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Dit debat kreeg veel aandacht in de media in de Europese landen - ook en vooral in het licht van het 
debat dat in Frankrijk gevoerd wordt naar aanleiding van zijn referendum over de Europese 
Grondwet. 
 
Het “European Policy Centre” had met name, als onderdeel van zijn programma “Political Europe”, 
prominente vertegenwoordigers van de vier grootste Europese politieke partijen uitgenodigd om 
hun standpunt naar voren te brengen en van gedachten te wisselen over de aanpak van de Europese 
Commissie en wat daarvan de gevolgen zijn voor de Europese markten en maatschappijen. 

Een verenigd Europa maakt vooruitgang, een verdeeld Europa trappelt ter plaatse. Als wij de regels 
i.v.m. de diensten niet bepalen zullen anderen zoals de USA dat voor ons doen, verklaarde Dhr 
Bartho Pronk ‘PPE-DE) bij het begin van zijn toespraak. Het debat tussen diegene die niets willen 
veranderen en zij die alles wensen te veranderen leidt tot niets. Een goed compromis is de weg. 
Niet te veel willen zoals Bolkenstein wou. Het voorbeeld van de realisatie van de eenheidsmarkt, 
dus step by step is zeker van resultaat binnen middenlange tijdspanne. 

De socialistische collega van Dhr Bartho Pronk, Mevr. Evelyne Gebhardt (PSE), wil een echte 
Europese benadering. De Europese Commissie moet verduidelijkingen geven over welke diensten 
zij het heeft. Financiële, regionale locale diensten moeten eruit. Het principe van “land van 
herkomst” is niet aanvaardbaar voor haar en ook niet voor EVP en Groen. De liberale fractie bij 
monde van Dhr Jorgo Chatzimarkakis (ELDR) had bij het principe van “land van herkomst” een 
genuanceerdere stelling. Hij is gevonden voor het rijbewijs principe. Dit dan wel met doorgedreven 
controle onder de vorm van e-government. De spreker is er wel van overtuigd dat de manier van 
doordrukken tegen de wil van de burger (kiezer) voor hem niet kan. Hij zou het zonde vinden 
moesten wij Europa verwerpen om reden van deze richtlijn. Reden waarom hij pleit voor de 
fasegewijze toepassing.  
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Voor Groen sprak Mevr. Jean Lambert (V/ALE). Zij vroeg om onderzoek naar de sociale gevolgen, 
vreest terecht voor sociale dumping. Zij is ook van mening dat de Commissie teveel macht krijgt en 
wil opklaring over de rol van de WTO achter dit dossier. 

Na het debat bleef het voor iedereen duidelijk dat deze ontwerprichtlijn te zwaar geladen was en te 
hoog mikte. Het “land van herkomst” principe is in de praktijk niet controleerbaar. Er was de vraag 
van EVP en Groen om de Commissie een totaal nieuw plan te laten maken. Sprekers hebben het 
over een compromistekst, maar staan daar nog ver van. Het voortdurend hameren van de Duitse 
socialisten op stelling “minder bureaucratie” staat in contrast met de bijhorende controletaken die 
nationale administraties zouden moeten uitvoeren bij de al dan niet grondig of minder grondig 
gewijzigde richtlijn. 

De uitspraak van Dhr Tonny Blair, dat hij bij een volgende gelegenheid de richtlijn wel zal 
doordrukken is in verkiezingsperiode in het VK iets wat socialisten zal doen nadenken. 

Iedereen was het er over eens dat gezondheids- en sociale diensten eruit moeten. Hier moeten we 
niet stil zitten, maar alternatieven voorstellen. De step by step methode in overleg met Europees 
Parlement, Economisch en Sociaal Comité en vakbonden. 

Eurofedop zal met dit doel een tweedaagse conferentie houden over “Which Directive on 
Services will serve Europeans best?” op 12-13.09.2005, het moment waarop de discussie in het 
Europees Parlement aan de agenda staat. 

U bent hierbij reeds uitgenodigd. 
 


