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De eerste tien kandidaten van het CDA PART„, 

Op 9 juni aanstaande kunt u stemmen op een van de CDA-kandidaten. Maar wie zijn zij eigenlijk en wat vinden zij belangrijk? 
De eerste tien kandidaten stellen wij nu aan u voor. 

1. Hanja Maij-Weggen 2. Wim van Velzen 3. Pam Cornelissen 4. Jan Sonneveld 5. Ria Oomen-.Ruijten 

Geboren op 29 december 1943. 
Woonachtig te Eindhoven. 
Europa is belangrijk voor Ne-
derland. Europese regelgeving 
resulteert al voor meer dan een 
kwart eeuw in Nederlandse wet-
en regelgeving. Daarom wil het 
CDA een sterke stem in Europa. 
Een Europa waar volkeren op 
voet van gelijkheid en respect 
samenwerken. Mijn motto is 
daarom: Samen sterk in Europa: 
CDA! 

6. Karla Peijs  

Geboren op 15 januari 1943. 
Woonachtig in Waalwijk. 
In Europa moeten we veilig 
kunnen leven. We moeten strij-
den tegen de georganiseerde 
misdaad en proberen de vluch-
telingen- en asielzoekersstro-
men te beheersen. Europa moet 
ouderen zekerheid bieden. 
Daarom moeten we Europa ver-
der opbouwen vanuit en door de 
burgers en hun invloed verg:o-. 
ten. We moeten Europa door-
zichtiger maken tegen de bu-
reaucratie en voorkomen dat 
Europa een smelkroes wordt. 

7. Jim Janssen van Raay  

Gebocn op J:  jcn3 
Woonachtig in Best (Brabant) 
Milieu en werkgelegenheid vra-
gen om een gezamenlijke Euro-
pese aanpak. Nederlands distri-
butieland is daarbij een sterke 
troef waar we zuinig op moeten 
zijn. Onze kinderen verdienen 
een goede en veilige toekomst. 
Ook in Europa zijn mensen en 
partijen nodig die opkomen 
voer christelijke normen en 
waarden. 

8. Arie Oost!anrkr  

Gebc:r: p 13 :933. 
Woonachtig in Wierden (Over-
ijssel). 
De Europese overheid is recht-
streeks verantwoordelijk voor 
boereninkomens. De markt van 
de Europese Unie vormt de 
voornaamste exportmarkt van 
de Nederlandse landbouwers en 
tuinders. Deze Europese markt 
moet goed functioneren, zonder 
concerentieverstoringen. Via 
zijn gekozen Europarlementa-
riërs heeft de kiezer de moge-
lijkheid in het hart van de Euro-
pese landbouwpolitiek zijn in-
vloed te laten gelden! 

9. Bartho Pronk  

Geboren op S seper;zber 1950. 
Woonachtig in Maasbracht 
(Limburg). 
Europa is er voor mensen. Con-
sumenten, ouderen, jongeren en 
niet te vergeten de grensarbei-
ders die het Europa zonder 
grenzen al in de praktijk bren-
gen. Door solidair te zijn met 
medeburgers uit andere lidsta-
ten bouwen we met zijn  alien  
aan een Europa waar het goed 
wonen, werken en leven is. En 
wat het milieu betreft; het beste 
milieubeleid is een Europees 
milieubeleid. 

10. Peter Pez  

Geboren op 1 september 1944. 
Woonachtig in IJsselstein. 
Het midden- en kleinbedrijf 
zorgt voor enorm veel werkge-
legenheid. Deze sector moet 
volop de kans krijgen zich ook 
over de grenzen heen te ontwik-
kelen. Dit is goed voor de werk-
gelegenheid en goed voor de 
economie. Europa is er niet al-
leen voor mannen. De helft van 
de bevolking is vrouw. Daarom 
moet bijvoorbeeld de positie 
van herintredende vrouwen 
worden versterkt. Ook daar 
werken wij aan. 

Geboren op 1 juni 1932. Woon-
achtig in Rotterdam. 
De oprichting van de interne 
markt was een juridische opera-
tie van vitaal belang voor Ne-
derland. Het komt er nu op aan 
om dit in deze interne markt in 
de praktijk te brengen. Onze 
economie stort in als de Europe-
se Unie verdwijnt. ik ben Rot-
terdammer en mijn leuze is 
daarom: Europa kan niet zonder 
Rotterdam, maar Rotterdam kan 
ook niet zonder Europa. 

Geboren op 28 maart 1936. 
Woonachtig te Doetinchem. 
Oostlander raakte bekend als 
voorvechter van daadwerkelijke 
bescherming van de Bosniërs 
die zwaar lijden onder de 
wreedheden van het Servisch 
racisme. Het CDA moet her-
kenbaar zijn als christelijke par-
tij die zich inzet voor een veili-
ge rechtsorde en grensover-
schrijdende solidariteit. In de 
internationale politiek ontbreekt 
het daaraan. De Europese Unie 
moet als eenheid kunnen optre-
den en haar verantwoordelijk-
heid waar willen maken. 

Geboren op 28 september 1950 
Woonachtig te Groenekan 
(Utrecht) 
Met een nog altijd groeiend 
aantal werklozen wordt de 
noodzaak tot Europese samen-
werking steeds duidelijker. Sa-
men staan we sterker. Wij moe-
ten ons inzetten om door een 
Europese aanpak en via scho-
ling, verbetering van de infra-
structuur en werkgelegenheids-
programma's meer banen te 
scheppen. 

Geboren op 5juni 1946. Woon-
achtig te Rotterdam. 
Europa is voor ons niet een bui-
tenlands onderwerp, een ver-
van-je-bedshow. Het beleid van 
de Europese Unie is een aange-
legenheid waar burgers iedere 
dag mee te maken hebben. U en 
ik zijn burgers van de Europese 
Unie, een gemeenschap waar op 
basis van solidariteit gestreefd 
moet worden naar een optimale 
economische ontwikkeling in 
de zorg van het milieu. Een 
Unie waar aandacht is voor cul-
tuur, normen en waarden en 
waarbinnen iedere mens telt. 
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De Europese Volkspartij is een federale 
partij die de nationale grenzen over-
stijgt. Ze groepeert alle volks- en chris-
ten-democratische partijen van alle sta-
ten die tot de Europese Unie behoren. 
De EVP, alle partijen die er lid van zijn 
en elke mandataris op elk niveau, heb-
ben steevast de bedoeling om de Euro-
pese eenmaking verder te zetten. En wel 
volgens het actieprogramma voor de 
vierde legislatuurperiode van het Euro-
pees Parlement (1994-1999) dat op het 
tiende EVP-Congres werd goedge-
keurd. Het actieprogramma kreeg de 
naam "Europa 2000 - Eenheid in ver-
scheidenheid". Dit manifest is daar een 
neerslag van. Alle leden van de EVP 
die in juni '94 tot Europees parlements-
lid worden verkozen, zullen de doelstel-
lingen verdedigen die u in het manifest 
leest. 

Wij vinden dat de oprichting van een 
economische en monetaire unie essen-
tieel is voor de stabiliteit en voorspoed 
van de Europese Unie. Daarom staan 
we erop dat alle lidstaten aan de volgen-
de voorwaarden voldoen: 
* lage inflatiegraad 
* strenge begrotingsdiscipline 
* stabiele wisselkoersen 
* harmonisatie van de lange termijn 

rente 
Eén Europese munt zal de interne markt 
er sterker op maken en ruimte laten 
voor gezonde en eerlijke competitie. 
Een onafhankelijke, centrale Europese 
bank die zich inzet voor stabiliteit, 
waarborgt een stevige Europese munt. 

imsciio.. 
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Ten behoeve van de Europese verkiezingen van 9 juni aanstaand 
de Europese Volkspartij (EVP) een gezamenlijk verkiezingspro 
heid". Dit verkiezingsmanifest geeft een samenvatting van de be] 
de komende vier jaren. Aan de basis van deze concrete actiepunt 
gram van Uitgangspunten dat in 1992 werd geactualiseerd). In 
zingsprogramma van de EVP is gebouwd, verwoord. De CDA-d( 
totstandkoming van dit basisprogram en het verkiezingsprogram 

De EVP kiest niet voor een louter pragmatische benadering van 
op vier fundamentele waarden: vrijheid en verantwoordeljkhe 
christen-democratische mens- en maatschappijvisie van de EVP 
voldoen van de materiële, culturele en geestelijke behoeften van 
anderen. Dus geen egoïstisch individualisme en geen beperkend c 
daar kiest de EVP voor. 

De werkloosheid aanpakken, de econo-
mie herstellen, het leefmilieu gezond 
maken, de veiligheid en vrede garande-
ren. Aan deze punten geven wij voor-
rang. Ze kunnen echter alleen tot een 
goed einde worden gebracht in het ka-
der van de Europese Unie. 
Een Europa op mensenmaat, dat willen 
we. Een Europa dat rekening houdt met 
de wensen van zijn burgers. Een Europa 
waar het goed is om te leven. Waar 
mannen en vrouwen zich in volle Vrij-
heid en gelijkheid kunnen ontplooien. 
Wij willen alle jongeren hoopvolle per-
spectieven aanbieden en ervoor zorgen 
dat mensen op leeftijd het goed hebben. 

Wij willen een economisch sterk Europa 
dat werkgelegenheid waarborgt. Daar-
om kiezen we voor een economisch be-
leid volgens de principes van de sociale 
markteconomie. De ondernemingszin en 
concurrentie moeten worden aange-
scherpt. De economische en sociale sa-
menhang tussen de Europese regio's 
moet in de hand worden gewerkt. Ter-
wijl de kleine en middelgrote onderne-
mingen aanmoediging verdienen. 

Eén Europese munt zal de interne markt 
er sterker op maken. 

,..- .., .,dacht voor 
3ciale dimensie € 

'irming van ! 

Werkloosheid van vooral jongeren en 
vrouwen doelmatig aan pakken. 

(foi Hdijk) 

Een Europese Unie zonder sociale di-
mensie is onvolledig. Daarom willen wij 
dat het Europees Sociaal Handvest wordt 
toegepast. Het is belangrijk dat de socia-
le partners samenwerken om de werk-
loosheid - van vooral jongeren en vrou-
wen - doelmatig aan te pakken en nieu-
we banen te creëren. Wij staan achter 
een sociale markteconomie die ook re-
spect opbrengt voor het leefmilieu. Het 
scheppen van nieuwe banen en de uitdie-
ping van de sociale dimensie zijn be-
langrijk, maar de bescherming en sane-
ring van het leefmilieu zijn dat even-
goed. Sociale markteconomie en milieu-
bescherming sluiten elkaar niet uit. Inte-
gendeel, ze vullenelkaar aan. 

.eîu Ot 

De Europese Unie draagt een grote ver-
antwoordelijkheid: de veiligheid van de 
Europese burgers moeten immers wor-
den verzekerd. 
Drugshandel, terrorisme en andere mis-
daad die zich niet door grenzen laat 
weerhouden, kunnen pas efficiënt wor-
den bestreden wanneer de politie op Eu-
ropees niveau ingrijpt. 
Daarom steunen wij de oprichting en 
ontwikkeling van EUROPOL. Daarom 
zijn wij gewonnen voor alle maatrege-
len die de veiligheid binnen de Europe-
se Unie verzekeren: de Europese sa-
menwerking van de nationale veilig-
heidsdiensten, de goedkeuring van Eu-
ropese regels die politie-interventie en 
achtervolging toelaten in naburige 
grensgebieden, Europese normen voor 
controle aan de grenzen van de Unie. 
Wij staan erop dat de toelatingsvoor-
waarden voor burgers die niet tot de 
Unie behoren, de toekenning van visa 
en procedures voor juridische bijstand 
en uitlevering snel worden geregeld. 

- 

Van alle kanten weegt de migratiedruk 
op Europa. Een uitdaging van formaat, 
zeg maar, voor alle lidstaten en hun 
burgers. 
Wij willen een gemeenschappelijk im-
migratiebeleid dat enerzijds de pijnlijke 
gevolgen van illegale immigratie voor-
komt en anderzijds misbruiken onmo-
gelijk maakt waar clandestiene immi-
granten het slachtoffer van worden. 
Wij willen een eenduidig asielrecht 
voor politieke vluchtelingen. 
Wij willen een gemeenschappelijke re-
geling van de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen uit gebieden waar burger-
oorlog heerst. 
Wij willen hulpprogramma's op touw 
zetten die in de herkomstlanden de oor-
zaken van de emigratie wegnemen. 

Wij bevechten uitsluiting, racisme, 
vreemdelingenhaat en discriminatie. De 
kwaliteit van de Europese samenleving 
hangt af van haar integratievermogen. 

Een eenduidig osielieclu voor politieke 
vluchtelingen. (I  DO..Im  BV) 

Wij zijn voorstander van een open en 
solidair Europa dat bijdraagt tot de we-
reldvrede. Wij streven naar een interna-
tionale orde die overal de eerbied voor 
de mensenrechten verzekert en proce-
dures en regels opstelt om conflicten 
vreedzaam op te lossen. 
Hulp bieden aan ontwikkelingslanden 
en de strijd aanbinden met honger en ar-
moede, zijn belangrijke taken voor de 
rijke landen. Dat houdt in dat wij de ar-
me landen willen helpen zodat ze uit-
eindelijk zichzelf kunnen helpen met 
systematische hulp op het gebied van 
opvoeding en vorming. Het houdt ook 
in dat we ernaar streven dat overal ter 
wereld de markten openstaan voor pro-
dukten uit de Derde Wereld. 
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• . . VERKIEZINGSMANIFEST 

4 ~% k- U ,  

De Europese Unie is één van de eerste 
handelsmachten ter wereld. Wij willen 
dat ze actief bijdraagt tot de internatio-
nale handel in goederen, diensten en ka-
pitalen op basis van het GATT-systeem. 
Dat systeem moet verder worden ont-
wikkeld zodat het uiteindelijke een ech-
te Organisatie wordt voor internationale 
handel met gelijke spelregels voor ie-
dereen. De internationale handel moet 
overigens meer en meer respect aan de 
dag leggen voor de sociale en ecologi-
sche normen. 
Wij willen dat de Europese Unie uitge-
breid wordt met landen die hun toetre-
ding vragen als ze daarbij datgene aan-
vaarden wat de Unie bereikt heeft, sa-
men met het Unieverdrag en zijn doel-
stellingen. Bovendien moeten ze aan de 
volgende criteria voldoen 
* eerbied voor de mensenrechten en de 

rechten van minderheden 
* rechtsstaat en democratie 
* een gezonde economische basis die 

integratie toelaat 
Voorwaarde voor de uitbreiding van de 
Unie is de verdieping van de commu-
nautaire samenwerking dank zij de ver-
betering van het institutionele en poli-
tieke systeem. 

Hulp bieden aan ontwikkelingslanden 
en de strijd aanbinden met honger en 
armoede. (M Hans H„  dijk) 

In het teken van het transatlantische 
partnerschap, moeten wij, Europeanen, 
een grotere verantwoordelijkheid opne-
men voor onze gezamenlijke veiligheid 
en voor het behoud van de vrede in Eu-
ropa. Dat mocht blijken uit de onmacht 

/ 

Europeanen moeien een grotere e i  cram  - 
woordelijkheid nemen voor onze geza-
menlijke veiligheid en voor het behoud 
van de vrede in Europa. (ftW Dijk! BV) 

van de Verenigde Naties tegenover de 
agressie en de volkenmoord in Bosnië. 
Dit zijn de essentiële doelstellingen van 
de Europese Unie: vrede, democratie en 
sociale en economische ontwikkeling in 
de naburige regio's zoals het Middel-
landse Zeegebied, Midden-Europa en 
de Balkan. 
Wij willen dat de veiligheid in Europa 
noodzakelijk deel uitmaakt van de doel-
stellingen van de Unie. Bevoegde in-
stellingen moeten een gemeenschappe-
lijk defensie- en veiligheidsbeleid uit-
stippelen. De NAVO en de CVSE zijn 
noodzakelijk om onze veiligheid te ga-
randeren. De Europese Unie en haar 
veiligheidsinstrument - de Westeurope-
se Unie - moeten evenwel onafhanke-
lijk kunnen functioneren, mocht dat 
noodzakelijk blijken om de vrede en 
veiligheid in Europa te handhaven. 

'er' 1emocrat' 

Wij streven naar een Europa dat effi-
ciënt, solidair, democratisch is en dicht 
bij de burger staat. Naar een Europa dat 
minder bureaucratisch is en niet zo ge-
centraliseerd. We zijn echter nog niet zo 
ver. Hoog tijd dus om een Europese 
Grondwet uit te werken en de intergou-
vernementele conferentie van 1996 voor 
te bereiden. Die zal de taak hebben het 
verdrag van de Europese Unie af te ron-
den. 
De toekomstige Europese grondwet 
moet gestoeld zijn op drie fundamentele 
principes: subsidiariteit, efficiëntie en 
democratie. 
Het subsidiariteitsprincipe garandeert 
een Europa dat dicht bij de burger staat. 
Een Europa met nationale en regionale 
verscheidenheid. Alleen wat niet op re-
gionaal en nationaal niveau kan worden 
opgelost, wordt op Europees vlak aange-
pakt. Op die manier worden de eigen-
heid, de cultuur en de levenswijze van 
elk volk gevrijwaard en aangemoedigd. 
Het efficiëntieprincipe moet het de Unie 
mogelijk maken problemen op te lossen 
waarmee burgers geplaagd worden als 
de staat waarin ze leven dat niet kan. 
Daartoe is een betrouwbaar en even-
wichtig institutioneel systeem nodig met 
eenvoudige beslissingsprocedures en 
duidelijk afgelijnde bevoegdheden tus-
sen de verschillende niveaus. 
Het principe van de democratie garan-
deert de fundamentele rechten van de 
burgers. Het waarborgt ook een open be-
sluitvorming die niet alleen bevattelijk is 
voor de burgers maar bovendien ruimte 
laat voor inspraak. Daarom moet het Eu-
ropees Parlement - dat per slot van reke-
ning de burger vertegenwoordigt - daad-
werkelijk controlerende en wetgevende 
bevoegdheden krijgen. 

Het Europees Parlement moet daadwer-
kelijk controlerende en wetgevende be- 
voegdheden krijgen. e II  d ik) 

e Europese Unie 
beste waarbor, 

Europa kan z'n toekomst alleen veilig 
stellen door eenheid. Terwijl de Euro-
pese Unie alleen met een federale struc-
tuur eerbied kan afdwingen voor de ver-
scheidenheid op nationaal en regionaal 
vlak. Die federale structuur is eveneens 
noodzakelijk om de gemeenschappelij-
ke inspanning op te brengen die nodig 
is om in Europa ook in de toekomst pro-
blemen te kunnen oplossen. 
De vrede in onze landen, onze veilig-
heid, de stabiliteit van ons politiek sy- 

Wij zijn uit historisch oogpunt Midden-
en Oosteuropeanen solidariteit ver- 
plicht. ffinu ANP) 

steem en onze welvaart zijn afhankelijk 
van het duurzame succes van de Euro-
pese Unie en haar beleid. Wij hebben 
het geluk in deze Unie te leven, maar 
het betreft evenzeer de Europeanen van 
Centraal- en Oost-Europa, die wij van-
uit historisch oogpunt solidariteit ver-
plicht zijn. 
Wij, leden van de Europese Volkspartij, 
zijn vastbesloten het Europese eenma-
kings- en integratieproces verder te zet-
ten. Alleen op die manier kunnen vei-
ligheid, welvaart, vrijheid en vrede 
worden gegarandeerd. Vandaag en mor-
gen. 

hebben de 16 partijen, waaronder het CDA, die deel uitmaken van 
ramma opgesteld, getiteld "Europa 2000: Eenheid in verscheiden-
eidsvoornemens, van de belangrijkste actiepunten van de EVP voor 
n ligt het zogenaamde basisprogram van de EVP (het Europese Pro-
dit basisprogram wordt het fundament waarop het nieuwe verkie-
legatie in het Europees Parlement is actief betrokken geweest bij de 

e problemen in de samenleving. Zij baseert haar beleidsvoornemens 
d, fundamentele gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. In de 
staat steeds de integrale ontwikkeling van elke persoon voorop. Het 
en ieder, wordt begrensd door strikte eerbied voor de vrijheid van 
llectivisme, maar saamhorigheid, verdraagzaamheid en solidariteit, 
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EUROPESE VERKIEZINGEN 

Waarom Europa zo belangrijk is 
Waarom zijn Europese samenwerking, het Euro-
pees Parlement en de Europese verkiezingen ei-
genlijk zo belangrijk? Vooraanstaande christen-
democraten gaan op deze vraag in. 

Oorlogen voorkomen 
door samenwerking 

fO.  .. Indertijd is 
de Europese 
Gemeen -
schap ont-
staan uit het 
besef van 
blijvende en 

.. duurzame 

j
vrede en 
welvaart. 

Vt') 
Men dacht 

dat oorlog het beste voorkomen 
kon worden door verregaande 
vormen van samenwerking en af-
hankelijkheid tussen verschillen-
de landen. 
De Europese Gemeenschap is 
sinds "Maastricht" de Europese 
Unie geworden. Daarvan zijn 
twaalf landen lid en vanaf volgend 
jaar zestien. Dit grote Europa 
moet zich natuurlijk verder verdie-
pen, vooral ook in politieke maar 
zeker ook in democratische zin. 
Daarbij moet het Europese Parle-
ment een onmisbare functie ver-
vullen. We kunnen de Europese 
democratie versterken door mas-
saal te gaan stemmen. 

mr. Hans van den Broek 
Commissaris Europese Unie 

Europese 
samenwerking voor 
behoud van de eigen 
cultuur 

De grondleg-
gers van wat 
nu de Euro-
pese Unie is, 
kozen na de 
Tweede We-
reldoorlog 
voor samen-
werking om 
zo vrede tus- 

(foto L/:ebct cc,,,n,kzrt!) 
sen de vol-

ken in West-Europa te garanderen 
en economische ontwikkeling te 
versnellen. Nu, bijna vijftig jaar 
later, moet worden vastgesteld dat 
die opzet is geslaagd. In West-Eu-
ropa hebben we vrede gekend en 
een ongekende economische ont-
wikkeling. Die samenwerking is 
ook in de toekomst nodig. We 
zien op dit moment in Midden- en 
Oost-Europa wat er kan gebeuren 
als landen en volken niet met el-
kaar tot samenwerking komen en 
elkaar geen ruimte geven voor de 
ontplooiIng van de eigen cultuur, 
nationaal en regionaal. Zonder 
vrede en zonder economische ont-
wikkeling komt de eigen cultuur 
zonder enige twijfel in gevaar. 
Daarom is de Europese Unie no- 

dig, ook in de toekomst. Natuur-
lijk zullen politici en bestuurders 
zich er voor dienen in te spannen 
dat de culturele verscheidenheid 
in de Europese Unie gehandhaafd 
blijft. Eén van de garanties daar-
toe is het direct gekozen Europees 
Parlement. Daarom is het van be-
lang dat alle kiezers in Nederland 
en uiteraard ook elders in de Eu-
ropese Unie, naar de stembus 
gaan om hun vertegenwoordigers 
te kiezen voor Europa. 

drs. Wim Deetman 
voorzitter van de Tweede Kamer 

Handen ineenslaan 
bij vreemdelingen-
beleid 

in Maast- 
richt is eind 
1991 de 
doorbraak 
bereikt om 
tot een Euro-
pese Unie te 
komen. Deze 
Unie is bere- 
kend op de 

,N (I,,  Mich  St It/rat,,,,,, 
toekomst. 

Het gaat om een stabiel en welva-
rend Europa. We slaan de handen 
ineen, niet alleen op economisch 
terrein. We doen dat ook op het 
gebied van het vreemdelingenbe-
leid. Honderdduizenden mensen 
komen naar West-Europa in de 
hoop op een betere toekomst. Via 
gezamenlijke regelingen verdelen 
wij in de Europese Unie de taken 
bij het behandelen van asielver-
zoeken. Vluchtelingen worden 
beschermd, maar wie uit een vei-
lig land komt, moet wel terug. 
Ook hier werken we dus aan een 
streng maar rechtvaardig beleid. 

drs. Ruud Lubbers 
minister-president 

Misdaad bestrijden 
door hechtere 
Europese 
samenwerking 

Misdaad be- 
strijden lukt 
alleen met 
een steeds 
hechtere Eu- 
ropese sa- 
menwerking. 
Europol 
werd in Den 
Haag geves- 
tigd; een po- 

litie-informatiedienst waarin re-
chercheurs uit de twaalf landen  

van de Europese Unie samenwer-
ken in de strijd tegen drugshandel 
en andere internationale crimina-
liteit. Het Verdrag van Maastricht 
houdt in dat de twaalf lidstaten 
ook verder de handen ineenslaan 
om te werken aan een veiliger 
Europa. Praktische afspraken zo-
als wij die met onze buurlanden 
hebben gemaakt, zorgen ervoor 
dat we in de grensregio's geza-
menlijke politieteams vormen, 
bijvoorbeeld om het drugstoeris-
me aan te pakken. 

dr.  Ernst Hirsch Baum 
minister van  Justitie 

Ook in Europa 
werkgelegenheid 
prioriteit nummer 
een 

i! Europa's 
/ grootste pro- 

clleem is de 
;erkloos-
ieid. Neder- 

'. and vormt 
ier geen uit-

fondering. 
Werkgele- 
cenheid is 

(/St AN!') 
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vooral een zaak van de lidstaten. 
Ook dat geldt voor Nederland. 
Toch kan en moet de Europese 
Unie een rol spelen in de strijd te-
gen de werkloosheid. De Unie wil 
dat ook en zeker het Europees 
Parlement, dat meer dan wie ook 
met de voorstellen voor meer 
werk van de Europese Commissie 
instemt en zo het Sociale Europa 
zijn eigen gezicht wil geven. Jam-
mer genoeg luisteren sommige re-
geringen onvoldoende naar het 
Europees Parlement. Daardoor 
doet Europa minder dan het zou 
kunnen. Daar kan de kiezer niet 
alles aan doen, omdat Europa nog 
onvoldoende democratisch is. 
Wat de kiezer wel kan, is de posi-
tie van het Europees Parlement zo 
sterk mogelijk maken door mas-
saal te stemmen en liefst op een 
partij met een hoog Europees ge-
halte. Daarin steekt niemand de 
christen-democratische Europese 
Volkspartij naar de kroon. 

mr. Frans Andriessen 
oud-EG-Commissaris 

Europa en landbouw 
horen bij elkaar 

gemeenschappelijk beleid toch 
een eenheidsmarkt tot stand is 
gekomen. En met succes! De Ne-
derlandse land- en tuinbouw heb-
ben volop in dit succes gedeeld. 
Het succes had echter ook een 
keerzijde. Het Europese land-
bouwbeleid, met zijn interventies 
en exportsubsidies, leidde tot 
overproduktie. Aanpassing van 
het beleid was dan ook onvermij-
delijk. 
Een meer marktgericht beleid, 
moet produktie en produktie-om-
vang beter op elkaar gaan af-
stemmen. Er blijft hier een rol 
weggelegd voor een krachtig Eu-
ropees landbouwbeleid, een be-
leid dat ondersteunt waar de 
marktsignalen niet als van zelf 
naar de sector worden vertaald.  
Dc  hervorming van het beleid is 
ingezet maar zal in de komende 
jaren verder uitgewerkt moeten 
worden. Al deze aanpassingen 
vragen om een goede vertegen-
woordiging van de landbouwbe-
langen in de politiek. Zowel in 
het Haagse als in Brussel. Het 
CDA wil zich hiervoor inzetten. 
Zodat het Europese landbouwbe-
leid een krachtig beleid blijft. 
Een beleid waar de sector op kan 
bouwen en op kan vertrouwen. 
Want de toekomst van de Neder-
landse land- en tuinbouw ligt 
vooral in Europa. Een Europa 
met open grenzen, met eerlijke 
kansen. Daar is de sector groot 
van geworden en dat moet zo 
blijven. 

ir. Gerrit Braks 
oud-minister van Landbouw 

Nederland en Europa 
hebben elkaar hard 
nodig 

roe g e r 
dachten we 
nog wel eens 
dat Neder-
land het eco-
nomische 

.gj middelpunt 
van de we- 
reld was. 
Totdat we 

(foto E)z.obt Vrt,,c,,d,,at)) 
ontdekten 

dat Europa steeds belangrijker 
werd. Inmiddels is ook Europa al 
niet meer de economische spil 
waar de wereld om draait. Steeds 
meer landen — bijvoorbeeld in 
Azië - worden steeds sterkere 
concurrenten. 
Als wij in Nederland en Europa 
de welvaart willen behouden die 
we hebben, zullen wij keihard 
moeten werken aan een sterk be-
drijfsleven en een solide econo-
mie. Dat betekent: minder regels, 
flexibeler werken, niet bang zijn 
voor vernieuwing. Dat kunnen 
we niet alleen. Nederland en Eu-
ropa hebben elkaar daarbij hard 
nodig. 

staatssecretaris van Economische 
Zaken 

Ook nu heeft 
christen-democratie 
Europa iets te 
zeggen 
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eschiedenis 
van Europa. . Ü',  werd de ba- 
sis gelegd voor de verdere een-
wording van Europa. Maar wie 
Schindler's List gezien heeft, 
weet dat Europa na de gruwelda-
den van de Tweede Wereldoor-
log nooit meer hetzelfde mocht 
zijn. In de tweede helft van de ja-
ren veertig en in de jaren vijftig 
werd de aanzet gegeven voor de 
oprichting van de Navo die voor 
de veiligheid moest zorgen en 
voor de Europese Gemeenschap 
die onze democratie en welvaart 
moesten garanderen. Aan de ba-
sis van de oprichting van die EG 
stonden drie moedige mannen, 
drie christen-democraten: Ade-
nauer,  Schuman  en De Gasperi. 
Wie de wereld van vandaag be-
ziet, moet vaststellen dat er veel 
raakvlakken zijn met het begin 
van de na-oorlogse geschiedenis. 
Opnieuw wordt er oorlog ge-
voerd, weliswaar buiten het Eu-
ropese Unie-gebied, maar toch in 
Europa. Skinheads steken huizen 
van buitenlanders in brand. En 
onlangs gooide Zjirinovski nog 
bloempotten naar demonstranten 
in Parijs en heeft Berlusconi neo-
fascisten in zijn regering opgeno-
men. Ook nu weer heeft de chris-
ten-democratie Europa iets te 
zeggen. Het gaat om het behoud 
van vrede, om het behoud van en 
een eerlijke verdeling van de 
welvaart en de strijd tegen de 
werkloosheid, om een goed soci-
aal beleid, om verbetering van 
ons milieu, om de strijd tegen de 
criminaliteit en om behoud van 
onze democratische waarden en 
principes. Voorwaar, een op-
dracht waar christen-democraten 
meer dan ooit een bijdrage moe-
ten en kunnen leveren. 

Tineke Lodders-Eifferich 
waarnemend partijvoorzitter 

De land-
bouw was en 
is het sym-
bool van de 
Europese 
eenwording. 
De eerste 
sector waar-
voor op ba- 
sis van een mr. Yvonne van Rooy 
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