niet te 

voorkomen en moet het VK er het beste uit zien te halen door positief de onderhandelingen ingaan.74 

Sheldon is het deels eens met Smith en vindt dat ‘nee zeggen’ geen optie is. Sheldon vindt dat het VK 

mee moet met de euro, maar hij maakt zich wel zorgen over de huidige gang van zaken.75 Hij gelooft 

niet dat de tijd voor de gemeenschappelijke munt rijp is. Volgens Sheldon moeten er aanpassingen 

komen in het huidige beleid om economische stabiliteit op Europees niveau te handhaven. De 

aanpassingen moeten voorafgaand aan de EMU plaatsvinden en niet pas als de munt wordt 

ingevoerd.76 Concluderend zeggen Smith en zijn medestanders dus eigenlijk dat de EMU nu nog geen 

plaats kan hebben in het VK. De voornaamste reden is het gebrek aan convergentie met de andere 

lidstaten, waardoor deze Labour-parlementsleden bang zijn voor een onstabiele economische 

situatie en het ontstaan van regionale verschillen.  

Op de bank bench van Labour is een uiterst negatief geluid over de EMU hoorbaar. Met name 

Mitchell en Leighton zijn zeer negatief over de EMU. Dit is niet geheel verrassend, omdat beide heren 

deel uitmaken van een labourbeweging die de Labour Euro-safeguard Campaign wordt genoemd. 

Deze campagne wil dat dat het VK het EU-lidmaatschap laat vallen. Iedere vorm van Europese 

integratie is volgens deze campagne tegen de belangen van het VK.77 Leighton is bang dat door de 

EMU subsidiariteit voor nationale parlementen in het geding zal komen. Daarnaast is hij op zijn 

hoede voor een te onafhankelijke positie van de ECB.78 Tevens is hij van mening dat zij die de EMU 

willen, tegen uitbreiding van de EG zijn.79 Hij is ervan overtuigd dat de EMU ervoor zal zorgen dat de 

verschillen binnen de EG zullen groeien en dat potentiële nieuwe lidstaten uit Oost-Europa, nu 

onmogelijk nog lid kunnen worden. Mitchell maakt zich vooral zorgen over het sociaal beleid dat zal 

lijden onder de EMU. Hij voorspelt meer ongelijkheden en minder werkgelegenheid. Hij benadrukt in 

zijn betoog het verschil van mening met de front bench van Labour. De houding van de front 

benchers kan volgens hem fataal zijn voor het VK, omdat de EMU de Britse economie absoluut geen 

goed zou doen.80 

Er kan geconcludeerd worden dat er verdeeldheid binnen Labour is over de EMU. De front 

benchers zijn gematigde voorstanders van een EMU. Zij maken zich zorgen om het bijbehorende 

tijdschema, het gebrek aan convergentie met andere Europese lidstaten, regionale verschillen die de 
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EMU kan creëren en de onafhankelijkheid van de ECB. Volgens hen is het VK op dit moment nog niet 

klaar voor de EMU. Er wordt echter ook geen alternatief gegeven voor een tijdsbestek waarin de 

EMU wel denkbaar zou zijn. De back bench is uiterst negatief over de EMU. Zij denken dat de EMU 

een ramp voor de Britse economie zal worden en meer Europese integratie zal leiden tot minder 

macht voor de nationale overheden. Zowel de gematigde voorstanders, als tegenstanders halen veel 

van dezelfde argumenten aan, om uiteindelijk te concluderen  dat er op dit moment geen plaats voor 

de EMU is in het VK.  

 

3.3. Analyse van de standpunten van de socialistische fractie in het eerste debat van het EP 

Tijdens het debat dat plaatsvond op woensdag 12 juni 1991 staat de voortzetting van de EMU en EPU 

en voorbereiding van de regeringsconferentie over de EMU op de agenda. Het EP vergadert 

doorgaans twaalf keer per jaar in Straatsburg van maandag tot en met donderdag en zes jaar per jaar 

in Brussel op woensdag en donderdag. Tijdens de vergadering is er op woensdagmorgen tijd 

beschikbaar voor een groot debat met de regeringsleider of minister van Buitenlandse Zaken van het 

land dat het voorzitterschap bekleedt. Er wordt dan gesproken over zaken die aan de orde zijn 

(geweest) tijdens een Europese Raad of regeringsconferentie.81 Tijdens dit woensdagochtenddebat 

krijgen parlementsleden een spreektijd van drie minuten om hun standpunten over de EMU te 

profileren. Namens de socialistische fractie komen er zes sprekers aan het woord: dhr. Metten 

(Nederland-PvdA), dhr. Cravinho (Portugal, dhr. Donnelly (VK-Labour Party), dhr. Roumeliotis 

(Griekenland), dhr. Caudron (Frankrijk) en dhr. Christiansen (Denemarken). 

In de betogen van de socialisten komt duidelijk naar voren dat zij het belang van de 

voortzetting van de EMU inzagen. De EMU gaat volgens Caudron goed vooruit en dat is positief. Ook 

Donnelly hoopt dat iedereen het belang van de EMU inziet en dat er met grote spoed naar de 

tweede en derde fase zal worden toegewerkt.82 Donnelly  doet beklag over de situatie in zijn eigen 

land, het VK, waar volgens hem de Britse premier is verwikkeld in een heftige twist binnen zijn eigen 

partij over Europa en de EMU. Het lijkt erop dat de VK niet zal gaan toetreden tot de EMU. Donnelly 

hoopt dat er geen Europa van twee snelheden komt, maar hiermee bedoelt hij vooral dat hij niet 

hoopt dat het VK een tweedeklasreiziger in de EU wordt.83  

De socialistische fractie heeft echter wel een paar punten die verbeterd zullen moeten 

worden voordat een EMU van de grond kan komen. Allereerst vindt de socialistische fractie dat de 

behandeling van de Monetaire en van de Economische Unie parallel zou moeten lopen en dat dit nu 
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niet het geval is. Volgens Cravinho kan de monetaire situatie namelijk niet los worden gezien van de 

economische situatie en andersom. De invoering van de munt staat niet op zichzelf.84 Dit komt ten 

nadele van een economische politiek die moet helpen om de economische en sociale vooruitgang in 

de Gemeenschap van de toekomst te verwezenlijken.85 Metten sluit zich hierbij bij aan, volgens hem 

kan het economisch beleid niet slechts op de gemeenschappelijke munt of op stabiliteit gericht zijn, 

want economie is veel breder.86  

Ten tweede moet het democratisch tekort binnen de EG worden teruggedrongen. Volgens 

Cravinho moet het institutionele rookgordijn in de verhoudingen tussen lidstaten, Raad, Commissie 

en EP van de hand worden gewezen. Sinds dat in januari de regeringsconferenties betreffende de 

EPU en EMU van start zijn gegaan, is er volgens Metten nog niets aan het democratisch tekort 

verbeterd. Volgens Metten ligt het grootste tekort vooral bij het EP zelf. Hij stelt dat het EP bij verder 

verloop van de EMU helemaal buitenspel zal worden gezet. Alle regelingen voor de tweede fase, 

maatregelen die nodig zijn om de EMU sterker en stabiel te maken en alle afwijkingen zouden 

allemaal buiten het Parlement om gebeuren.87 Cravinho en Roumeliotis sluiten zich in hun betogen 

hierbij aan.  

Een ander punt wat betreft het democratisch tekort ligt volgens Metten bij de ECB en dan 

met name bij de benoeming van de directieleden van de ECB.88 Metten wil dus dat dit proces van 

benoeming op een democratische manier verloopt. Christiansen spreekt zijn angst uit voor een 

democratisch tekort in de benoeming van bestuursleden voor het ECB, volgens hem zou de 

economische samenwerking moeten worden bestuurd door het volk gekozen politici en niet door de 

directie van de bank.89 

Het laatste punt van kritiek van de socialistische fractie is dat de economische en sociale 

samenhang thans een randgebeuren dreigt te worden. Alle lidstaten zouden volgens Cravinho 

moeten inzien dat de economische en sociale samenhang een noodzakelijke doelstelling is voor de 

opbouw van de Europese Unie.90 Zowel de EMU als de EPU mogen dus niet op zichzelf staan. Dit punt 

wordt behalve door Cravinho aangehaald door alle andere socialistische sprekers. Dit sluit aan bij de 

sociaaldemocratisch ideologie waar de socialistische fractie voor staat. De samenhang tussen 

economisch en sociaal beleid is volgens Metten voor de socialistische fractie een essentieel deel van 

de economische ontwikkeling. Caudron spreekt in zijn betoog nadrukkelijk vanuit de gehele 

socialistische fractie: ‘Wij socialisten vinden dat de EMU niet een doel op zichzelf is, maar een middel 
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om een gestage ontwikkeling, volledige werkgelegenheid, economische en sociale samenhang en 

prijsstabiliteit te bewerkstellingen.’91 Christiansen zegt dat de Deense sociaal-democraten de 

economische en Monetaire Unie als een natuurlijk verlengstuk zien van de totstandbrenging van de 

interne markt.92 Volgens hem en de andere socialisten moeten werkgelegenheid en prijsstabiliteit de 

hoogste prioriteiten zijn.  

Om de samenhang met het sociaal beleid te bewerkstellingen en ongelijkheid in de regio’s te 

voorkomen, moeten volgens de socialisten de convergentiecriteria worden verruimd.93 Roumeliotis 

vindt dat de convergentiepercentages moeten worden verhoogd, omdat anders de enorme 

cohesieproblemen niet worden opgelost.94 Volgens Donnelly moeten er passende maatregelen in de 

criteria worden genomen om de economische en sociale cohesie tot stand te laten komen: ‘Als de 

zaken er aan het eind van de regeringsconferenties nog zo voorstaan, dan hebben wij onze 

verantwoordelijkheid tegenover de mensen in de armere regio’s van de EG van ons afgeschoven.’ 

Volgens Cauldron moet als onderdeel van het sociaal beleid het accent in de eerste en tweede fase 

van de EMU worden gelegd om vermindering van de ongelijkheid in regio’s. Volgens hem moet er 

nee worden gezegd tegen een Europa van twee snelheden. 

De socialistische fractie gelooft dat de EMU de Europese integratie ten goede zal doen. Dit 

kan echter alleen positief werken als de EMU niet op zichzelf staat, maar samenhangt met andere 

beleidsterreinen in een democratische werkende EG. Alleen op deze manier kan de EMU een 

positieve werking hebben voor de Europese burgers.  
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Hoofdstuk 4 – Analyse debatten uit de twee periode: De invoering van de 

gemeenschappelijke munt (derde fase van de EMU) 

 

4.1. Analyse van de PvdA-standpunten in het tweede Nederlandse debat 

Het tweede Nederlandse debat vond plaats op 15 april 1998. Onderwerp van debat is de derde fase 

van de EMU. Het debat vindt plaats in twee termijnen, die direct na elkaar plaatsvinden. Tijdens het 

debat zijn 127 Kamerleden aanwezig. Te gast in de kamer zijn Minister Zalm (Financiën), Minister van 

Mierlo (Buitenlandse Zaken) en premier Kok. Namens de PvdA komt alleen fractievoorzitter Jacques 

Wallage aan het woord. In de eerste zinnen van zijn betoog spreekt Wallage zich namens de PvdA 

positief uit over de start van de EMU met elf lidstaten. Wallage stelt dat de vier grote partijen (PvdA, 

VVD, D66 en CDA) allemaal positief over de start van de EMU zijn. Nederland is klaar voor de EMU en 

heeft hiervoor ook de juiste voorbereidingen getroffen.95 

Het is echter niet vanzelfsprekend dat landen meteen tot de EMU kunnen toetreden. 

Lidstaten moeten hiervoor namelijk voldoen aan de convergentiecriteria. De convergentiecriteria 

bestaan voornamelijk uit cijfers. Aan de hand van cijfermatige controles wordt beoordeeld of een 

lidstaat in voldoende mate bijdraagt aan de stabiliteit van de muntunie. Volgens Wallage moet er 

niet alleen maar gekeken worden naar de cijfers, maar naar hetgeen de cijfers weergeven. De 

context moet bekeken worden en de getallen moeten als hulpmiddelen worden beschouwd.96 De 

reden dat Wallage dit zegt is omdat er veel lidstaten zijn die in eerste instantie cijfermatig gezien niet 

aan de criteria voldoen, waardoor toetreding tot de EMU niet mogelijk is. Volgens Wallage gaat het  

niet over de vraag of ieder getal in het goede hokje staat, maar over de vraag of een aantal landen 

voor de langere termijn in voldoende mate aan de stabiliteit van de gezamenlijke munt zullen 

bijdragen.97 Hiermee spreekt Wallage het PvdA-standpunt over de convergentiecriteria uit het eerste 

Nederlandse debat tegen. In dat debat hamerde de PvdA juist flink op het opstellen van harde 

criteria.  

Volgens Wallage levert een soepelere en bredere kijk op de convergentiecriteria echter geen 

problemen op, omdat deze worden ondervangen door het stabiliteitspact. Dit pact werd in 1997 

geïntroduceerd om de waarde van de euro te behouden. Volgens Wallage kan het zijn dat landen een 

eenmalig trucje hebben toegepast om aan de convergentiecriteria te voldoen. Door middel van het 

stabiliteitspact zullen zulke lidstaten direct door de mand vallen. De regels van het stabiliteitspact 

zullen ervoor zorgen dat ook lidstaten met een onstabiele economie, zoals bijvoorbeeld Italië, in het 
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gareel gehouden worden. Wallage denkt dat de stabiliteitspact hierdoor een blijvende invloed zal 

hebben op de economische stabiliteit.98  

In de Kamer worden door andere partijen vraagtekens geplaatst bij de soepele omgang met 

de criteria door de PvdA, omdat de partij eerder juist pleitte voor strikte naleving van de criteria. 

Bolkestein (VVD) brengt in herinnering dat Kok eerder heeft gezegd de EMU liever uit te stellen, dan 

te morrelen aan de criteria.99 Ook Marijnissen (SP) confronteert Wallage met eerdere standpunten 

van premier Kok, die juist uitgingen van harde criteria. Marijnissen wijst op de legendarische 

woorden die Kok jaren daarvoor sprak: Drie procent is drie procent. Dit betekent dat lidstaten niet 

over een marge van drie procent schuld op de staatsbegroting heen mogen. Wallage verdedigt zich 

tegenover Marijnissen: ‘De vraag is dus helemaal niet of drie, drie is, want drie is echt drie. De vraag 

is of de achter het geheel van cijfers waarin men heeft gescoord liggende economische ontwikkeling, 

voldoende garanties geeft voor een bijdrage aan de stabiliteit van de Europese munt.’100 

De PvdA lijkt soepel om te gaan met de criteria om verschillende redenen. De eerste reden 

waarom de PvdA een oogje dicht lijkt te knijpen wat betreft de criteria is omdat uitstel voor de EMU 

geen steun vindt in de rest van de EU. Ten tweede hoopt de PvdA dat zeer veel landen meteen in de 

EMU zouden kunnen participeren. Zij zijn dan ook zeer positief gestemd over de elf lidstaten die tot 

de EMU zullen toetreden. Wallage stelt dat het van groot belang is dat veel landen meedoen aan de 

euro, omdat een breder draagvlak een sterkere werking zou hebben.101 De munt markeert volgens 

Wallage een definitieve keuze voor het samen sterk staan in de wereld vanuit Europa.  

Om te laten zien dat de PvdA wel zeker kritisch naar de EMU kijkt, noemt Wallage de fractie 

zeer waakzaam en plaats hij enkele kanttekeningen bij de invoering van de euro.102 De PvdA weet dat 

er ook negatieve aspecten aan de samenwerking kunnen kleven: ‘Natuurlijk maakt een gezamenlijke 

munt ons niet alleen sterker, maar ook afhankelijker van de binnenlandse sociaal-economische 

politiek van de andere lidstaten. We tillen als PvdA aan die groeiende afhankelijkheid niet licht.’103 

Volgens de PvdA moet niet alleen gekeken worden naar samenwerking op gebied van de euro.104 Als 

Europa de interne concurrentie wil bevorderen ontkomt het er volgens Wallage niet aan om naast 

die ene markt en die ene munt ook op andere terreinen intensiever samen te werken.105 Volgens 

Wallage is van groot belang de samenhang met het sociale en het ecologische, het project van de 

ene munt niet te isoleren van de rest van de agenda van Europa. Door die verdere ontwikkeling 
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hoopt de PvdA de EU nog sterker te positioneren tussen de andere grootmachten op de wereld en 

om in de toekomst zelfs uit te breiden.106 

 Bij intensievere samenwerking staan sociale zekerheid en werkgelegenheid volgens de PvdA 

voorop. Sociale zekerheid was al een speerpunt van de PvdA in het eerste Nederlandse debat. 

Volgens Wallage moet modernisering van de arbeidsmarkt hand in hand gaan met sociale zekerheid 

en moeten burgers hier op kunnen rekenen.107 Nederland kan hierin voor andere lidstaten een goed 

voorbeeld zijn. De PvdA stelt dat in het geval van Nederland blijkt dat het mogelijk is om je financiële 

huishouding op orde te brengen, stevig te investeren in werkgelegenheid en ruimte te maken voor 

armoedebestrijding en sociale zekerheid.108 

De PvdA is positief over de invoering van de euro in elf lidstaten van de EU. Uitstel is voor de 

partij geen optie meer, de euro zal er komen en zoveel mogelijk lidstaten zullen eraan deelnemen. 

Het feit dat hiervoor soepel moet worden omgegaan met de toelatingscriteria lijkt de PvdA voor lief 

te nemen. Om hun geloofwaardigheid niet te verliezen, gebruikt Wallage onder andere de term 

‘waakzaamheid’, maar het enige waar de PvdA een daadwerkelijke kanttekening bijplaatst is het 

sociaal beleid en bevordering van werkgelegenheid die de euro moet opleveren. De PvdA gelooft dat 

de euro waar zoveel mogelijk lidstaten aan mee doen, de ultieme stap vooruit is in Europese 

integratie.  

 

4.2. Analyse van de Labour- standpunten in het tweede Britse debat 

Het tweede Britse debat vond plaats op 27 oktober 1997. Ook dit is net zoals het eerste Britse debat 

een adjournment debat over de EMU, deze keer geïnitieerd door minister van Financiën Brown. De 

Labourregering heeft begin oktober vijf economische testen voor de EMU opgesteld en wil deze 

testen graag toelichten in het parlement. Aan de hand van deze testen zal volgens Brown blijken of 

het VK kan deelnemen aan de EMU. Namens Labour komen er twaalf sprekers aan het woord tijdens 

dit debat. Sprekers hebben een tijdslimiet van tien minuten.  

 Na het toepassen van de testen blijkt volgens Brown dat de Britse economische belangen nu 

geen voordeel zullen hebben bij het invoeren van de euro in het VK. De eerste test is volgens Brown 

de meest kritieke, namelijk de constatering of de convergentie tussen het VK en andere Europese 

landen stabiel genoeg zou zijn.109 Dit houdt in dat er omstandigheden zouden moeten zijn waarin 

Britten en andere Europeanen een comfortabel leven zouden kunnen leiden met de euro op 

permanente basis. Om langdurige convergentie te creëren zal er langere periode van voorbereiding 
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nodig zijn volgens Brown. De tweede test is of er voldoende flexibiliteit zou zijn voor het VK als er 

eventuele problemen zouden ontstaan rondom de euro, bijvoorbeeld bij langdurige werkloosheid.110 

De regering is al hard aan het werk om dergelijke problemen op te lossen en te voorkomen. Het 

derde punt is investering.111 Volgens Brown is het hiervoor van belang dat de convergentie stabiel is 

en de juiste voorbereidingen voor toetreding genomen worden. De vierde test is welke impact de 

gemeenschappelijke munt op de Britse financiële service heeft. Kan deze ook functioneren wanneer 

de Britten niet aan de EMU deelnemen? Vooral is het de vraag of de positie van London City, het 

financiële hart van de hoofdstad, niet in gevaar komt als er niet aan de EMU wordt deelgenomen.112 

De laatste test bekijkt of de gemeenschappelijke munt goed voor de werkgelegenheid is. Omdat de 

eerste en meest kritieke test betreffende de convergentie al niet wordt doorstaan, is de uitkomst van 

de testen dat het VK niet klaar is om de euro in 1999 in te voeren.113  

De vraag die volgens Brown dan rest is of het VK op een later tijdstip na 1 januari 1999 wel 

over wil gaan tot de euro. Vorige regeringen konden er niet uitkomen of ze euro niet wilde uit 

principe of op grond van soevereiniteit en hielden de optie daarom altijd open. Maar in de tussentijd 

werden er volgens Brown geen voorbereidingen gemaakt voor een eventuele toetreding.114 Nu kan 

er weer voor gekozen worden om de optie open te laten, zonder duidelijke richting. Volgens Brown 

zou dit echter een verkeerde beslissing zijn. De invoering van de euro is alleen mogelijk als de 

voorbereidingen goed zijn uitgevoerd en daarom moet daar nu al gewerkt aan gaan worden.115 

Het plan van Brown is om nu met die voorbereidingen te beginnen en een duidelijk termijn te 

stellen om de economische testen opnieuw te toetsen. Eerder stelde Brown dat om stabiele 

convergentie te bewerkstellen nog zeker een aantal jaren nodig zou zijn. Daarom is het volgens hem 

niet realistisch om in deze regeringsperiode de euro in te willen voeren. Deze regeringsperiode zou 

gebruikt moeten worden voor de voorbereiding zodat bij de volgende regeringsperiode de euro zou 

kunnen worden ingevoerd, mits dit dan uiteraard gewenst is.116 

 Een heel belangrijk punt dat naast de toetreding van de euro naar voren komt in het debat is 

de vraag of de Britse bevolking ook een stem in de toetreding zou moeten krijgen door middel van 

een referendum. Brown stelt in zijn betoog dat het nu geen zin heeft om een referendum te houden, 

omdat het gat in de tijd tot de invoering veel te groot zou worden. Over enkele jaren kunnen burgers 

heel anders over de euro denken dan nu. Een referendum zou dus pas relevant worden wanneer er 

daadwerkelijk sprake zou zijn van een geschikt moment voor invoering  van de munt. Veel 
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tegenstanders van de EMU zijn voorstander van een referendum. Uit de opiniepeilingen blijkt een 

grote weerstand voor de euro vanuit de Britse bevolking. Daarom is Brown geen voorstander van een 

referendum, omdat dit voor Labour naar alle waarschijnlijkheid negatief zal uitpakken. Labour-

parlementslid Benn (Chesterfield), zelf een groot voorstander van EMU, reageert op het statement 

van Brown dat zonder referendum de rechten van de burgers op inspraak wordt ontnomen. 

Waar de verdeeldheid over de EMU in 1991 al goed zichtbaar was, blijkt dit alleen maar te 

zijn toegenomen binnen de Labour Party. Allereerst zijn er binnen Labour verschillende 

medestanders voor het standpunt van Brown. Zij zijn voor een EMU, maar willen ook uitstel, omdat 

economisch gezien de situatie niet optimaal is voor het VK. Skinner (Bolsover) stelt dat het VK niet op 

een rijdende trein moet springen, als ze niet weten wat de eindbestemming is. Met de juiste 

voorbereidingen kan het VK veilig de volgende trein nemen.117 Volgens MacShane 

(Rotherham)kunnen deze voorbereidingen groots aangepakt worden en kan iedereen hierbij 

betrokken worden, dus niet alleen de banken, maar ook de bevolking. Zo zal de aanhang voor de 

euro bij de burgers ook groeien.118 

Ten tweede is er een groep in de Labour party die geen uitstel van de EMU wenst, maar mee 

wil met de andere lidstaten om de euro in te voeren. Dalyell (Linlithgow) vraagt de minister of het VK 

niet nu mee moet met de trein, in plaats van er later op te springen. Hij ziet dit als een historische 

fout.119 Ook Radice (North Durham) is bang dat uitstel ervoor zorgt dat het VK een tweedeklasreiziger 

wordt op economisch gebied. Niet alleen op Europees gebied, maar ook op wereldniveau.120 Volgens 

Pike (Burnley) zal de euro werkgelegenheid opleveren en moet deze daarom zo snel mogelijk worden 

ingevoerd.121 

De derde groep binnen Labour zijn de sceptici betreffende de euro. Net als in eerste Britse 

debat is Mitchell (Great Grimsby) uiterst negatief over de euro. Ook Sheldon (Ashton-under-Lyne), in 

het vorige debat nog gematigd positief, lijkt helemaal geen vertrouwen meer te hebben in de euro. 

Beide heren onderbouwen hun standpunt enigszins zwak door te zeggen dat er te veel onzekerheden 

aan de euro kleven, waardoor economische stabiliteit niet verzekerd is.  

 De verdeeldheid in de Labour party lijkt weinig uit te maken voor de keuze voor wel of geen 

euro, de beslissing is reeds door de regering genomen. Benn vindt dat het parlement geen inspraak 

heeft wat betreft de toetreding. Het is volgens hem de regering die uiteindelijk bepaald de euro niet 

in te voeren en om het parlement buitenspel te zetten.122 New Labour is de eerste regering in jaren 
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die een positief standpunt ten opzichte van de euro heeft toegelicht. Door druk van andere Europese 

lidstaten, de publieke opinie en de verdeeldheid in de eigen partij, heeft de regering het heft in eigen 

handen genomen. De redenen om nu niet aan de euro deel te nemen zijn een gebrek aan 

convergentie en een gebrek aan voorbereiding. De Britse regering gaat feitelijk gezien nu voor het 

veilige besluit, waarmee zo veel mogelijk mensen tevreden worden gesteld. De euro komt niet nu, 

maar er is een toezegging om over enkele jaren opnieuw naar de kwestie te kijken. Tegenstanders 

zijn hiermee tevreden om de euro niet komt, voorstanders zijn tevreden om er geen definitieve nee 

tegen de euro is gezegd.  

 

4.3. Analyse van de standpunten van de socialistische fractie in het eerste debat van het EP 

Het tweede debat van het EP dat onderzocht zal worden, vond plaats op 2 mei 1998 met als 

onderwerp de invoering van de euro. Het debat wordt in de eerste paar zinnen al bestempeld als 

historisch. Aan het einde van het eerste termijn staat namelijk de stemming voor de invoering voor 

de euro op de agenda. Dit is echter een formaliteit, want het is overduidelijk dat de meerderheid van 

het Parlement elf lidstaten groen licht zal geen geven voor de invoering van de gemeenschappelijke 

munt. In het debat wordt duidelijk waarom parlementsleden voor de invoering van de euro zijn, 

maar ook welke obstakels zij nog zien. Namens de socialistische fractie komen er zestien sprekers 

aan het woord voor de stemming. In het tweede termijn worden de stemverklaringen gegeven.  

De socialistische fractie is voorstander van de invoering van de euro, omdat zij ervan 

overtuigd is dat de EU voldoende klaar is gestoomd voor deze stap. Hier is in de voorafgaande jaren 

hard aan gewerkt. De convergentiecriteria die in het Verdrag van Maastricht waren opgesteld, bleken 

in de praktijk te streng. Versoepeling van de criteria hebben ervoor gezorgd dat uiteindelijk elf 

lidstaten mee mogen doen aan de euro. Hier werd in het eerste Europese debat voor gepleit door de 

socialistische fractie. De lidstaten hebben hard gewerkt om aan de criteria te voldoen en een stabiel 

wisselkoersmechanisme op te bouwen. De overgang naar de euro toont de levensvatbaarheid van de 

Europese samenwerking volgens Berès (Frankrijk).123 De euro wordt volgens Randzio-Plath 

(Duitsland) een stabiele en sterke munt, mede omdat in Europa een stabiliteitscultuur tot stand is 

gekomen met historisch lage inflatiepercentages.124 Vooral bij de socialisten uit de Zuidelijke en over 

het algemeen minder welvarende lidstaten is het enthousiasme over de euro groot. De euro zal deze 

zwakkere economieën veel goeds gaan brengen. Volgens Ortega (Spanje) heeft Spanje jaren hard 

gewerkt om aan de opgestelde criteria te voldoen en het is land zeer verheugd toe te mogen treden 

tot de EMU.125 De versoepeling van de criteria pakte ook goed uit voor Portugal. Volgens Portugees 
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parlementslid Marinho was de uitdaging voor Portugal enorm, de inspanningen niet minder. Portugal 

heeft volgens Marinho een factor van geloofwaardigheid bevestigd.126  

Toch worden er ondanks de euforie ook nog enkele kanttekeningen bij de invoering van de 

gemeenschappelijke munt gemaakt. Volgens verschillende socialisten is de burger nog niet overtuigd 

over de voordelen van de euro. Swoboda (Oostenrijk) stelt dat het Parlement de euro al heeft 

aanvaard, maar dat de burger dit nog niet heeft gedaan.127 De komende jaren is het de taak van het 

Parlement om dit te bewerkstellen. Volgens Randzio-Path (Duitsland) moet de euro door de burgers 

worden aanvaard en niet alleen door de markten.128 De burger is in het hele EMU proces haast niet 

betrokken geweest. Volgens Donnelly is de beste manier om de burger te betrekken bij de euro door 

sociaal beleid en werkgelegenheid te bevorderen. Hiermee kan aan de burgers duidelijk gemaakt 

worden dat het hele proces voor hen is bedoeld en niet louter voor de kapitaalmarkt. 129 

Een stabiel sociaal beleid vormt de tweede kanttekening die door de socialistische fractie 

gemaakt wordt. De Griekse Avgerinos stelt dat politieke samenwerking en een gemeenschappelijke 

munt niet volstaan om echte convergentie te bewerkstellingen tussen de rijke en de minder rijke 

samenlevingen.130 De opbouw van een sociaal beleid is noodzakelijk om een stabiel Europa te 

creëren met gelijke kansen voor alle Europese burgers. Metten (Nederland) sluit zich hierbij aan: ‘De 

euro is niet de finish, maar de start!’ De economie kan volgens hem alleen functioneren met een 

sterk sociaal beleid. Donnelly stelt wat betreft het sociaal beleid de hardste eisen: ‘We verwachten 

vanmiddag een bikkelharde toezegging van de Raad dat er effectieve maatregelen zullen worden 

genomen in de strijd tegen de werkloosheid in Europa.131 Verder is de socialistische fractie niet heel 

volhardend in dit speerpunt en dat terwijl een stabiel sociaal beleid en de bevordering van 

werkgelegenheid ook al in het eerste Europees debat een speerpunt van de fractie was. In de jaren 

tot 1999 is er echter nog weinig actie genomen door de EU om een sociaal beleid op te stellen.  

De euro zal worden ingevoerd in elf lidstaten, maar enkele lidstaten, zoals bijvoorbeeld het 

VK, zullen geen onderdeel gaan uitmaken van de euro. Volgens Willockx (België) zijn er sinds de 

regeringswissel in het VK, waarbij Labour aan de macht is gekomen stappen in de goede richting van 

de euro gezet. David (VK) zegt trots te zijn op het feit dat dit in principe de eerste Britse regering is 

die voorstander van de eenheidsmunt is.132 Ook Green ziet de eurocampagne onder de nieuwe 

regering positief tegemoet. Volgens hem kunnen dankzij de zorgvuldige voorbereidingen de 

voorstanders van het Britse lidmaatschap, waaronder hijzelf, de campagne voor de introductie van 
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de munt gaan voeren in het vertrouwen dat de voor- en nadelen nu beter zijn afgewogen dan onder 

de vorige regering.133 Ook nu het VK nog geen euro gaat invoeren, betekent het niet dat de euro niet 

van belang is voor het VK. De problemen waar de euro mee te kampen krijgt, zijn volgens Green niet 

alleen de problemen van de elf, maar ook voor de lidstaten die niet zullen toetreden. 134 Het is 

volgens de socialistische fractie in het belang van alle lidstaten dat de euro zal slagen.  

De socialistische fractie is zeer positief over de komst van de euro. De fractie is van mening 

dat er de afgelopen jaren hard is gewerkt om convergentie binnen de lidstaten te bewerkstellen. De 

socialistische fractie was in het eerste Europees debat van mening dat de convergentiecriteria die 

waren opgesteld verruimd moesten worden. Dankzij deze verruiming voldoen nu elf lidstaten aan de 

criteria. De socialistische fractie plaats een paar kanttekeningen bij de afronding van de EMU, met 

name over sociaal beleid en het betrekken van de burgers bij de invoering van de euro. Ondanks 

deze kanttekeningen is de fractie ervan overtuigd dat dankzij de zorgvuldige voorbereiding de 

invoering van de euro zonder veel problemen kan verlopen. Wat betreft de positie van het VK zijn de 

Europarlementariërs ook positief. De positieve start voor de euro en de positieve positie van de 

Britse regering lijken veelbelovend voor een eventuele latere invoering van de gemeenschappelijke 

munt in het VK.   
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Hoofdstuk 5 – Vergelijking  

 

In dit hoofdstuk zal de vergelijking van de analyseresultaten plaatsvinden in drie stappen. Allereerst 

zal er gekeken worden in hoeverre de standpunten van de PvdA verschillen en overeenkomen met 

de standpunten van de socialistische fractie in het EP. Ten tweede zal hetzelfde worden gedaan voor 

de Labour Party. Als laatste stap zal er worden gekeken wat de verschillen en overeenkomsten zijn 

tussen de standpunten van PvdA en Labour ten opzichte van de standpunten van de socialistische 

fractie.  

In de periode 1990/1991 neemt de socialistische fractie een eensgezind positief standpunt in 

ten opzichte van de voortzetting van de EMU. Hetzelfde geldt voor de PvdA. De PvdA gelooft dat de 

EMU de Europese integratie zal bevorderen. Beide fracties maken echter kritische kanttekeningen bij 

de komst van de EMU. Zowel de PvdA als de socialistische fractie is van mening dat de EMU niet op 

zichzelf mag komen te staan en samenwerking op andere gebieden gewenst is. Vooral de samenhang 

met het sociaal beleid staat voor beide fracties hoog in het vaandel. Met een stabiel sociaal beleid 

zullen arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid voor de Europese burgers bevorderd worden. 

Een andere kanttekening die wordt gemaakt door zowel de PvdA als socialistische fractie is de 

onafhankelijkheid van de ECB. Er wordt gevreesd dat er te weinig democratische controle kan gaan 

plaatsvinden op het ECB, wanneer deze een volledig onafhankelijke positie zal genieten. Een laatste 

punt waar de partijen in overeenkomen is dat beide fracties het democratische tekort in de EG en 

dan met name in het EP willen terugdringen. Beide fracties willen dat dit democratisch tekort wordt 

opgelost voor de invoering van de EMU. Het EP moet als enig direct gekozen orgaan in de EG moet 

een stem krijgen in de vorming van de EMU. Nu wordt het EP buitenspel gezet door de andere 

instituties binnen de EG. Verschil in deze kanttekening is dat de PvdA zwaarder aan dit punt lijkt te 

tillen dan de socialistische fractie. De PvdA zegt zelfs wanneer het democratische tekort niet zal 

worden verminderd, dit een breekpunt zal zijn voor hun steun aan de EMU.  

Een verschil tussen de fracties is zichtbaar in het geval van de convergentiecriteria. Ten tijde 

van het eerste Nederlandse debat zijn de convergentiecriteria nog niet volledig vastgesteld, maar de 

PvdA pleit voor harde criteria waar alle lidstaten aan zullen moeten voldoen voordat ze mogen 

toetreden tot de EMU. De socialistische fractie is veel coulanter wat betreft de criteria en in het EP 

debat worden verschillende suggesties gegeven om de criteria, die inmiddels zijn bepaald, te 

verruimen. Hierdoor zal het realistischer worden voor lidstaten om aan de criteria te voldoen.  

In 1998  is de positie van de socialistische fractie ten opzichte van de EMU en de invoering 

van de euro niet veranderd. De fractie is zeer verheugd vanwege het feit dat elf lidstaten in 1999 de 

euro zullen invoeren. Ook de PvdA is zeer positief over de invoering van de euro. Dit bewijst volgens 
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de fractie dat Europese samenwerking geslaagd is. De fracties zijn ook nog steeds van mening dat 

sociaal beleid hoog in het vaandel moet komen te staan. Ze benoemen het niet als een kritiekpunt, 

maar als een aandachtspunt. Dit is opvallend omdat begin jaren negentig ook al werd gehamerd op 

een sociaal beleid. Dat er in de tussentijd weinig veranderd is aan deze situatie, lijkt de fracties geen 

zorgen te baren.  

De socialistische fractie is van mening dat de convergentie tussen de lidstaten is geslaagd en 

de invoering van de euro daarom van start kan gaan. Wat betreft de convergentiecriteria is de PvdA 

eind jaren negentig veel minder vasthoudend dan begin jaren negentig. Er moet volgens de PvdA niet 

alleen naar de cijfers worden gekeken, maar ook naar de context. Het is namelijk belangrijker om te 

zien of een lidstaat op de langere termijn een stabiele economie kan handhaven. De PvdA sluit zich 

nu meer aan bij het standpunt van de socialistische fractie, die al eerder verruiming van de criteria 

eisten. De PvdA wil het echter niet zo benoemen, maar heeft het over kijken naar een bredere 

context.  

 

Waar de socialistische fractie een eensgezind en positief standpunt over de EMU profileert, is in de 

Labour Party sprake van verdeeldheid. Begin jaren negentig is de uitkomst over de EMU in het geval 

van de Labour Party daarom ook negatief. Verschillende parlementsleden willen niets van de EMU 

weten. Een ander deel van de fractie, waaronder de fractieleider, zegt positief over de EMU te zijn, 

maar de tijd hiervoor nog niet rijp te vinden. Er wordt onder andere gesteld dat het VK niet in het 

opgestelde tijdschema de convergentie kan bewerkstelligen.  

De kanttekeningen die Labour plaats bij de EMU komen overeen met die van de socialistische 

fractie. Net als de socialistische fractie is Labour kritisch op de onafhankelijk van de ECB en het 

democratisch tekort in de EU. De andere kanttekening betreft het sociaal beleid. Volgens de 

socialistische fractie zal samenhang tussen de EMU en het sociaal beleid veel voordelen voor de 

economie en werkgelegenheid opleveren. Dit punt wordt ook meerdere malen genoemd door de 

voorstanders van de EMU in de Labour party. Bij de tegenstanders van de EMU in de Labour party  is 

echter de angst dat de economische stabiliteit tussen het VK en de andere lidstaten niet voldoende 

is, waardoor werkgelegenheid en andere sociale omstandigheden juist achteruit zullen gaan bij 

invoering van een gemeenschappelijke munt.  

De Labour Party spreekt de angst uit dat EMU zou kunnen leiden tot meer regionale 

verschillen, in plaats van meer integratie. Om fragmentatie te voorkomen moeten er harde 

convergentiecriteria worden opgesteld. De alertheid voor regionale ongelijkheid wordt ook 

uitgesproken door de socialistische fractie. De fractie stelt echter voor de convergentiecriteria te 

verruimen, zodat ongelijkheid in de regio’s kan worden voorkomen. Beide fracties linken de regionale 
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verschillen dus aan convergentiecriteria, maar hebben hier een tegengestelde oplossing mee voor 

ogen.  

In de tweede periode lijkt de verdeeldheid alleen maar te zijn toegenomen in bij Labour. 

Naast de tegenstanders en de groep die gematigd positief over de EMU is, is er ook een groep die de 

euro zo snel mogelijk wil invoeren. Uiteindelijk besluit de Labourregering om een aantal economische 

testen uit te voeren, om te zien of invoering van de euro mogelijk is. De uitkomst van de testen zijn 

echter negatief. Er is geen sprake van convergentie en er is een gebrek aan voorbereiding, waardoor 

de Labourregering afziet van invoering. Wel stelt de Labourregering een nieuw termijn in waarbij 

opnieuw gekeken zal worden of invoering van de munt mogelijk is. Er is dus nu wel een kans op de 

EMU in het VK omdat Labour gaat werken aan goede voorbereiding en aan de convergentie. Ook bij 

de socialistische fractie wordt de hoop voor een euro in het VK uitgesproken nu de Labourregering 

zich als een voorstander van de EMU uit.  

 

Als laatste stap in de vergelijking zullen de verschillen en overeenkomsten tussen de PvdA en Labour 

ten opzichte van de socialistische fractie in het EP worden toegelicht. Convergentiecriteria spelen in 

rol in alle debatten. De socialistische fractie wil de criteria al snel verruimen. De PvdA is in eerste 

instantie voor harde criteria, maar wil eind jaren negentig de criteria ook versoepelen. Ook bij Labour 

wordt in het eerste debat gehamerd op strenge criteria, om fragmentatie tussen lidstaten te 

voorkomen. In zowel de eerste als twee periode stelt Labour dat het VK geen voorbereidingen heeft 

genomen om aan de criteria te voldoen en er dus geen convergentie is tussen het VK en de andere 

lidstaten.  

Opvallend is dat veel onderwerpen door alle fracties worden aangestipt en de fracties vaak 

dezelfde standpunten ten opzichte van deze onderwerpen hebben. Zo vinden alle fracties het 

belangrijk dat wanneer er een gemeenschappelijke munt zou worden ingevoerd er een stabiel sociaal 

beleid zal komen die zal samenhangen met de EMU en de werkgelegenheid in de EU zal bevorderen. 

Maar de tegenstanders van de Labour Party geloven niet dat de EMU een garantie is voor een sterk 

sociaal beleid en juist een gevaar kan vormen voor de EU.  

Alle fracties uiten hun zorgen over het democratisch tekort in de EU. Dit geldt voornamelijk 

voor het EP en ook voor de positie van het ECB. De PvdA en Labour zijn hier kritischer over dan de 

socialistische fractie. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de PvdA en Labour het begrip 

subsidiariteit in deze kwesties noemen. Bij Labour is de angst dat er te veel macht vanuit het 

nationale parlement wegvloeit naar Brussel en de ECB bijvoorbeeld te machtig wordt en niet wordt 

gecontroleerd. Ook de PvdA wil de subsidiariteit bewaken en vindt dat er duidelijke afspraken 

moeten worden gemaakt betreffende de EMU en de taakverdeling tussen de nationale parlementen 
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en Brussel. Gebrek aan subsidiariteit is een op probleem dat nationale parlementen kunnen ervaren 

en wordt daarom waarschijnlijk niet genoemd door de socialistische fractie. 

 De burger is in het hele EMU proces haast niet aan bod gekomen. In de jaren 97/98 wordt 

door de socialistische fractie meerdere malen opgemerkt dat het nu tijd wordt om ook de burger te 

overtuigen van de voordelen van de komst van de euro. Mede door de toenemende werkloosheid in 

de jaren negentig, is de burger steeds sceptischer geworden ten opzichte van Europese integratie. 

Daarom is het van groot belang om de burger te betrekken bij de euro. Het euroscepticisme dat 

groeit onder de Europese bevolking, kan niet door de parlementen worden genegeerd. De publieke 

opinie kan hierdoor een grote druk uitoefenen op de politiek. In Labour gaan stemmen op voor een 

referendum over de euro. De Britse regering wijst dit idee echter af, mede omdat ze waarschijnlijk 

vermoeden dat de uitslag negatief zal uitpakken en zij zelf positief zijn over de komst van de munt in 

de toekomst. De PvdA zet zich in voor de positie van de burger, doordat zij zich bijvoorbeeld sterk 

maakt voor de bevordering van werkgelegenheid, maar in debatten spreekt de fractie niet over het 

betrekken van de burger bij de euro. De PvdA ziet de euro in deze jaren als een politiek vraagstuk, 

dat buiten de burger moet omgaan.  

  De standpunten van de PvdA liggen dichter bij die van de socialistische fractie, dan in het 

geval van Labour party. Er kan geconcludeerd worden dat de PvdA en socialistische fractie over de 

hele tijd genomen positief zijn over de EMU. Beide fracties laten een eensgezindheid standpunt 

horen. In het geval van Labour is er verdeeldheid in de partij en daarom is de uiteindelijke uitkomst 

van het EMU-debat negatief. Eind jaren negentig lijkt het standpunt positiever te zijn geworden, 

maar door de nog altijd heersende verdeeldheid verandert de uitkomst niet. Er komt geen euro in 

het VK. 
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Hoofdstuk 6 – Conclusie en discussie 

 

In dit onderzoek is getracht te achterhalen in hoeverre er sprake is van interne cohesie binnen de 

socialistische fractie van het Europees Parlement. Centraal in dit onderzoek stonden de standpunten 

van de socialistische fractie in de EMU-kwestie tussen 1990 en 1999. Hiervoor werd gefocust op twee 

leden van de socialistische fractie, de Nederlandse PvdA en de Britse Labour Party. Aan de hand van 

een kwalitatief onderzoek zijn debatten afkomstig uit de Nederlandse, Britse en Europese 

parlementen geanalyseerd en vervolgens met elkaar vergeleken om zo te constateren of er sprake 

van interne cohesie is. 

Aan de hand van dit onderzoek kunnen twee constateringen worden gedaan. De eerste 

constatering is dat er in de socialistische fractie sprake van cohesie is op ideologisch vlak. 

Fractievorming op basis van ideologie blijkt in het geval van de socialistische fractie dus een positieve 

werking op de interne cohesie te hebben. De tweede constatering is dat de cohesie over de EMU-

kwestie binnen de socialistische fractie hoog is, ondanks dat er bij de nationale partijen geen 

absolute cohesie bestaat. Enige verdeeldheid over de EMU op nationaal niveau is niet terug te zien in 

de Europese socialistische fractie. Er kan dus geconcludeerd worden dat dit kwalitatieve onderzoek 

heeft aangetoond dat er sprake is van hoge interne cohesie binnen de socialistische fractie.   

Op basis van de vergelijking van de debatten blijkt dat de fracties een sociaaldemocratisch 

gedachtegoed aanhangen. Deze constatering komt voort uit het feit dat de fracties dezelfde 

onderwerpen ter sprake brengen in de debatten. De stimulering van het sociaal beleid in relatie tot 

de EMU is het belangrijkste speerpunt van alle fracties. Naast dit speerpunt wordt ook het 

terugdringen van democratisch tekort in het EP door alle fractie als een belangrijk onderwerp 

beschouwd. De EMU zal pas kunnen functioneren bij een democratisch werkend EP. Daarnaast is de 

democratische controle op de ECB een derde speerpunt van de fracties. Voor de nationale fracties is 

subsidiariteit in dit kader zeer belangrijk. Nationale parlementen moeten de ECB kunnen controleren. 

Deze onderwerpen wijzen op een gemeenschappelijk ideologisch gedachtegoed dat binnen de 

onderzochte nationale fracties van de socialistische fractie heerst. 

Wat betreft de tweede constatering kan worden gesteld dat de socialistische 

Europarlementariërs allemaal op een lijn zitten ten opzichte van de komst van de EMU. In de 

onderzochte debatten van het EP communiceert de socialistische fractie een eenduidig positief 

fractiestandpunt over de EMU. Wanneer de nationale debatten hierbij worden betrokken zijn er in 

het geval van de PvdA geen afwijkingen te constateren ten opzichte van de standpunten van de 

socialistische fractie. Op nationaal niveau zijn de standpunten van de PvdA ten aanzien van de EMU 

positief. Dit is niet opvallend, omdat de PvdA altijd al positief stond tegenover Europese integratie. 
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Ondanks dat er periodes waren waarbij er ook tegenstand binnen de fractie was, bleef het 

fractiestandpunt van de PvdA dat Europese integratie nodig is om vooruit te komen in Europa. Net 

als de socialistische fractie wil de PvdA dat de Monetaire Unie bijdraagt aan de ontwikkeling van het 

sociaal beleid in de EU. De EMU moet leiden tot samenwerking op meerdere gebieden en vooral 

profijt geven aan de burgers. Dit gemeenschappelijke ideologisch standpunt van de fracties sluit aan 

bij de eerste constatering.  

Een afwijkend aspect met betrekking tot de cohesie is te vinden bij de Labour Party in de 

nationale debatten van het VK. Wat betreft de Labour Party is er sprake van verdeeldheid in de 

fractie in het nationale parlement. Begin jaren negentig lijkt niemand in Labour overtuigd van 

deelname aan de EMU. Sommige leden zijn volledig tegen, andere zijn gematigd positief. Eind jaren 

negentig lijkt de verdeeldheid te zijn toegenomen, maar tevens groeit de fractie meer naar 

bereidheid tot deelname aan de euro. Meer parlementsleden zijn inmiddels voorstander voor 

verdergaande Europese integratie.  

Binnen Labour Party is sinds het Europees lidmaatschap van het VK al sprake van 

verdeeldheid over de voortzetting van Europese integratie. De EMU vormt hier geen uitzondering op. 

De verdeeldheid is niet door middel van dit onderzoek te verklaren. Externe factoren zoals de zwakke 

economische positie van het VK in de jaren zeventig en eerdere tegenvallers wat betreft monetaire 

samenwerking, bijvoorbeeld bij het EMS, zullen echter zeker een rol spelen. Het feit dat 

fractiediscipline in Labour Party minder wordt nageleefd kan te maken hebben met het feit dat het 

VK met een districtenstelsel werkt, waardoor de parlementsleden zich verantwoordelijk voelen voor 

de kiezers uit hun district en minder vanuit de partij spreken.  

Door de verdeeldheid die bij Labour op nationaal niveau heerst is het voor de Labour-

Europarlementariërs in het EP lastig een eenduidig standpunt te uiten over de EMU. Zoals Labour op 

nationaal niveau laat zien, leidt verdeeldheid tot stilstand. De Britse socialisten lijken ter bevordering 

van de Europese integratie vanuit fractiediscipline daarom mee te gaan met het fractiestandpunt en 

spreken zich uit als voorstanders van de EMU. Op deze manier kan de socialistische fractie een 

sterkere positie in het EP creëren. De Britse Europarlementariërs benadrukken dat de euro ook van 

belang is voor het VK wanneer zij er niet aan deelnemen en hopen dat de EMU een succes zal 

worden.  

Aan het begin van dit onderzoek werd gesteld dat de EU moet hervormen om vooruit te 

kunnen. Hierbij werd de huidige werkwijze van het EP in twijfel getrokken. De fractievorming op 

ideologisch gebied heeft voor de socialistische fractie een positieve werking op de cohesie. De 

nationale fracties lijken in het EP op ideologisch Europees niveau te handelen, waardoor het 

nationaal belang meer naar de achtergrond verdwijnt. Dit betekent dat het EP goed naast de 

nationale parlementen kan functioneren en een relevante waarde heeft binnen de instituties van de 
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EU. Verdergaand onderzoek is echter vereist om dergelijke uitspraken met zekerheid te kunnen 

vaststellen.  

Om daadwerkelijk uitspraken te kunnen doen over de relevantie van het EP en de werking 

van fractievorming zou dit onderzoek uitgebreid moeten worden. Eerder kwantitatief onderzoek 

wees uit dat de interne cohesie binnen Europese fracties hoog is. Dit kwalitatieve onderzoek sluit 

zich daarbij aan. Ten eerste zou dit onderzoek kunnen worden uitgebreid door meerdere nationale 

fracties te bestuderen in plaats van zich te beperken tot de Nederlandse en Britse fracties. 

Vervolgens zouden ook andere kwesties dan de EMU-kwestie op dezelfde manier onderzocht kunnen 

worden. Daarnaast is het ook zeer aan te raden dit onderzoek uit te voeren bij de andere Europese 

fracties. Om het onderzoek naar cohesie en fractievorming nog verder te verdiepen zou een 

onderzoek aan de hand van interviews met Europarlementariërs een toevoeging zijn aan het 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek.  
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