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De aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement scherpen de geesten
van de kiezers. Tenminste, ze focussen mijn gedachten. Talrijk zijn de
onvolkomenheden in onze Unie. Kiezers, media en nationale politici jammeren
erover. Deze beperkingen in wat er in de afgelopen zestig jaar Europese
integratie is tot stand gebracht mogen ons niet het zicht ontnemen op wat de EU
heeft bereikt. Het verhaal van een nieuwe vorm van bestuur voor volkeren die
tevoren in conflict en strijd verwikkeld waren, met betrokkenheid van de
lidstaten èn hun burgers bij het democratische proces van de EU, is de moeite
waard steeds weer te worden verteld.

Gekozen politici moeten gehoor geven aan gerechtvaardigde ergernis van de
burgers omtrent de tekortkomingen van de EU. Klachten van burgers kunnen
een bron van inspiratie vormen voor verbeteringen. Oplossingen van onderop
voor vermijdbare irritaties moeten worden onderzocht. Hier is mijn wensenlijstje
voor de nieuwe volksvertegenwoordiging en de nieuwe Commissie .
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Kernelement Voorop: de arbeidsmobiliteit. Vrij verkeer van personen is een
kernelement van de Europese samenleving. Het vrije personenverkeer
ondersteunt ook de ene munt: het delen van een munt vereist arbeidsmobiliteit.
Veel te veel obstakels worden in de weg gelegd aan mensen die naar een andere
lidstaat willen verhuizen. Een paar voorbeelden: auto’s die in de ene lidstaat
staan geregistreerd mogen niet permanent in een ander gebruikt worden en
moeten voorzien worden van een nieuw kenteken – schaf deze bureaucratische
belemmering af die alleen voortkomt uit vrees voor een beetje geldverlies bij de
overheid! Pensioenoverdracht is niet verzekerd. Zonder de harmonisering van de
pensioenstelsels te ondernemen – wat jaren kan kosten, op stevige weerstand
kan rekenen en wellicht nooit gerealiseerd wordt – zou de EU moeten zorgen
voor eenvoudige pensioenoverdrachtregels voor degenen die (in loondienst of
als zelfstandige) werkzaam zijn in een andere lidstaat dan die van hun
nationaliteit. Schaf de fiscale belemmeringen af en overweeg de introductie van
een 29-ste regime: iedereen die naar een andere lidstaat verhuist om er te werken
(als werknemer of als zelfstandige) moet in aanmerking komen voor een
afzonderlijk EU-belastingregime en niet langer worden onderworpen aan het
belastingtarief van één van de 28 lidstaten. Zet dit EU-tarief voor de
inkomstenbelasting op een passend en aantrekkelijk niveau, zodat de burgers
worden aangemoedigd om de sprong te wagen. Maak de ontvangende lidstaat
verantwoordelijk voor het innen van de belastinginkomsten van de EU. Zorg
ervoor dat de medische behandeling in een andere lidstaat goed toegankelijk is
en niet afhankelijk van vooruitbetaling, zoals maar al te vaak het geval is in
lidstaten zonder een gratis openbare gezondheidszorg. En tenslotte: moedig het
leren van tweede taal vanaf zeer jonge leeftijd aan, om zodoende de
communicatie in een gemeenschappelijke taal in heel Europa te bevorderen:
goed voor de arbeidsmobiliteit en voor de EU-‘spirit’. Voorwaarde In de crisis
heeft Europa strikte handhavingsmechanismen in de ‘perifere’ lidstaten
gehanteerd, als voorwaarde voor het verlenen van financiële steun aan de
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regeringen daar. Aan de ‘trojka’-methode werd aanstoot genomen maar hij was
effectief. Waarom niet deze methode transplanteren naar het toezicht op de
naleving van de andere EU-regels dan de voorwaarden voor Europese financiële
steun? In plaats van de ECB, het IMF en de Commissie zouden drie collegalidstaten een ‘troika’ kunnen vormen. Machtig vertegenwoordigers van drie
andere lidstaten om de naleving van de EU-regels in de praktijk van elke lidstaat
te controleren. Een enkel voorbeeld uit de financiële sector tot slot. Maak een
einde aan de belachelijke praktische beperkingen op bancaire betalingen binnen
de Unie om gebruik te maken van het systeem voor elektronische betalingen bij
het rijden over de snelweg in Portugal zou je geen rekening bij een Portugese
bank nodig moeten hebben. Bij het doen van veilige betalingen voor aankopen
via internet zou men niet automatisch moeten worden doorgeschakeld naar het
systeem dat de bankiersclub uit de eigen lidstaat heeft opgezet. Er zijn
waarschijnlijk vele andere voorbeelden van dwaasheid in wat toch geacht wordt
een geïntegreerde markt te zijn. Het aanpakken van praktische problemen kan
ervoor zorgen dat Europa functioneert en werkelijkheid wordt in het leven van
de kiezers.
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