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PROGRAMMA EUROPESE 
VERKIEZINGEN 2009 
 
 
 
 

EURoPAVOORDELIG!                       
         DUURZAAM 
 
 
Niet meer of minder, maar slimmer Europa! 
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1. INLEIDING 
Europa Voordelig! én Duurzaam is een beweging, die de Nederlandse burgers wil 
mobiliseren richting Europa.  

  
Veel politieke partijen presenteren de Europese Unie als een ‘ondoorgrondelijke’ organisatie, 
alleen geschikt voor vakspecialisten, politici en lobbyisten. Dat is niet waar! Een goed bewaard 
geheim is dat de Europese Unie is veranderd de afgelopen jaren. Weinigen weten dat en de kleine 
coterie van voor vakspecialisten, politici en lobbyisten profiteert hiervan. 
 
Europa Voordelig en Duurzaam wil hier verandering in brengen. Europa Voordelig! en 
Duurzaam wil zorgen dat meer Nederlandse burgers ook toegang krijgen tot de mogelijkheden 
die de Europese Unie biedt.  
 
Hoe? 
 
 

 Het opzetten van een  stoomcursus omtrent het functioneren van de Europese instellingen 
voor Nederlandse burgers, kleine bedrijven  en andere organisaties die geen toegang hebben 
tot de Brusselse subsidiepotten.  

 
 Beter informatie over Brusselse expert groepen, waar over toekomstig Europees beleid  wordt 

besloten. In beginsel zijn deze groepen en hun werk toegankelijk (en open voor publieke 
bijdragen, maar de Nederlandse burger wordt slecht geinformeerd welke onderwerpen op de 
Brusselse agenda staan, en waarom ze voor hem van belang zijn. Europa Voordelig! en 
Duurzaam heeft als ambitie de Nederlandse burger beter te informeren over cruciale 
onderwerpen.  

 
 In Brussel vinden veel werkzoekenden uit ander lidstaten hun weg naar een van de 

instellingen. Nederland blijft hierbij achter. De vele mogelijkheden voor werk of stage in 
Brussel, worden nauwelijks benut. In deze tijden van stijgende werkloosheid, een gemiste 
kans! Europa voordelig! en duurzaam wil hier  meer informatie over geven en bevorderen dat 
jongeren uit Nederland hier meer gebruik van maken. Het gaat hier niet alleen om 
werkgelegenheid bij de Europese instellingen zelf, maar ook om werkgelegenheid bij allerlei 
gelieerde organisaties, adviesbureaus, congresbureaus ed.  

 
 
Tweede belangrijke prioriteit bij Europa Voordelig!  is schone energie. 
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2. HERNIEUWBARE ENERGIE UIT WIND, ZEE EN ZON… 
 
Dat betekent: Nederland zou haar concurrentievoordelen en middelen hier moeten benutten. Meer 
energie uit wind, water en zon!  
 
Nederland heeft vooral aanzienlijke bronnen op het gebied van water en wind in vergelijking met 
de omringende landen!  
 
In Nederland komt het benutten van deze energievormen niet goed van de grond door een gebrek 
aan middelen. Alleen, in Europa zijn veel middelen beschikbaar die nauwelijks worden benut. 
Nederland blijft ver achter bij omringende landen. Nederland verliest duidelijk terrein en know-
how. De inhaalslag met concrete acties is een speerpunt van Europa Voordelig en Duurzaam.  
 

- Op Europees niveau  meer aandacht voor investeringen in de hardware  van hernieuwbare 
energie.  

 
- Op Europees niveau initiatieven nemen zodat middelen en faciliteiten beter benut kunnen 

worden en innovatieve toepassingen voor water, zon en wind als energiebron 
 

- Het op Europees niveau initiatieven nemen om te zorgen dat arrangementen ook 
aantrekkelijker worden voor kleinschalige hernieuwbare energie door kleine 
ondernemingen of particulieren – kleinschalige wind, Hydro, zonne-energie, bio-energie 

  
3. ENERGIE UIT WATER…. 

 
- Energieopwekking uit (zee) water heeft een groot potentieel. Watermanagement is een 

van de selling points van Nederland. Hier kunnen veel meer initiatieven  bevorderd 
worden. Het gaat hier om getijde- en golf energie, kleine hydropower en energie uit 
osmose. 

 
- Nationale actie: het beïnvloeden en faciliteren van een “hernieuwbare 

energieontwikkeling bij grote infrastructurele projecten of onderhoudswerken. 
Vervolgens het stimuleren van de aanvraag van Europese fondsen voor dit hernieuwbare 
energiedeel.  

 
- Nationale actie. Europa Voordelig! en Duurzaam gaat zich inspannen om een fonds op te 

richten voor de cofinanciering van Europese projecten 
 
- Tot slot, wil Europa Voordelig! een soort kick- off service starten voor hernieuwbare 

energie projecten die niet van de grond lijken te komen.  
 
Naast betere informatie voor de burger, en meer hernieuwbare energie ten bate van Nederland, 
heeft Europa voordelig en Duurzaam de volgende andere actiepunten: 
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4. WERKPROCES PARLEMENT 
Ten aanzien van de organisatie van het werkproces van het parlement; 
 

 Het Europese parlement dient ook het recht van initiatief te hebben. Hierdoor zal er meer 
directe invloed van de kiezer zijn op de vorming van Europese regels. 

 
 Streven naar een hogere kwaliteit Europese regelgeving door invloed in parlementair debat en 

daarbuiten. Nu is er bij sommige richtlijnen die gericht zijn op vergelijkbare onderwerpen, 
vaak sprake van een afstemmingsprobleem in  de praktijk bij de transpositie en implementatie 
van beleid en regelgeving. 

 
 
5. INHOUDELIJKE ASPECTEN BIJ ANDERE EUROPESE REGELS 
 

 Vereenvoudiging van aanbestedingsregels voor kleinere bedrijven 
 

 Stimuleren van betere uitleg en vergemakkelijking van interpretaties van Europese richtlijnen 
door beïnvloeding van Europese en Nationale instanties. 

 
 Het ontwikkelen van een richtlijn voor betere controle op financiële markten  

 
 Het tegengaan van vergaande privatisering van openbare diensten als personenvervoer per 

spoor en energiebedrijven 
 

 Het kritisch beoordelen van ander verdergaande privatisering van publieke kerntaken. 
 
Europa Voordelig! en Duurzaam heeft een beperkt programma en wil dit ook zo houden, om zich 
zoveel mogelijk in te zetten op de realisering van haar afspraken en beloftes.   
Indien u opmerkingen heeft bij ons programma, reageer!  
Voorbaat dank. 

 
 
 
 
 
 

 


