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VOORWOORD

De Federatie van de Socialistische Partijen in de Europese Gemeenschap heeft 
op haar XlIIe Kongres, dat op 8 en 9 maart 1984 in Luxemburg werd gehouden, 
voor het eerst in haar bestaan een Manifest vastgesteld waarin de wil van de 
socialisten om een Europa van de volkeren tot stand te brengen tot uitdrukking 
wordt gebracht.
De belangrijkste thema’s van dit dokument van de socialisten en sociaal-demo- 
kraten in de Europese Gemeenschap zijn werk, vrede en vrijheid. Drie elementen 
die ook centraal staan in de Campagne voor de van 14 tot 17juni 1984 te houden 
tweede rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.
Het Manifest geeft niet alleen keuzemogelijkheden en richtingen aan voor het 
Europese Socialisme, het bevat ook een groot aantal konkrete voorstellen. Er 
kan dan ook van een echt verkiezingsprogramma worden gesproken. Dit is een 
belangrijke stap voorwaarts in de richting van een gezamenlijke standpuntbepa
ling op tal van beleidsterreinen en van een onderlinge afstemming van de 
politieke opvatting van de onderscheiden socialistische partijen in de Europese 
Gemeenschap.
De Federatie van de Socialistische partijen in Europa heeft laten zien dat ze in 
staat is om een fundament te leggen voor een echte Europese Gemeenschap. De 
burgers van Europa kunnen van onze voorstellen kennisnemen en daarover in 
juni een oordeel geven.

Joop den Uyl 
Voorzitter van de
Federatie van de Socialistische Partijen 
in de Europese Gemeenschap.
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AFKORTINGEN

ACP-landen

BNP
CUC

ECU

EMS
ESPRIT

E W
FDR-FMLN

IDA

OESO

STABEX

UNCTAD

Een groep van 63 landen uit Afrika, het Caraïbisch 
gebied en de Pacific (Stille Oceaan) waarmee de Euro
pese Gemeenschap het handelsverdrag van LOMé heeft 
gesloten.
Bruto Nationaal Produkt
Central Unido de Campesinos 
(vrijheidsbeweging in Guatemala)
European Currency Unit (ook wel ERE -  Europese 
RekenEenheid)
Europees Monetair Stelsel
European Strategie Program of Research and Develop
ment in Information Technology (Europees Strategisch 
Programma inzake onderzoek en ontwikkeling op het 
terrein van de informatica)
Europees Verbond van Vakverenigingen
Frente Democratico Revoluciano - Frente Farabundo 
Marti para Ia Liberation Nacional (vrijheidsbeweging in 
El Salvador)
International Development Association (Internatio
nale Ontwikkelingsorganisatie)
Organisatie voor Ekonomische Samenwerking en Ont
wikkeling
System of Stabilization of Export Eamings (een 
systeem tot stabilisering van de export-opbrengsten van 
de landen die zijn aangesloten bij de overeenkomst van 
LOMé
United Nations Conference on Trade and Development 
(Konferentie van de Verenigde Naties over Handel en 
Ontwikkeling)
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INLEIDING

Wij Europese socialisten zijn uiteraard internationalisten. De E.G., waarvan 
onze landen deel uitmaken, vertegenwoordigt een bijkomend instrument 
voor het verwezenlijken van onze doelstellingen: maatschappelijke gerech
tigheid, solidariteit en vrijheid.
Dank zij de kracht van de in onze landen ontstane arbeidersbeweging, de rijk
dom van onze vakbondstradities, het samengaan van democratie en socia
lisme, de veelheid en de diversiteit van de socialistische experimenten, blijft 
de Europese Gemeenschap een beslissend gebied voor de toekomst van het 
socialisme en van de democratische en vooruitstrevende krachten overal ter 
wereld.
Wij hebben behoefte aan een Europese Gemeenschap die geen Europa van 
handelaars en technocraten, maar wel een broederlijk Europa van werk
nemers en volkeren vertegenwoordigt. De verkiezingen van 1984 kunnen aan 
deze gedaanteverandering bijdragen.
In deze zin hebben de in het Europese Parlement verkozen socialistische par
lementsleden ononderbroken gestreden en blijven zij verder strijden op alle 
gebieden van de huidige bevoegdheid van het Europese Parlement: sociale, 
economische, industriële en landbouwpolitieke, strijd tegen de werkloos
heid, controle op multinationale ondernemingen, samenwerking met het 
oog op de ontwikkeling van de minst ontwikkelde landen, eerbiediging van 
de rechten van de mens over de hele wereld. Wij hebben hulp nodig om die 
acties uit te breiden, te versterken en doeltreffender te maken.
In die geest stellen wij drie thema’s voor als richtlijn voor het optreden van de 
Europese Socialistische Groep: WERKGELEGENHEID, VRJEDE en VRIJ
HEID.

1. Werkgelegenheid en solidariteit

Meer dan ooit is de strijd om de werkgelegenheid voor ons, Europese socia
listen, een essentiële inzet.
Twaalf miljoen werklozen binnen de Europese Gemeenschap, hele sectoren 
van onze economie in verval, een slecht functionerend landbouwbeleid, het 
afwijzen van iedere gemeenschappelijke buitenlandse-handelspolitiek, een 
toenemende technologische achterstand op de Verenigde Staten en Japan: 
dit alles wijst op de ernst van de krisis waarmee de Europese Gemeenschap te 
kampen heeft.
Om die krisis te overwinnen en de werkgelegenheid te herstellen hebben wij, 
Europese socialisten, een verkiezingsprogramma uitgewerkt. Hierbij is het 
behoud en de veralgemenisering van de sociale zekerheid een onmisbare 
voorwaarde voor het herstel van het veiligheidsgevoel voor allen. Alleen een
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solidaire maatschappij kan ervoor instaan dat ieders waardigheid door allen 
geëerbiedigd wordt.
Wij, Europese socialisten, zullen binnen de Europese Gemeenschap verder 
blijven strijden voor de afschaffing van discriminatie op alle niveaus en ten 
opzichte van alle groepen, en voor sociale gerechtigheid.

2. Vrede

Het behoud van de vrede is van doorslaggevende betekenis voor het voortbe
staan van onze volkeren.
Een nieuwe bezinning op de toekomst van de Europese veiligheid dringt zich 
op en wij zijn bereid dit probleem gezamenlijk in de daartoe aange
wezen organen aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. Bovendien moet 
Europa zich in de wereld laten gelden als een kracht in dienst van vrede, 
democratie en vooruitgang. Onze problemen zullen wij alléén te boven 
kunnen komen door het versterken van onze solidariteit met de volkeren van 
de Derde Wereld, met het oog op hun ontwikkeling en het voldoen aan hun 
behoeften, waardoor wij tevens de grondslagen voor onze eigen economische 
heropleving zullen leggen, en onze strijd voor werkgelegenheid, zowel bij ons 
als in de ontwikkelingslanden, nog meer kracht zullen bijzetten. Wij, Euro
pese socialisten, willen dat de Europese Gemeenschap als drijvende kracht 
optreedt voor het intensiveren van de samenwerking ten behoeve van de ont
wikkeling der minst begunstigde volkeren.

3. Vrijheid

De socialisten hebben steeds in de voorhoede gestaan bij de strijd om de 
rechten van de mens in Europa en elders. In een wereld waar honger, 
uitbuiting en dictatuur het lot van de overgrote meerderheid der volkeren 
bepaalt, blijft West-Europa een eiland van democratie en betrekkelijke, zij 
het dan ook nog onbillijk verdeelde, voorspoed.
De strijd voor de vrijheden houdt een globale bezinning op de rechten van de 
staatsburgers in, zowel in de wereld van de arbeid als in de maatschappij 
als geheel. De verruiming van de vrijheid in Europa kan slechts tot stand 
komen via de verdediging van de verworven rechten en de verovering van 
nieuwe rechten.
Wij, Europese socialisten, zullen alles in het werk stellen opdat de Gemeen
schap waakt over de strikte eerbiediging van de verklaring van de rechten van 
de mens in de lidstaten en de eerbiediging ervan overal ter wereld bevordert.
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Wij strijden voor vooruitgang, maar vooruitgang heeft voor ons slechts zin als 
hij de richting inslaat van een verruiming van de sociale gerechtigheid, van 
het recht tot zelfbeschikking, emancipatie en verantwoordelijkheid voor 
ieder volk en ieder staatsburger, in het belang van allen.
Daarom is volgens ons de inzet van de Europese verkiezingen van juni a.s.: 
Met de Socialisten voor werk, vrede en vrijheid in Europa.
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HOO FDSTUK  1

Een Europese oplossing om de krisis te boven te komen

De oplossing ligt in de samenwerking

Reeds sedert meer dan driejaar worstelt de wereldeconomie met een cumu
latief proces van deflatie en verarming.
Meer dan 12 miljoen personen zijn in de landen van de Gemeenschap offi
cieel als werkloos ingeschreven. En die cijfers geven de omvang van het pro
bleem nog maar beperkt aan: we hoeven slechts te denken aan al degenen die 
genoegen moeten nemen met tijdelijke en vaak onzekere baantjes, aan al 
degenen die het zoeken naar een nieuwe betrekking eenvoudig hebben 
opgegeven. In tal van Europese landen zijn de koopkracht en de levensstan
daard van brede bevolkingslagen sedert 1980 aan het dalen...
Het kapitalistisch systeem heeft de wereldwijde krisis niet kunnen overwin
nen.
Het conservatief economisch beleid dat in de bewuste landen gevoerd is 
heeft de geschetste situatie uiteraard niet verbeterd. Integendeel.
Juist omdat dat beleid tegelijkertijd in de meeste landen toegepast wordt, kan 
het resultaat slechts negatief uitvallen. Elk land wil zijn export naar de 
andere opvoeren, maar tevens de voor die andere beschikbare afzetgebieden 
beperken. Het gecombineerd resultaat hiervan is dat de koopkracht en de 
markten overal gaan krimpen. Niemand wint erbij, maar iedereen verliest...
In dit verband is de impasse in de Noord-Zuid dialoog van dramatische 
betekenis.
Het wordt voor individuele landen steeds moeilijker aan dit wereld-deflatie- 
proces te ontkomen. Dit geldt in het bijzonder voor de Europese landen waar 
de economische integratie zeer sterk is. Alhoewel er in Europa op nationaal 
vlak een reeks acties ondernomen kunnen en moeten worden, zal het toch 
moeilijk blijken uit de krisis te geraken door «zijn eigen weg te gaan». Ander
zijds vormt het feit dat de landen van de Gemeenschap economisch geïnte
greerd zijn een essentieel element voor het vinden van een collectieve uitweg 
uit de krisis. Met een minimum aan samenwerking en gemeenschappelijk 
optreden zou het reeds mogelijk zijn tal van hindernissen voor een beleid van 
nationaal herstel uit de weg te ruimen. De mogelijkheid van een gecoör
dineerde Europese relance biedt hiervan een uitstekend voorbeeld. Kortom, 
in plaats van een soberheidscompetitie moet er een samenwerking komen, 
die naar sociale vooruitgang leidt.
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De technologische ontwikkelingen, het industrieel beleid, het economisch 
herstel, de verkorting van de arbeidsduur en de economische democratie 
moeten in één en dezelfde politiek geïntegreerd worden. Al deze acties 
moeten onderling gecoördineerd worden en een kwalitatieve economische 
groei nastreven.

De strijd voor werkgelegenheid is onze absolute prioriteit

De strijd voor werkgelegenheid is onze absolute prioriteit. De maatschappe
lijke ontwrichting en de menselijke beproevingen die de huidige massale 
werkeloosheid ten gevolge heeft zijn onaanvaardbaar. Het is onze dringende 
taak een nieuw uitzicht te openen voor de miljoenen Europese werklozen. 
Daarenboven kan alleen een onmiddellijke reactie met het doel de werke- 
loosheidsplaag te stuiten, ons toelaten het steeds ernstiger verstoorde econo
misch en budgetair evenwicht in Europa te herstellen. Wij zijn vastbesloten, 
de in Europa bestaande maatschappelijke zekerheidssystemen te handhaven 
en verder te ontwikkelen. Daartoe is werkgelegenheid nodig.
De economische strategie voor het bestrijden van de werkeloosheid ontwik
kelt zich in drie richtingen die elkaar wederzijds versterken:
- Stimulering: een selectieve en geplande stimulering van de groei is noodza

kelijk om de vicieuze cirkel van de deflatie te breken;
- Structurele hervorming: een duurzame heropleving vergt ook een volledige 

vernieuwing van onze economische structuur, door het moderniseren van 
het Europese apparaat dat stoelt op de ontwikkeling van het onderzoek en 
de verspreiding van de technologie;

- Herverdeling: indien we willen dat het economisch herstel de werkloos
heid vermindert, dan dringt een herverdeling van de arbeid en de inko
mens zich op.

Om op nationaal economisch vlak succes te hebben, moeten deze beleidsvor
men gesteund worden via een gecoördineerde actie op Europees niveau.
Een dergelijke gemeenschappelijke strategie vergt een totaal nieuwe opvat
ting van Europa als sociale ruimte en als gemeenschappelijke industriële en 
onderzoeksruimte. Alleen in dergelijk perspectief kunnen de menselijke soli
dariteit en de kwaliteit van het dagelijks bestaan -  fundamentele socialis
tische waarden - ontwikkeld worden.
Tijdens de afgelopen jaren hebben we moeten vaststellen dat de werkgevers 
weigerden een waarachtig economisch en sociaal overleg op Europees vlak te 
ontwikkelen.
Desondanks zou een Europees werkgelegenheidsplan met een duidelijke rela
tie tot het scheppen van werkgelegenheid in de openbare en particuliere 
sector, een zeer belangrijke stap vooruit betekenen naar het concretiseren 
van de Gemeenschap als sociale ruimte.
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1. Een gecoördineerd Europees stimuleringsbeleid

Openbare investeringen kunnen een sleutelrol spelen bij het herstel van de 
economische bedrijvigheid. Daarenboven bestaan er uitgebreide mogelijk
heden voor het organiseren van investeringsprogramma’s, vooral inzake ratio
nalisering van het energieverbruik, stedebouw en stadsplanning, transport, 
omgevingsbescherming, hoogtechnologische sectoren, enz.
Een aanzienlijke rol kan ook gespeeld worden door de overheidsvraag op de 
gemeenschappelijke markt.
De uitwerking van dergelijk groeibeleid zal nog krachtiger zijn indien het 
gelijktijdig in alle Europese landen wordt toegepast.
Daarom steunen wij het -  door de vakbeweging (EW ) gedane - voorstel tot 
een sterke toename van de overheidsinvesteringen. Volgens de Europese 
socialisten en het E W  moet deze toename gecoördineerd worden onder de 
Europese leden van de OESO en 1% van het BNP vertegenwoordigen. De 
lidstaten van de Europese Gemeenschap kunnen dienaangaande beslissend 
optreden door het afsluiten van een overeenkomst in de Raad van Ministers.
Ook de internationale omgeving moet veranderen. Als eerste stap vooruit in 
de Noord-Zuid relaties zouden alle landen van de Gemeenschap zo vlug 
mogelijk gevolg moeten geven aan hun verbintenis, 0,7% van het BNP aan 
ontwikkelingshulp te besteden (OOH).
Een kapitaal-overdrachtsbeleid naar de ontwikkelingslanden vormt een 
onderdeel van de stimuleringspolitiek.

2. Een structurele politiek voor het Europa van de jaren tachtig

2.1. Het onderzoeksbeleid
Wil Europa het hoofd kunnen bieden aan de grote uitdaging van de 3e tech
nologische revolutie, dan moet er meer stuwkracht gegeven worden aan de 
Europese samenwerking op onderzoeksgebied.
In de begroting van de EG moeten meer middelen uitgetrokken worden voor 
gemeenschappelijke onderzoekprogramma’s.
De gemeenschappelijke impuls is van essentieel belang voor de ontwikkeling 
van de onmisbare Europese samenwerking o.m. op het gebied van de elektro
nica (ESPRIT programma), de biotechnologie en de nieuwe materialen.
De intra-Europese mobiliteit van de onderzoekers moet in aanzienlijke mate 
verhoogd worden.

2.2. Het industrieel beleid
De Europese industrie heeft zich structureel,noch sociaal behoorlijk kunnen 
aanpassen aan de nieuwe omstandigheden van de wereldconcurrentie. Haar 
zwakte valt steeds sterker op. Klaarblijkelijk zal de vereiste aanpassing niet
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tot stand komen door de marktmechanismen alléén. Wij hebben behoefte 
aan een industriële planning op Europees en nationaal vlak, om de nodige 
coördinatie tussen het industrieel beleid van de individuele lidstaten te ver
zekeren en een andere weg in te slaan dan de huidige, zuiver sectorale en 
defensieve aanpak.
De Europese Commissie zou, in nauwe samenwerking met het Europees 
Parlement, een Europees industrieel programma moeten voorstellen. Een 
permanente drieledige conferentie (staten, werkgevers en vakbonden) zou 
zich met dit programma moeten bezighouden.
Meer dan ooit blijkt uit de economische krisis en de anarchie van de markten 
de noodzaak van een democratische planning. In enkele Europese landen 
hebben de conservatieven de planinstrumenten echter geheel onttakeld.
Het privatiseren van de openbare ondernemingen is het jongste voorbeeld 
van deze negatieve benadering. Wij wijzen deze politiek radikaal af.
Het industrieel beleid moet steeds gekoppeld zijn aan een consumptiebeleid 
(bescherming van de verbruikers voor de verdediging van hun koopkracht en 
hun economische belangen, door inspraak bij economische beslissingen, 
ontwikkeling van veilige produkten, die de gezondheid van de consument, 
noch het milieu in gevaar brengen en verbetering van de kwaliteit van pro
dukten en diensten). Deze kwesties zouden bij uitstek op Europees vlak 
behandeld moeten worden.
2.3. Een socialistisch energiebeleid
Aangezien de energiesector van doorslaggevend belang is voor onze toekom
stige economische ontwikkeling, zijn er een aantal politieke initiatieven 
vereist om de Gemeenschap in staat te stellen een Europese strategie inzake 
energie uit te laten werken en te laten toepassen.
Een dergelijke strategie moet gericht zijn op een beter gebruik van de ener
gie : energiebesparing en warmteterugwinning zijn noodzakelijk, maar daar
naast moeten ook hernieuwbare, alternatieve en vervangingsenergiebronnen 
ontwikkeld worden. Tevens moeten wij onze afhankelijkheid op energie
gebied verminderen door het ontwikkelen van onze eigen energiebronnen 
(waarbij het behoud van de werkgelegenheid en de reconversie in de steen- 
koolbekkens tot onze oogmerken moeten behoren) en het beveiligen en 
diversifiëren van onze externe bevoorradingsbronnen. Het verbeteren van de 
dialoog met de leveranciers van de EG is derhalve van essentieel belang.
Het Europees Parlement kan een stimulerende rol vervullen bij de ont
plooiing van een dergelijke strategie.
De Energieraad moet tastbare maatregelen bevorderen, waarbij zowel reke
ning gehouden wordt met de ontwikkeling en het optimaal gebruik van de 
verschillende energiebronnen, als met de externe bevoorrading. Wij moeten 
niet vergeten dat de kwetsbaarheid van Europa verminderd kan worden door 
een doelmatiger exploitatie van de Europese energiebronnen en door de ont
wikkeling van het onderzoek naar hernieuwbare energievormen.
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2.4. Een regionaal beleid: de versterking van de Europese solidariteit
Om een gecoördineerde expansie te vergemakkelijken, moeten de regionale 
verschillen in Europa verkleind worden. Bepaalde regio’s met een zwak of 
verouderd industrieel apparaat hebben namelijk sterk te lijden onder recessie 
en werkeloosheid. Daarom moet het regionaal beleid (dat met instemming 
van de plaatselijke overheid gevoerd moet worden) aan de behoeften van die 
gebieden beantwoorden, met inachtneming van hun hulpmiddelen. Een 
substantiële toename van de middelen waarover het Fonds voor regionale 
ontwikkeling beschikt is van doorslaggevend belang.
Wij zijn voorstanders van een herziening van de werking van het regionaal 
Fonds, en wel door:
- een verhoging van de hulp aan de minst begunstigde regio’s van de EG, 

met o.m. aandacht voor de problemen van de steden waar, zelfs in welva
render regio’s, armoede kan heersen;

- een verhoging tot 20% van de middelen van het Fonds die buiten de natio
nale quota’s verdeeld mogen worden.

Het voeren van een regionaal beleid is echter niet uitsluitend een kwestie van 
geldmiddelen: de regionale dimensie zou in elk gemeenschapsbeleid geïnte
greerd moeten worden.

2.5. Ontwikkeling van de hulp aan de coöperaties
Wij zijn van oordeel dat het systeem van coöperaties zou moeten worden uit
gebreid tot alle niveaus van het bedrijfsleven. De ontwikkeling van coöpera
tieve ondernemingen moet gesteund worden. De coöperaties bevorderen de 
inzet van werknemers of consumenten, omdat ze hun eigendom zijn - en 
werknemers of consumenten derhalve weten dat hun onderneming niet door 
een beslissing van buiten gesloten kan worden. De steun van de Gemeen
schap moet slaan op het verwerven van deskundigheid en op de vorming 
inzake beheer. Hij moet zich ook uiten in de vorm van overheidsbestellingen 
en de bevordering van instellingen die de coöperatieve ontwikkeling in de 
hand werken.

2.6. Er is geen oplossing mogelijk zonder economische en industriële demo
cratie

De industriële democratie komt tot uitdrukking in de rechten van de werk
nemers binnen de ondernemingen en de economische democratie in de 
democratische uitwerking van het economisch beleid.
In tal van ondernemingen worden de strategische beslissingen heden op 
internationaal vlak genomen. Om effectief te zijn, moeten de democratische 
rechten van de werknemers derhalve ook op internationaal niveau georgani
seerd worden.
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Door de afzwakking van de ontwerp-richtlijn Vredeling door het Europees 
Parlement, moet er een vollediger, zowel op nationale als op multinationale 
ondernemingen toepasselijke, Europese wetgeving inzake economische 
democratie uitgewerkt worden. Een dergelijke wetgeving zou een essentieel 
voordeel betekenen met het oog op de versterking van de huidige wetgevin
gen in de Europese landen.
Wij achten de volgende principes in dit verband van beslissende betekenis:
- de werknemers hebben recht op accurate en volledige informatie over alle 

aspecten van de investerings- en tewerkstellingsstrategie, vooraleer ter
zake belangrijke beslissingen vallen;

- alle werknemers van alle filialen van een groep moeten duidelijk inzicht 
hebben in de bedrijvigheid van de groep als geheel, vooral wanneer het om 
multinationals gaat. De werknemers hebben het recht zich rechtstreeks tot 
de moederonderneming te wenden, in welk land zij ook haar zetel heeft, 
hetzij binnen of buiten de Gemeenschap («by-pass»);

- het recht op initiatief, het recht om alternatieve oplossingen voor te stellen 
en de noodzaak van het overleg zijn essentiële elementen van de econo
mische democratie.

De representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties zouden ook 
nauw betrokken moeten worden bij het vastleggen van het economisch 
beleid op gemeenschapsniveau.

3. Een actieve werkgelegenheidspolitiek

3.1. Een Europese campagne voor verdeling en verkorting van de arbeidstijd
De werkeloosheid kan niet afgeschaft worden door de economische groei 
alléén: voor een dergelijke strategie zouden er uitzonderlijke groeipercenta
ges nodig zijn, die niet alleen zeer moeilijk haalbaar zouden zijn, maar 
bovendien ook onaanvaardbare maatschappelijke en ecologische risico’s met 
zich mee zouden brengen.
Daarenboven blijkt het verband tussen de economische groei en de schep
ping van werkgelegenheid steeds minder evident...
Als we dus werkelijk met de werkeloosheid willen afrekenen, dan is een radi
kale herverdeling van de arbeid onontbeerlijk. Overeenkomstig de voorstel
len van het E W  kan dit gebeuren door diverse maatregelen, waaronder de 
invoering van de 35-urenweek, de verlaging van de pensioneringsleeftijd, de 
verlenging van de jaarlijkse vakantie, enz.
Om een daadwerkelijke invloed te hebben op de werkgelegenheid, moet de 
verkorting van de arbeidsduur snel en door betrekkelijk omvangrijke en goed 
geordende maatregelen doorgevoerd worden. De eerste doelstelling is de 
verkorting van de arbeidsweek tot 35 uren in de hele Gemeenschap. Ettelijke
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elementen zouden tot de financiering van die verkorting en de daaraan ver
bonden aanwerving van arbeidskrachten bijdragen:
- de normale produktiviteitsverhoging in het bedrijfsleven;
- de budgetaire terugvloeiing uit de aanwerving van compensatie-arbeids- 

krachten.
Mocht dit niet volstaan om de verkorting van de arbeidstijd en de aanwerving 
van arbeidskrachten te financieren, dan zou er van de hele actieve bevolking 
een directe en geleidelijke solidariteitsinspanning gevraagd kunnen worden.
Een gezamenlijk Europees optreden zou op dit gebied een beslissende door
braak kunnen bewerkstelligen.
De verkorting van de arbeidstijd schept niet alleen werkgelegenheid, maar 
betekent ook een essentieel element voor sociale en culturele ontwikkeling. 
In de komende jaren moet hierdoor het bestaande kunstmatige verschil 
tussen arbeid en ontspanning, tussen hand- en hoofdarbeid, alsmede de aan
houdende ongelijkheid tussen man en vrouw worden verminderd.

3.2. Het werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid
Het arbeidsmarktbeleid, met werkgelegenheids- en vormingsprogramma’s, 
moet beschouwd worden als eerste regeringstaak, teneinde ervoor te zorgen:
- dat alle werknemers, mannen en vrouwen, ten allentijde toegang krijgen 

tot arbeids- en vormingsmogelijkheden;
- dat er speciaal aandacht wordt verleend aan de specifieke behoeften van 

sociale groepen als jongeren, vrouwen, gehandicapten, buitenlandse werk
nemers en etnische minderheden, en dat bij gelijke arbeid een gelijk loon 
zou uitgekeerd worden;

- dat wankele arbeidssituaties zoveel mogelijk uitgeschakeld worden.
Het Europees Sociaal Fonds, waarvan de financiële basis moet worden uitge
breid, zal een hoofdrol te vervullen hebben, vooral bij het scheppen van 
werkgelegenheid en bij de beroepsopleiding van de jongeren.

De jongeren
Het werkeloosheidscijfer is onder de jongeren jonger dan 25 jaar tot een ont
stellend peil gestegen. Dit is een zeer alarmerende situatie.
Aangezien wij op de jongeren rekenen om de economische en democratische 
toekomst van onze maatschappij te verzekeren, is het verbeteren van de 
schoolkeuzen en van de beroepsopleiding van die jongeren een zeer belang
rijke vereiste.
Wij eisen meer arbeid voor de jongeren, en ook sociale promotieprogram- 
ma’s. Om die doelstellingen te verwezenlijken is er een gecoördineerde stra
tegie nodig, gebaseerd op de identificatie van de «beste praktijken» onder de 
lidstaten, met het doel die praktijken in elke lidstaat in te voeren.
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Wij eisen:
- opleidingsprogramma’s van hoog gehalte en arbeidservaring voor alle 

afgestudeerden, ongeacht of ze werk hebben of werkeloos zijn;
- toelagen aan werkgevers voor het aanwerven en opleiden van jongeren;
- betere financiële steun voor de jongeren die na hun schooljaren full-time 

willen verder studeren;
- speciale maatregelen tot scheppen van werkgelegenheid voor werklozen 

van 18 tot 25 jaar, in de industrie en de openbare sector, met nieuwe oplei
dingsmogelijkheden.

De vrouwen
De ontvoogding van de vrouw is één van de belangrijkste taken van onze 
maatschappij. De situatie en de identiteit van de vrouw in de Europese 
Gemeenschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. De traditionele gezins
structuur heeft zich gewijzigd. Vooral in de sterk geïndustrialiseerde landen 
kan er een harmonisatie van de fundamentele, persoonlijke en beroepsdoel
stellingen van mannen en vrouwen vastgesteld worden. Maar ook op het plat
teland slaan de vrouwen de weg in naar ontvoogding en gelijke rechten.
Wij, Europese socialisten, bepleiten de afschaffing van de discriminatie op 
alle niveaus en ten aanzien van alle groepen.
Wij eisen derhalve:
- gelijke arbeid en gelijk loon voor mannen en vrouwen, alsmede maatrege

len om de vrouwen een kans te geven een aan hun opleiding beantwoor
dende betrekking te vinden;

- een verbetering van het middelbaar onderwijs, van de beroepsopleiding en 
van de ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge meisjes en vrouwen, bene
vens weldoordachte maatregelen om de heropname van de vrouwen in het 
arbeidsproces te bevorderen;

- de ontwikkeling en uitbreiding van de gezondheidsvoorziening voor wer
kende vrouwen en moeders;

- een met de gezinsverplichtingen verenigbare arbeidsorganisatie en werk
tijd. Dit onderstelt verkorte en soepele werktijden, een betere vrijetijdsor- 
ganisatie voor de ouders en een aanzienlijke ontwikkeling van de kinderbe- 
waarfaciliteiten;

- de oprichting van openbare diensten voor de ontplooiing van de vrouw,om 
een einde te maken aan de discriminatie waarvan zij op alle niveaus van het 
maatschappelijk leven het slachtoffer is. Bedoelde diensten moeten 
bevoegd zijn om op te treden ten gunste van vrouwen die zich over discri
minatie te beklagen hebben.
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Buitenlandse werknemers
Buitenlandse werknemers vormen in de Gemeenschap een belangrijk 
bevolkingsgroep. Zij hebben door hun arbeid bijgedragen tot de collectieve 
voorspoed en delen thans in het wel en wee van Europa. De Europese socia
listen willen aan de buitenlandse werknemers en aan de wettelijk op het 
grondgebied van de Gemeenschap verblijvende leden van hun gezin, de 
bestaansvoorwaarden en de waardigheid verzekeren waarnaar zij terecht 
streven, alsmede dezelfde (sociale en politieke) rechten als de rest van de 
bevolking.
Voorts moeten maatregelen getroffen worden om de onwettige arbeid te 
beperken en uit te roeien en moeten krachtdadige sancties opgelegd worden 
aan frauduleuze werkgevers en tussenpersonen. Dit beleid moet globaal 
gepaard gaan met een verbetering van de relaties tussen de rassen en een 
daadwerkelijke integratie van de immigranten in de maatschappij.

Gerechtigheid en sociale zekerheid
Aan de graad van gerechtigheid en sociale zekerheid kan het menselijk 
karakter van een maatschappij getoetst worden. De conservatieve regeringen 
hanteren de krisis om de verworven sociale rechten geleidelijk af te schaffen. 
Met als voorwendsel de financiële moeilijkheden van de staat, ondermijnen 
de conservatieven de sociale verworvenheden en gaan zij over tot een herver
deling van onder naar boven.
De Europese socialisten strijden voor de ontwikkeling van de sociale zeker
heid, voor het bestaan van een billijke en doelmatige sociale bescherming als 
onmisbaar element van de sociale vooruitgang, de herverdeling van de rijk
dom en de solidariteit :
- door het invoeren in alle lidstaten van de beste, binnen de Gemeenschap 

bestaande, normen
- door wijzigingen in de maatschappelijke-zekerheidssystemen en door af

schaffing van alle discriminaties
- door het vereenvoudigen van de sociale zekerheidssystemen.

3.3. Nieuwe technologieën en sociale vooruitgang
Tijdens de komende jaren zullen wij met de massale invoering van nieuwe 
technologieën moeten rekenen. In plaats van ons hierdoor te laten overrom
pelen, moeten wij die nieuwe technologieën selectief weten toe te passen, 
o.m. met inachtneming van de weerslag ervan op de werkgelegenheid en het 
milieu. Voorts zullen wij ons de middelen moeten verschaffen om de EG 
onafhankelijk te maken inzake nieuwe technologieën.
Maar de verwezenlijking van de door de nieuwe technologieën geboden 
mogelijkheden is afhankelijk van de economische en sociale doeleinden 
waarvoor zij worden ingezet. Indien daarbij de enige maatstaf het maximali-
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seren van de winst en de produktiviteit is, dan zou het resultaat in termen van 
werkgelegenheid en welzijn eerder negatief kunnen uitvallen.
Voor de socialisten mag het invoeren van nieuwe media, van nieuwe infor
matie- en communicatietechnieken, niet neerkomen op het verzaken van de 
sociale vooruitgang en het verlies van onze culturele identiteit.
Wij moeten bijzonder attent zijn op alle gemeenschapsacties die tot de bevor
dering van onderzoek en innovatie kunnen bijdragen en op het optimale 
gebruik ervan door het uitwisselen van resultaten en onderzoekers en door 
gemeenschappelijke programma’s.
Samenwerking is bij grote onderzoeksprojecten absoluut fundamenteel.
Overleg tussen werkgevers en werknemers vóór de invoering van nieuwe 
technologieën in de ondernemingen moet verplicht gesteld worden. Aldus 
zouden de «technologische overeenkomsten» veralgemeniseerd kunnen 
worden.
De nationale regeringen en de Europese instellingen zouden bedoelde over
legprocedures en de daaruit resulterende akkoorden nog meer kracht kunnen 
bijzetten door sancties te voorzien.
Uiteraard zal bij voornoemd overleg de werkgelegenheid het sleutelelement 
vormen, niet alleen in kwantitatieve, maar ook in kwalitatieve zin.
De verbetering van de arbeidsvoorwaarden blijft een belangrijke doelstelling 
van het socialisme, ook in krisistijd!

4. Inflatie, monetaire stabiliteit en economische heropleving

4.1. Inßatie en koopkracht
Wij verwerpen de monetaristische opvatting van de strijd tegen de inflatie, 
die in de praktijk erop neerkomt recessie en werkloosheid te hanteren als 
instrumenten om de inflationistische druk te verlichten.
Wij zijn er integendeel van overtuigd dat de strijd tegen de inflatie anders 
moet worden gevoerd, met name tegen de structurele oorzaken van het pro
bleem. Bijvoorbeeld het wankele internationaal monetair systeem, de onze
kerheid van de energiemarkt, particuliere monopolies en de druk ten gunste 
van een herverdeling van de inkomens.
De diepte en het internationaal karakter van de krisis nopen tot het voeren 
van en convergerend beleid inzake economische heropleving en van een 
stabiel systeem van monetaire relaties.

4.2. Monetaire stabiliteit, een onontbeerlijk element van de economische herop
leving

De Europese landen vormen samen een economische eenheid en een markt 
die de markt van de Verenigde Staten en van Japan overtreft. Momenteel
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treft hen echter ten volle de uitwerking van de Amerikaanse monetaire poli
tiek, die een recordbegrotingstekort financiert via hoge rentepercentages, 
waardoor de dollar, de enige munt voor internationale betalingen, aan on
voorspelbare schommelingen onderhevig is.
Vanuit ons standpunt is monetaire stabiliteit een belangrijke factor van de 
economische heropleving en van een grotere onafhankelijkheid van Europa 
ten opzichte van de V.S.
Een essentiële vereiste is, dat het monetair beleid van de lidstaten de econo
mische expansie steunt en de bundeling van hun economische politiek 
bevordert, teneinde de heropleving in de hand te werken.
Wij zijn van oordeel dat een versterkt Europees muntsysteem een aanzien
lijke troef zou betekenen. Wij stellen echter vast dat Groot-Brittannië ergeen 
deel van uitmaakt.(*)
Een dergelijk systeem zou o.m. als grondslag kunnen dienen voor een grotere 
economische en monetaire onafhankelijkheid van de Europese landen t.o.v. 
de Verenigde Staten.
Om het Europees muntsysteem als instrument voor de economische herop
leving in Europa te kunnen hanteren, dienen er echter een aantal problemen 
opgelost te worden :
- de last van de aanpassing (naar boven of naar beneden) binnen het EMS 

moet op billijke wijze over alle partners verdeeld worden en het aanpas
singsmechanisme moet onafhankelijk zijn van de kapitaalbewegingen op 
korte termijn. Van het principieel binnen het EMS bestaande potentieel 
voor leningen op korte, middellange en lange termijn moet gebruik 
gemaakt worden; een goede samenwerking tussen de centrale banken zou 
het EMS moeten steunen en de speculatieve kapitaalbewegingen moeten 
neutraliseren.

- de versterking van het EMS zal later logisch de oprichting van een Euro
pees Monetair Fonds vergen. Dit Fonds zal toezicht moeten houden op de 
evolutie van het EMS, in nauw overleg met de politieke overheid van de 
Gemeenschap.

- Op korte termijn moet de rol van de ECU verruimd worden. Zijn rol als 
vereffeningsmunt zou in Europa beter erkend moeten worden. Op middel
lange termijn zou deze munt een belangrijke monetaire pool kunnen uit
maken bij de oprichting van een nieuwe internationale monetaire orde. 
Ook zou het scheppen van voorwaardelijke trekkingsrechten bij een Euro
pees Monetair Fonds, waarop ook ontwikkelingslanden zouden kunnen 
inschrijven, overwogen moeten worden.

(*) De Britse Labourpartij sluit zich niet bij de rest van dit gedeelte aan.
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- de Europese landen moeten een vastberaden blok vormen, om sterkere 
druk uit te oefenen op de Verenigde Staten teneinde dit land ertoe te bewe
gen zijn beperkend monetaristisch beleid te wijzigen en de wisselkoers van 
de dollar te stabiliseren.

5. Behoud en herstel van onze omgeving

Voor ons, socialisten, hoeven omgevingsbescherming, economische politiek 
en arbeid niet tegenstrijdig te zijn. Wij zijn voorstanders van een kwalitatieve 
economische groei. De verwoesting van het milieu en de uitputting van de 
natuurlijke rijkdommen zijn problemen die geen grenzen kennen en die 
slechts zelden op nationaal vlak opgelost kunnen worden. De enig mogelijke 
oplossingen zijn Europees. Wij hebben allen te lijden onder de vervuiling van 
het grondwater, van rivieren, meren en zeeën, onder de luchtvervuiling, de 
zure regenval en het wegkwijnen van de wouden, onder de gevaren van che
micaliën en giftige afval.
Wij, Europese socialisten, eisen een ruimere deelname van de bevolking aan 
de besluitvorming inzake projecten die het milieu wijzigen. Tevens bepleiten 
wij het beschikbaar stellen van aanzienlijker middelen, om de schade aan de 
omgeving te herstellen en de vernietiging van die omgeving te voorkomen. 
Tegelijkertijd zullen bedoelde middelen werkgelegenheid scheppen.
Wij eisen dus:
- de ontwikkeling en coördinatie van veiligheidsplannen inzake kernener

gie;
- de bescherming van het arbeidsmilieu;
- de uitvoering van compatibiliteitstests met de omgeving vóór de tenuit

voerlegging van projecten van grote omvang. Met het oog hierop verzoe
ken wij de Raad, zich eindelijk uit te spreken over het hem voorgelegd 
document;

- het instellen van een ruim opgevat en doeltreffend systeem voor waterbe- 
scherming;

- snelle en afdoende maatregelen om de kwaliteit van de lucht te verbeteren 
en de uitstoot van giftige gassen te voorkomen;

- een doeltreffende bestrijding van het lawaai;
- een efficiënt toezicht op het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen 

en giftig afval.
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H O O FDSTUK  2

Een hernieuwd, gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), het enig geïntegreerd beleid 
dat op een gemeenschappelijke financiering berust, vertegenwoordigt een 
belangrijk element van de Europese politiek.
Het GLB heeft de expansie van de Europese landbouw mogelijk gemaakt, 
door een sterke opvoering van de produktiviteit en van het Produktievolume 
in meerdere sectoren.
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft het mogelijk gemaakt groten
deels de onafhankelijkheid van de Europese Gemeenschap op voedingsge- 
bied te garanderen. Desondanks dringt een kritische beoordeling van het 
GLB zich op. De grote principes die eraan ten grondslag liggen worden 
steeds minder geëerbiedigd.
Het gebrek aan evenwicht en gelijkheid is zodanig verergerd dat het ondraag
lijk wordt. Derhalve moet het GLB hervormd worden door het herstel van de 
fundamentele principes waarop het stoelt.
Er moeten maatregelen getroffen worden om de structurele overschotten 
weg te ruimen. Die overschotten zijn namelijk één van de voornaamste 
oorzaken van het slechte gebruik dat van de beschikbare middelen gemaakt 
wordt; de kosten ervan verstoren het evenwicht van de gemeenschapsbegro
ting en zijn te zwaar geworden voor de EG.
In de zuivelsector bijvoorbeeld moeten maatregelen getroffen worden met 
het oog op het beheersen van de produktie, rekening houdend met het belang 
van de melkproduktie voor de economie van de betrokken landen.
Het prijsbeleid alléén, met onbegrensde hoeveelheden, is geen echt land
bouwbeleid. Daarom moet een garantiedrempel worden vastgelegd. En er 
moet een krachtdadiger structureel beleid gevoerd worden, ter verbetering 
van de plattelandsstructuren en ter ondersteuning van de minst welvarende 
regio’s.
Ook de invoer van graansubstituten als veevoeders uit landen buiten de 
Gemeenschap, een van de hoofdoorzaken van de melkoverschotten, moet 
onder de loupe genomen worden.
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet bijdragen tot het behoud en 
het scheppen van werkgelegenheid op het platteland, dank zij een in overleg 
bepaald optreden van het landbouwfonds, het sociaal en het regionaal fonds; 
de gemeenschapsbestedingen moeten gericht worden op de verbetering van
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de structuren, de verhoging van het sociale welzijn en het herstel van het 
regionaal evenwicht.
Verder moet het landbouwbeleid meer rechtvaardigheid brengen in de 
ondersteuning van de landbouwinkomens ten gunste van de kleine en mid
delgrote landbouwbedrijven, de familiebedrijven en de landarbeiders, dank 
zij een betere produktieprogrammering ter voorkoming van structurele over- 
produktie. De Gemeenschap moet een echt gemeenschapsbeleid gaan 
voeren met betrekking tot de mediterrane produkten en regio’s, door het 
afschafTen van de ongelijke behandeling waaraan zij thans onderworpen zijn, 
en een prijzenmechanisme instellen dat het inkomen van de landbouwers in 
de betrokken regio’s beveiligt, zonder tot het ontstaan van overschotten aan
leiding te geven.
Wij willen de eenheid van de markt vrijwaren, hetgeen de geleidelijke afbraak 
van de compenserende monetaire bedragen impliceert. De belangen van de 
consumenten moeten evenzeer geëerbiedigd worden als die van de landbou
wers. De consumenten moeten degelijke produkten kunnen kopen, tegen bil
lijke prijzen. Wij trachten de kwaliteit van onze levensmiddelen te verbete
ren, door het gebruik van potentieel schadelijke additieven te beperken en 
het gebruik van natuurlijker produkten aan te moedigen. Wij moeten ervoor 
waken dat ons landbouwbeleid ons natuurlijk milieu niet ten gronde richt.
De integratie van Spanje en Portugal, waarvan het toetredingsproces zich 
gelijklopend met de interne hervormingen van de Gemeenschap moet vol
trekken, versterkt nog de behoefte aan een GLB gebaseerd op het evenwicht 
tussen de landbouwers van Noord- en Zuid-Europa en op de beveiliging van 
de belangen en de levensstandaard van alle Europese landbouwers.
Ons landbouwbeleid moet rekening houden met de bijstand- en ontwikke
lingspolitiek van de Gemeenschap.
In het kader van de komende overeenkomst Lomé III, moeten wij een op de 
armste ontwikkelingslanden gericht gemeenschappelijk voedingsbeleid uit
werken, waarbij de voedselhulp zoveel mogelijk zal moeten worden vervan
gen door een op de verhoging van de landbouwproduktie afgestemde bij
stand. Wij moeten de betrokken landen behulpzaam zijn bij het ontwikkelen 
van hun landbouwindustrieën en hun export naar de Europese Gemeen
schap.
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HOOFDSTUK 3

De Gemeenschap als vredes-, gerechtigheids- en 
vryheidsfactor in de wereld

De Europese Gemeenschap moet in staat zijn éénstemmig positie te kiezen 
in grote internationale politieke kwesties.
De nieuwe rol die de socialisten van de Gemeenschap door de EG willen zien 
vervullen beoogt een actiever en onafhankelijker optreden in de internatio
nale relaties, zowel tussen Oost en West als tussen Noord en Zuid.
De Gemeenschap moet de Europese identiteit beklemtonen om sneller te 
kunnen optreden t.b.v. vrede, gerechtigheid, de rechten van de mens en ont
wikkeling.
Hiertoe moet de EG zich uitbreiden, haar bijdrage tot de Noord-Zuid dialoog 
versterken, meewerken aan een actieve Europese veiligheidspolitiek en 
zichzelf tot een vredes- en gerechtigheidsmacht in de wereld ontwikkelen.

1. De uitbreiding van de Gemeenschap

Een voor de wereld openstaande EG is geroepen zich uit te breiden tot alle 
democratische Europese landen. Op het ogenblik slaat deze uitbreiding op 
Spanje en Portugal. In het belang van de EG zelf moet deze haar Middel- 
landse-Zeepolitiek verdiepen, o.m. met de zestien geassocieerde landen. De 
uitbreiding van de EG met Spanje en Portugal is een dringende politieke 
vereiste voor de socialisten, die zich bewust zijn dat een dergelijke uitbrei
ding zal bijdragen tot de consolidatie van democratie en economische voor
uitgang in de betrokken landen.
De Europese socialisten geven zich ook rekenschap dat voornoemde verrui
ming van essentieel belang is voor de EG zelf, omdat zij o.m. een actiever 
solidariteit tussen het noorden en het zuiden van de EG, alsmede een ver
sterkte invloed van de EG in de wereld zal bevorderen.
Nu de uitbreiding aan de orde is, zijn de interne kwesties van de EG bekend: 
de aanpassing van de middelen aan een nieuw beleid, de problemen i.v.m. de 
gemeenschapsbegroting, de eerbiediging van de gemeenschappelijke prefe
rentie, een meer operationeel regionaal beleid, het herstel van het evenwicht 
van het GLB naar het zuiden toe, gemeenschappelijke marktorganisaties 
voor de mediterrane produkten.
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Naast de positieve oplossing van de interne problemen van de EG moeten de 
onderhandelingen over de uitbreiding met Spanje en Portugal zo vlug moge
lijk afgesloten worden met het oog op de toetreding van beide landen tot de 
EG in 1986.

2. De EG en de Noord-Zuid relaties

De Europese socialisten zijn vast besloten, de samenwerking en de solidari
teit met de landen van de Derde Wereld te versterken, om redenen van inter
nationale gerechtigheid, ontwikkeling en vrede.
Internationale gerechtigheid en solidariteit: wij kunnen ons niet neerleggen 
bij het voortbestaan van een economische, sociale en culturele uitbuiting van 
de volkeren in de ontwikkelingslanden, die van menselijk standpunt onduld
baar en economisch noodlottig is voor de hele wereld.
Ontwikkeling: Het te voeren beleid moet de onafhankelijkheid en de econo
mische kracht van de ontwikkelingslanden bevorderen. Elk land van de 
Derde Wereld moet vrij zijn een in zijn cultuur en zijn geschiedenis worte
lend nationaal ontwikkelingsmodel te kiezen.
Rechten van de mens: de ontwikkeling staat in nauw verband met de rechten 
van de mens. Er is geen duurzame ontwikkeling mogelijk zonder een echte 
volksmobilisatie: grondbeginselen als sociale gerechtigheid, vrijheid en 
politieke zowel als economische democratie zijn onontbeerlijk om de bevol
king in staat te stellen zelf haar lot in handen te nemen.
Ontwikkeling staat ook in nauw verband met vrede: de enige oplossing voor 
de onlusten en conflicten die de Derde Wereld teisteren ligt tenslotte in de 
politieke, economische, sociale en culturele ontwikkeling, buiten iedere 
Oost-West confrontatie. Een resoluut actief Europees samenwerkingsbeleid, 
dat rekening houdt met de voorkeur van tal van ontwikkelingslanden voor 
een niet-gebonden opstelling, zal de internationale veiligheid bevorderen.
De huidige situatie van de Derde Wereld is dramatisch: de krisis woedt er 
heviger dan in Europa. Meer dan 2 miljard mensen hebben hun inkomen 
sedert 10 jaar zien stagneren of meestal zien verminderen. Ook de overheids
hulp stagneerde of ging zelfs achteruit als percentage van het BNP. De glo
bale onderhandelingen stokken. Een groeiend aantal ontwikkelingslanden 
kan zijn schulden niet meer aflossen. De Noord-Zuid dialoog loopt spaak, of 
het nu gaat om de UNCTAD, de Verenigde Naties of Cancun. In het Westen 
wijzen de Verenigde Staten iedere onderhandeling af over een hervorming 
van het economisch bestel, dat zij fundamenteel goed achten. De landen van 
het Oostblok weigeren terzake enige verbintenis aan te gaan. In de Derde 
Wereld wordt de nieuwe internationale economische orde, zoals die in 
iioofdzaak in 1975 werd vastgelegd, ondanks de inspanningen van landen als 
India en Mexico als een onaantastbare formule beschouwd. De socialisten
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van de Gemeenschap zullen blijven ijveren voor het deblokkeren van de glo
bale onderhandelingen en de Noord-Zuid dialoog. Zij zijn van oordeel dat de 
ontwikkeling van de landen van de Derde Wereld een onmisbare voorwaarde 
is voor het welslagen van de door hen voorgestelde economische herople- 
vingspolitiek. Daarom steunen zij ook een financieel noodplan voor de 
Derde Wereld, gefinancierd door alle ontwikkelde landen op grond van een 
bijdrage van ten minste 0,7% van hun BNP. In dit verband moeten de in het 
tweede rapport van de commissie Brandt geschetste maatregelen ten uitvoer 
gelegd worden. Bedoelde maatregelen moeten slaan op het toekennen van 
speciale trekkingsrechten aan ontwikkelingslanden, op het herstel van de 
geldmiddelen van de IOA, op de kapitaalvergroting van de Wereldbank, op 
een speciale hulp aan de minst ontwikkelde landen, op gegarandeerde prijzen 
voor bepaalde produkten en grondstoffen en tenslotte op een moratorium 
voor de schulden van sommige landen.
De overeenkomst van Lomé bindt de EG aan 63 staten uit Afrika, het 
Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan. De tot nu toe door de EG gevoerde 
ontwikkelingspolitiek heeft in sommige opzichten positieve resultaten 
opgeleverd, maar zij heeft niet al haar beloften ingelost en ook niet al haar 
doelstellingen bereikt, omdat zij er niet in geslaagd is in de ontwikkeling
slanden structurele veranderingen tot stand te brengen. Dit is o.m. te wijten 
aan het feit dat de STABEX over onvoldoende financiële middelen beschikte 
om werkelijk het hoofd te kunnen bieden aan de daling van de grondstoffen- 
prijzen en derhalve slechts heeft kunnen optreden ter aanvulling van een 
praktisch niet functionerend systeem tot stabilisering van de grondstoffen- 
prijzen.
Desondanks blijven de ACP’s gehecht aan een overeenkomst met de EG,op 
voorwaarde dat Lomé 111 het teken en het startpunt kan worden vooreen wer
kelijke hernieuwing van de Noord-Zuid relaties. Bedoelde hernieuwing moet 
een significante hervorming van het gemeenschapsbeleid inzake ontwikke
lingshulp mogelijk maken. De algemene doelstelling moet gericht zijn op 
zelfontwikkeling, inzonderheid op het gebied van de voedingsautonomie, 
het behoud van het plattelandsmilieu en de eerbied voor de oorspronkelijke 
cultuur. De samenwerkingsmethode van de Gemeenschap moet hoofdzake
lijk stoelen op een strategie in een aantal essentiële sectoren: voeding, indus
trie en energie, zoals voorgesteld in het memorandum Pisani. De nieuwe 
overeenkomst van Lomé moet prioriteit verlenen aan de ontwikkeling van 
het platteland, waar de meest misdeelde bevolkingsgroepen leven, alsmede 
aan de voldoening van de vitale behoeften van de bevolking. Afrika blijft de 
hoogste prioriteit omdat het merendeel van de armste landen Afrikaans 
is. Niettemin moet de overeenkomst van Lomé geleidelijk ook voor alle ove
rige minst ontwikkelde landen opengesteld worden. De verdubbeling van de 
gemeenschappelijke hulp lijkt derhalve een redelijke doelstelling te zijn.
De socialisten zijn van oordeel dat de Gemeenschap moet toetreden tot de 
internationale akkoorden inzake grondstoffen, o.m. voor de suiker, en een 
einde moet maken aan de dumping van produktieoverschotten op de wereld
markt.
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De socialisten willen dat de Gemeenschap een positievere rol speelt in de 
internationale betrekkingen. Zo is er voor de EG een specifieke rol wegge
legd bij het streven van het Europese vasteland naar een werkelijke veilig
heid, gegrondvest op een vermindering van de spaningen, ontbinding van de 
blokken, samenwerking en ontwapening.
Voorts kan de EG niet neutraal of onverschillig blijven ten opzichte van 
regionale conflicten of onrechtvaardige toestanden in het Nabije Oosten, in 
Afrika, in Zuidoost-Azië of in Midden-Amerika.
De EG moet haar invloed laten gelden, niet door het traditionele politieke 
machtsvertoon of militaire middelen, maar door politieke relaties en diplo
matieke initiatieven in het Oosten, het Westen en het Zuiden. Zo willen de 
socialisten de EG daadwerkelijk zien bijdragen tot het scheppen van ruimten 
voor vrijheid, democratie en ontwikkeling in de wereld en tot de strijd voor de 
rechten van de mens en het tot stand komen van een nieuwe internationale 
orde. Dit nieuwe internationalisme zal Europa uiteraard ertoe aanzetten bij 
voorkeur zijn relaties te ontwikkelen met de sociale en politieke krachten 
die overal ter wereld bovenstaande doelstellingen delen.

3. Europa, zijn buitenlandse betrekkingen en zijn veiligheid

A. De Europese politieke samenwerking

In Europa
De socialisten zullen blijven strijden om het Turkse volk zijn volle vrijheid 
helpen terug te krijgen. Er moet een einde komen aan de onderdrukking in 
Turkije, de krijgswet moet afgeschaft worden, aan de politieke gevangenen 
moet amnestie verleend worden, er moeten vrije verkiezingen komen en ten
slotte moet er een echte democratie ingesteld worden. Alleen op die voor
waarden mag de financiële hulp van de Europese Gemeenschap opnieuw uit
gekeerd worden.
De Europese socialisten verzetten zich tegen de deling van Cyprus en zullen 
blijven ijveren voor de onafhankelijkheid, de soevereiniteit en de territoriale 
integriteit van het eiland.
De socialisten van de EG aanvaarden het satelliseren van Oost-Europa niet, 
noch het systematisch miskennen van de vrijheden in de betrokken landen. 
Zij zullen hun steun verlenen aan iedere ontwikkeling waardoor nieuwe 
ruimten voor vrijheid en onafhankelijkheid en bijgevolg van solidariteitsver- 
houdingen tussen de Europese volkeren ontstaan. Zij zullen zich met name 
blijven inzetten voor het herstel van de vakbondsvrijheid in Polen, volgens 
de geest van de akkoorden van Gdansk.
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In het Midden-Oosten
Ten aanzien van de situatie in het Midden-Oosten blijven de socialisten van 
de EG gehecht aan de bestaanszekerheid van de staat Israël binnen veilige en 
erkende grenzen, overeenkomstig resolutie 242 van de Verenigde Naties. 
Tegelijkertijd verklaren de socialisten echter dat de erkenning van de zelfbe
schikkingsrechten van het Palestijnse volk een essentieel element van de 
vrede in het Midden-Oosten uitmaakt.
In dezelfde geest willen de Europese socialisten dat de integriteit en de 
onafhankelijkheid van Libanon wordt geëerbiedigd, en dat de EG initiatie
ven ontwikkelt om de nationale verzoening in dat land mogelijk te maken en 
te bevorderen.
De EG moet zich ook inspannen om een bestand tussen Iran en Irak te 
verhaasten en mogelijk te maken.

In Latijns-Amerika
In Latijns-Amerika, zoals overal elders, willen de socialisten van de EG de 
samenwerking ontwikkelen met de staten die zich het sterkst verzetten tegen 
hun economische kolonisatie en een daadwerkelijk ontwikkelingsproces ten 
uitvoer leggen.
Zij zijn van oordeel dat een echte economische en sociale vooruitgang steeds 
gepaard moet gaan met eerbied voor democratie en vrijheid, en in strijd is 
met iedere repressieve, dictatoriale of autoritaire regeringsvorm, ook al 
wordt die gesteund door een van de grote mogendheden.
Zij zullen de regering van Nicaragua helpen bij de wederopbouw van het 
land, met eerbied voor vrijheid en pluralisme; zij zullen hun steun verlenen 
aan de groepen en krachten die strijden om zich van de dictatuur te bevrij
den, o.m. FDR-FMLN in Salvador of CUC in Guatemala.
Zij willen dat de EG een actiever beleid voert tot ondersteuning en aanwak
kering van de vredesinitiatieven van de Contadoragroep.
De socialisten willen dat de EG een actieve steun verleent aan de democrati- 
seringsinspanningen op politiek en vakbondsniveau in Chili en Uruguay.
De socialisten begroeten de vreedzame omverwerping van de militaire dicta
tuur in Argentinië door de democratische krachten en wensen dat de EG 
haar economische en politieke banden met de Argentijnse regering versterkt, 
om deze in staat te stellen haar democratiserings- en ontwikkelingsbeleid 
voort te zetten.

In Azië
De socialisten van de EG veroordelen de militaire bezetting van Afghanistan 
en eisen de terugtrekking van de Sovjettroepen; zij zetten hun actie voort ten 
gunste van de onafhankelijkheid van het Afghaanse volk.
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De socialisten willen dat de EG een actievere rol vervult bij de oplossing van 
het probleem van Cambodja, een oplossing die gegrondvest moet zijn op de 
onafhankelijkheid, de integriteit en de soevereiniteit van dat land, alsmede 
op de nodige waarborgen inzake eerbiediging van de rechten van de mens 
voor de bevolking.
De Europese socialisten stellen vast dat de rechten van de mens door de 
meeste Aziatische regimes met voeten getreden worden, ongeacht de aard 
van het betrokken regime. Zij zijn van oordeel dat de EG ook op dit gebied 
actiever moet optreden.
De socialisten van de EG menen dat bij het uitwerken van oplossingen voor 
regionale conflicten rekening gehouden moet worden met de fundamentele 
belangen van de betrokken volkeren, bijvoorbeeld het Timorese volk.

In Afrika
De socialisten van de EG zullen initiatieven blijven nemen met het doel de 
hulp aan de landen van de Southern African Development Coordination 
Conference op te voeren, de opgang met het Namibische volk naar een waar
achtige onafhankelijkheid te versnellen en druk uit te oefenen op het racis
tisch regime in Zuid-Afrika, o.m. door doeltreffende maatregelen om inves
teringen in dat land tegen te werken.
De socialisten van de EG zijn van oordeel dat de vrede in Tsjaad slechts tot 
stand kan komen door vrije onderhandelingen tussen alle Tsjadische compo
nenten, met behoud van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van het 
land.
De socialisten van de EG menen dat bij het uitwerken van oplossingen voor 
regionale conflicten rekening moet gehouden worden met de fundamentele 
belangen van alle betrokken volkeren, bijvoorbeeld het Erythrese en het 
Sahraouivolk (de bewoners van de Westelijke Sahara).

B. De Europese veiligheid

De toenemende confrontatie tussen Oost en West stelt de noodzaak van een 
onafhankelijker positie voor Europa in een steeds duidelijker licht. Om de 
vrede te bewaren en een werkelijke détente te bevorderen, moet Europa zijn 
verantwoordelijkheden nemen.
De EG moet haar actie versterken ten aanzien van de politieke aspecten van 
de Europese veiligheid. Door politieke samenwerking moet de Gemeen
schap een sterke en originele positie kunnen ontwikkelen, haar vrijheids
ruimte kunnen vergroten en haar invloed meer kracht kunnen bijzetten.
De EG heeft een zeer positieve rol gespeeld in het kader van de Europese 
politieke samenwerking, bij de opstelling van de slotakte van Helsinki, 
tijdens de conferentie van Madrid en ter gelegenheid van de opening van de 
conferentie van Stockholm over de ontwapening in Europa.
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Wij, Europese socialisten, kunnen geen genoegen nemen met het voortduren 
van de deling van Europa in twee starre, tegen elkaar gekante blokken. Wij 
huldigen een opvatting van de Oost-West relaties die ertoe zal bijdragen de 
kloof tussen de volkeren van het Europese vasteland te overbruggen en alle 
Europese volkeren nader tot elkaar te brengen. De veiligheid van Europa 
impliceert eveneens bewapeningscontrole en ontwapening. Europa is een 
werelddeel waar de spiraal van de bewapeningswedloop, in nauw verband 
met de Oost-West confrontatie, een voor de Europese volkeren ondraaglijk 
niveau bereikt heeft.
De Europese landen hebben er derhalve vitaal belang bij te strijden voor een 
veiligheidsbeleid en een echte détente gericht op samenwerking, vrede en 
vrijheid.
Een stabiele en duurzame veiligheid veronderstelt een daadwerkelijke ont
spanning.
Met het oog op ons eigen belang in Europa moet dit beleid de volgende doel
stellingen nastreven:
1. een vermindering van de spanningen tussen Oost en West
2. de activering van het onderhandelingsproces
3. een actievere rol van de Europese staten bij de onderhandelingen
4. een vermindering van de kernwapens door het verwezenlijken van een 

evenwicht op het laagst mogelijke niveau.
Wat de militaire aspecten van de Europese veiligheid betreft erkennen de 
socialisten van de EG, op grond van de verschillen in hun geschiedenis en 
hun nationale toestanden, hun verschillen in opvatting over de rol van de 
kernwapens en de afschrikkende uitwerking ervan op de veiligheid in 
Europa.
Voorts constateren zij de onbevoegdheid van de Gemeenschap op zuiver 
militair gebied.
Zij geven zich rekenschap van het belang van het sedert enige tijd in de 
schoot van het Atlantisch verbond aan gang zijnde debat over de toekomstige 
relaties tussen Europa en de Verenigde Staten. Uit dit debat moet de 
omschrijving van een zelfstandiger veiligheidsbeleid van Europa ten opzich
te van de Verenigde Staten afgeleid kunnen worden. Zij noteren dat bedoeld 
debat zal worden voortgezet binnen het kader van het Atlantisch verbond, 
waarvan alle lidstaten van de EG deel uitmaken, behalve Ierland. Het neutra- 
liteitsstatuut van laatstgenoemd land moet ten volle geëerbiedigd worden.
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HOOFDSTUK 4

De Europese Gemeenschap en de rechten van de mens

De socialisten staan op de voorpost in de strijd voor de rechten van de mens, 
in Europa en elders in de wereld.
De Europese Gemeenschap draagt een bijzondere verantwoordelijkheid met 
het oog op de eerbiediging van de rechten van de mens, zowel in de lidstaten 
als in andere landen. Zij heeft tot plicht te interveniëren indien een van deze 
rechten door een lidstaat miskend wordt.
Het beleid inzake de rechten van de mens maakt integrerend deel uit van het 
beleid van de Europese Gemeenschap en van de Europese politieke samen
werking.
Er moeten sankties getroffen worden tegen de regeringen die welbewust en 
systematisch de rechten van de mens schenden. Deze sankties moeten doel
treffend zijn.
Een werkelijke ontspanning tussen Oost en West kan niet intreden zonder 
speciale aandacht voor de toestand van de fundamentele rechten van de 
mens en de toepassing van de slotakte van Helsinki.
Gewetensbezwaren moeten in de Europese overeenkomst tot bescherming 
van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden erkend wor
den als één van bedoelde rechten.
Er moet een afstemming tot stand gebracht worden tussen de wetten van de 
lidstaten van de Gemeenschap met betrekking tot de burgerlijke dienst
plicht.
De Europese Gemeenschap moet een richtlijn inzake de bescherming van 
persoonlijke gegevens voorbereiden. Dergelijke gegevens mogen niet aan 
derden meegedeeld worden zonder dat de betrokkene hiervan op de hoogte 
gesteld wordt. Dit geldt evenzeer ten opzichte van openbare instanties als 
van particuliere organisaties.
De Europese Gemeenschap draagt een speciale verantwoordelijkheid ter 
voorkoming van discriminaties op grond van het geslacht of sexuele geaard
heid.
Het Europees verdrag betreffende de rechten van de mens moet integraal 
worden toegepast.
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Noord-lerland
De socialisten van de Europese Gemeenschap zijn verontrust over het 
geweld en de wanordelijkheden die in Noord-lerland blijven voortduren; zij 
waarderen het feit dat men zich in Ierland en in het Verenigd Koninkrijk de 
noodzaak bewust wordt de tweedracht en de antagonismen te boven te 
komen. Zij noteren de door twee partijen, leden van de Federatie, in het New 
Ireland Forum gespeelde rol en steunen de inspanningen van alle recht
streeks bij het probleem van Noord-lerland betrokken zusterpartijen, die 
ijveren voor een rechtvaardige en democratische oplossing.
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HOOFDSTUK 5

Meer democratische en doeltreffender instellingen

De socialisten beschouwen de Gemeenschapsinstellingen in de eerste plaats 
als middelen voor het verwezenlijken van de doelstellingen die de Gemeen
schap naar hun opvatting moet nastreven. Er moet dus voor gezorgd worden 
dat de bestaande instellingen zo efficiënt mogelijk werken.
De democratisering van de Gemeenschap onderstelt echter een aanhouden
de verbetering van die instellingen, want zonder democratische instellingen 
is er geen goed gemeenschapsbeleid mogelijk.
Democratie impliceert ook dat ieder gemeenschapsbeleid gecontroleerd of 
controleerbaar moet zijn door de nationale parlementen of het Europees par
lement; in geen geval mag enig gemeenschapsgebied aan de parlementaire 
controle ontsnappen.

De efficiëntie van de bestaande gemeenschapsinstellingen moet ten volle 
hersteld worden.

- Het parlement moet als democratische instelling een sleutelrol vervullen 
bij de democratische controle van de EG, naast de nationale parlementen. 
Het moet zich allereerst concentreren op de essentiële aspecten van zijn 
bevoegdheden, deelnemen aan de wetgevende en budgetaire functie, con
trole uitoefenen op de Commissie en de overige instellingen, debatteren 
over de voornaamste toepassingsproblemen van de verdragen, uiting 
geven aan de grote beleidskeuzen van de Europese volkeren ten aanzien 
van de opbouw van Europa, en zich uitspreken over belangrijke internatio
nale aangelegenheden.

- De Commissie, als hoedster van de verdragen, moet zich ten volle van haar 
opdracht kwijten bij de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de 
gemeenschappelijke beslissingen. Zij moet de verbeelding van de 
Gemeenschap vertegenwoordigen, en mag in geen geval een eenvoudig 
secretariaat van de Raad worden.

- De Raad van Ministers moet tijdig beslissen. Met het oog hierop kan 
gedacht worden aan een procedure met vastlegging van een uiterste 
datum, naar het model van de procedures voor goedkeuring van de begro
ting. De verbetering van het besluitvormingsproces van de Raad is van 
essentieel belang, maar, zonder het eenstemmigheidsprincipe te verzaken, 
zou men de toepassing ervan kunnen beperken tol uitzonderlijke gevallen 
waarbij de «levensbelangen» van een lid-staat op het spel staan.
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- De Europese Raad moet opnieuw worden wat hij oorspronkelijk was: een 
orgaan bestemd om over essentiële zaken te beslissen, om op het hoogste 
verantwoordelijkheidsniveau politieke oplossingen te vinden voor proble
men waarvoor op ministerieel vlak geen uitkomst bestaat.

Institutionele verbeteringen ten gunste van het Europese Parlement worden 
wenselijk geacht (*)

Het Europese Parlement moet zijn invloed op het besluitvormingsproces 
kunnen versterken. Het moet nauwer betrokken worden bij de wetgevende 
functie door het verruimen van de overlegprocedure en de toekenning van 
het recht tot initiatief aan het Parlement. Dit zou dan voorstellen kunnen 
doen die, op advies van de Commissie, door de Raad onderzocht zouden wor
den, net als de voorstellen van de Commissie zelf.
In begrotingszaken heeft het Europese Parlement sedert de hervorming van 
1970 beslissingsrecht. Het gaat er nu om, de begrotingsprocedure te vereen
voudigen en te verduidelijken om een einde te stellen aan de «begrotingsgue- 
rilla» die jaar najaar tussen het Parlement en de Raad uitbreekt over de inter
pretatie van de verdragen.
In verband hiermee heeft het Europese Parlement de mogelijkheid van een 
institutionele verbetering te zijnen gunste in overweging genomen.

Een verbeterd financieel probleem (**)

Een oplossing voor het financieel probleem van de EG is onontbeerlijk.
De schaarste van haar huidige middelen noopt de Gemeenschap overigens 
naar toereikende inkomsten te zoeken en haar financieringssysteem op een 
andere leest te schoeien. Dit systeem slaat evenwel op fundamentele reali
teiten van de Gemeenschap: de gemeenschapspreferentie, het gemeen
schappelijk landbouwbeleid, de solidariteit ten overstaan van derde landen.
De oplossing van de financiële problemen moet billijk zijn voor alle lid
staten van de EG en rekening houden met de specifieke mogelijkheden van 
elk land, zonder daarom het gemeenschapssysteem overhoop te halen of de 
theorie van het «juste retour» te onderschrijven. De oplossing van de finan
ciële problemen gaat gepaard met een noodzakelijke versterking van de 
begrotingsdiscipline. Deze moet alle bestedingen van de Gemeenschap 
omvatten en op een omkadering van de begroting van de EG berusten.

(*) De Britse Labourpartij en de Deense Socialdemokratiet sluiten zich niet bij de tekst van dit 
gedeelte aan.

(**) De Britse Labourpartij sluit zich niet bij deze tekst aan.
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Bijkomende geldmiddelen zijn voor de Gemeenschap onontbeerlijk wil zij 
het hoofd kunnen bieden aan haar nieuwe opdrachten en aan de komende 
verruiming. Maar die geldmiddelen kunnen slechts gerechtvaardigd worden 
door de ontwikkeling van een nieuw gemeenschappelijk beleid. Toereikende 
financiën betekenen nieuwe middelen voor een nieuw beleid: een sociaal, 
economisch, industrieel en regionaal beleid, en verruiming van de Gemeen
schap.
De bestedingen moeten aangepast worden aan de beschikbare middelen en 
niet omgekeerd.
De nieuwe middelen moeten voornamelijk gezocht worden in een verhoging 
van de huidige hefllngsgrens op de BTW en in een gemeenschappelijk lenin- 
genbeleid ten gunste van de investeringen in industriële sectoren met toe
komst.
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Bglage

Verklaring van de PSI en de PSDI

De PSI en de PSDI bevestigen hun instemming met het door Het Europees 
Parlement aangenomen voorstel aangaande een nieuw verdrag voor de Euro
pese Unie en verklaren bedoeld voorstel bij hun werkzaamheden en hun ver
kiezingscampagne te zullen steunen.
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