
Democratisch Europa

Verkiezingsprogramma

Veel Nederlanders voelen zich onbehaaglijk bij Europa. Europa is afstandelijk, ongrijpbaar, en
bureaucratisch. Democratisch Europa wil dat veranderen.

De grote lidstaten hebben het in Europa voor het zeggen. Dat was al zo; dat wordt na de uitbreiding nog
sterker. De ontwerp-grondwet verandert daar niets aan. Maar het kan ook anders. Het moet anders.

Europa besluit over veel in ons dagelijks leven. En de burgers moeten kunnen meebeslissen, weten wie
verantwoordelijk is. Dat is democratie! Europa kan alleen democratisch en controleerbaar worden als het
Europees Parlement uiteindelijk verkozen wordt op basis van Europese lijsten. Zodat het Parlement
herkenbaar wordt en gaat leven. Alleen dan kun je het Europees Parlement ook echt de macht over de
wetgeving geven. Dan kun je ook zorgen voor een krachtige Europese Commissie, samengesteld op basis
van de politieke verhoudingen in het Europees Parlement. Alleen dan hebben de burgers van de kleinere
lidstaten nog invloed.

Maar als we doorgaan op de ingeslagen weg, leidt dat tot meer macht voor de grote lidstaten, grotere
afstand en meer vervreemding. Als deze grondwet wordt aangenomen, zitten wij er voor de komende tijd
aan vast. Democratisch Europa zegt ja tegen Europa, maar nee tegen deze grondwet

Democratisch Europa wil dat de Europese Unie open en democratisch wordt. Zodat duidelijk is wie voor
het beleid verantwoordelijk is. Democratisch Europa wil een Europa van de burgers en voor de burgers.

Europa van de burgers

1. Democratisch Europa wil alleen instemmen met de grondwet voor Europa als deze echt democratisch
wordt. De besluitvormingstructuur is nu te veel gericht op de regeringen van de lidstaten,
vertegenwoordigd in de Raad, waardoor de invloed van de burgers, met name in de kleinere lidstaten,
verloren gaat.
2. Het grootste deel van de wetgeving moet de uitsluitende bevoegdheid van het Parlement worden, met
een marginale toets voor de Raad
3. Dit vereist een Europees Parlement waarin de partijpolitieke invloed veel duidelijker is. Belangrijker
dan de nationale of regionale invalshoek. Een Europees Parlement dat herkenbaar is, dat aanspreekt.
Hiertoe moet (een deel van) het Europees Parlement via Europese lijsten verkozen worden.
4. De Europese Commissie moet voortkomen uit politieke verhoudingen – Europese verhoudingen en niet
de nationale.

Europa voor de burgers

Europa moet er voor de burgers zijn. Europa moet die taken goed en efficiënt uitvoeren waar de burgers
belang bij hebben. Ook in hun dagelijks leven.

Niet meer bevoegdheden naar Europa
De Europese Unie bemoeit zich met veel beleidsterreinen. Soms met te veel. Europa moet alleen die taken
uitvoeren die het welzijn van de burgers in de lidstaten verhogen. In wezen heeft de Europese Unie drie
taken: gezamenlijke problemen oplossen (bijvoorbeeld milieuverontreiniging); barrières voor het
economisch verkeer slechten (de interne markt vervolmaken) en gebruik maken van schaalvoordelen (één
buitenlandse politiek tot stand brengen). Daar moet het bij blijven.

Een veilig Europa
De veiligheid van burgers is essentieel. Voor de bestrijding van terrorisme en internationale criminaliteit



is een effectief justitieel en politieel beleid nodig. Dat vraagt om een Europa dat effectief kan optreden.
Maar dat vraagt ook om een Europa dat democratisch gecontroleerd wordt.

Een gezond Europa
Wij willen dat ons voedsel veilig is. Dat vraagt om duidelijke en adequate normen voor de productie van
voedsel en een strenge naleving en controle. Europa moet adequaat kunnen inspelen op epidemieën als
SARS en MKZ. Er moet oog zijn voor dierenwelzijn.
Een vrije markt voor gezondheidszorg zal bijdragen aan een goedkopere en efficiëntere gezondheidszorg.

Economie
De Interne markt moet vervolmaakt worden. Dit zal het concurrentievermogen van onze economie
versterken en is goed voor de werkgelegenheid en voor onze welvaart. Voor het werken in andere
lidstaten moeten geen overbodige belemmeringen bestaan. Dit vergt onder meer een regeling inzake de
opbouw van pensioenrechten. Voor een sterke economie is goed onderwijs nodig. Europa kan daaraan
bijdragen door de erkenning van diploma’s en de mogelijkheid de opleiding elders te vervolgen. Het
landbouwbeleid moet hervormd worden, zodat de marktwerking versterkt wordt. Een vrije toegang tot
onze markt is ook goed voor ontwikkelingslanden. Regels moeten niet belemmerend zijn, maar wel
effectief voor het goed functioneren van de samenleving. Overbodige regels moeten geschrapt worden.

Een betaalbaar Europa
Nederland geeft per inwoner de grootste netto bijdrage aan de Europese Unie. Het is van belang om ook
in de Europese Unie een strak uitgavenbeleid te voeren. Het gaat om publiek geld, dat met zorg beteed
moet worden. Europa moet geen overbodige uitgaven doen; zorgen dat iedere euro goed besteed is, zowel
rechtmatig als doelmatig. Grote aandacht voor fraudebestrijding.

Milieu
Veel milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Dit vergt een effectieve Europese aanpak. Democratisch
Europa is voor een marktconform milieubeleid: de vervuiler betaalt, ook op Europees niveau. Dat is goed
voor het milieu, goed voor Europa en ook goed voor Nederland, want Nederland loopt daarin voorop.

Buitenlands beleid
Zolang Europa verdeeld is, zal de invloed steeds geringer worden. Landen als China en India zullen hun
groeiende economische kracht ook in politieke invloed weten te vertalen. Democratisch Europa vindt dat
een einde moet worden gemaakt aan de Europese verdeeldheid. Er moet een EU-minister van
Buitenlandse Zaken komen met ruime bevoegdheden op het terrein van het buitenlands beleid.
Bij een gezamenlijk asielbeleid kunnen asielzoekers eerlijk verdeeld worden over de landen van de Unie.

Democratisch Europa wil, kortom, een Europa dat zijn kerntaken goed en efficiënt uitvoert, waarin de
burgers de macht in handen hebben en waarin duidelijk is wie zij kunnen aanspreken en afrekenen als het
voedsel niet veilig is, het milieu vervuilt, de criminaliteit toeneemt en de economie stagneert.


