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Het Europees Parlement  (EP),  waarvoor op 10 juni 2004 verkiezingen worden 
gehouden, is de 'Tweede Kamer' van Europa. Het bestaat al sinds 1952 maar 
wordt pas sinds 1979 rechtstreeks door de burger gekozen. Het  EP  heeft 
momenteel 626 leden, waarvan 31 uit Nederland. Als gevolg van de uitbrei-
ding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten stijgt het totaal aantal 
leden naar 732. Nederland moet vier zetels inleveren en komt uit op 27 
leden. 
Tot begin jaren negentig waren de bevoegdheden van het  EP  uiterst beperkt. 
Het  EP  had op de meeste terreinen alleen een adviserende rol. Met het Ver-
drag van Maastricht (1992) en de daarop volgende Verdragen van Amsterdam 
(19097) en Nice (2001) kwam daar verandering in. Het  EP  werd medewetgever, 
samen met de Europese Raad van Ministers. De Raad is een soort Europese 
Senaat en bestaat uit de vertegenwoordigers van de 15 EU-lidstaten. De 
meeste Europese wetgeving kan alleen worden aangenomen als zowel het  EP  
als de Raad ermee instemmen. 
Het  EP  bestaat net als nationale parlementen uit fracties. De huidige zes 
PvdA-europarlementariërs maken deel uit van de fractie van de Partij van de 
Europese Sociaaldemocraten, de PES. De PES-fractie is met haar 175 leden de 
op één na grootste fractie in het  EP.  In de meeste gevallen volgen de PvdA-
leden bij stemmingen het stemadvies van de PES-fractie, dat in fractieverga-
deringen wordt besproken en vastgesteld. Soms wijkt de PvdA af van het 
PES-standpunt. De PvdA heeft zich de afgelopen periode bijvoorbeeld sterk 
verzet regen de Europese landbouwsubsidies. Ook stemt de PvdA soms afwij-
kend als "typisch Nederlandse" onderwerpen aan bod komen, zoals het 
beleid ten aanzien van softdrugs. 
Zowel binnen het  EP  als tussen Raad en  EP  moeten compromissen worden 
gesloten. Dit verkiezingsprogramma geeft aan wat daarbij de inzet van de 
PvdA zal zijn. De gezamenlijke sociaal-democratische Europese partijen zul-
len in het voorjaar van 2004 een Europees verkiezingsmanifest vaststellen, 
geïnspireerd door het rapport Rasmussen van de PES partij en fractie dat een 
breed Europees antwoord geeft op de globalisering. Ons Nederlandse verkie-
zingsprogramma is daarvoor een voorzet en een nadere invulling. 
Over de bereikte resultaten zal de PvdA-delegatie in het  EP  regelmatig ver-
antwoording uitbrengen, onder meer door middel van een jaarverslag, (elek-
tronische) nieuwsbrieven en de website (www.pesdelegatie.nl) en wekelijkse 
werkbezoeken in Nederland. 
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Europees Verkiezingsmanifest PvdA 

Inleiding 
Bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in juni 2004 kunnen de 
Nederlandse burgers zich uitspreken 
over belangrijke zaken die hen direct 
raken. 'Europa' mag soms op een ver 
van mijn bed show' lijken, het is dat in 
werkelijkheid niet. Nederlanders weten 
dat wanneer zij zich opwinden over de 
dure Euro of over het gebrek aan een 
krachtige Europese buitenlandse poli-
tiek, zoals ten tijde van de Irak-oorlog. 
Burgers vragen zich tegelijkertijd af wat 
de Europese Unie betekent voor de pen-
sioenen en wat de komst van nieuwe 
lidstaten uit Midden- en Oosteuropa zal 
inhouden voor hun baan. En wat is het 
gevolg van open grenzen met die lan-
den voor de eigen veiligheid? 
Nederlanders weten ook hoeveel voor-
deel ze van Europa hebben. Bijvoor-
beeld: geen urenlange paspoortcontro-
les meer aan de grenzen tussen 
lidstaten van de Europese Unie. En op 
vakantie niet meer de noodzaak om 
geld te wisselen of voortdurend bedra-
gen te hoeven omrekenen. Maar de zor-
gen over wat Europa in petto heeft, 
bestaan evenzeer. 

De Partij van de Arbeid neemt die zor-
gen zeer serieus. Niet door gemakkelijk 
te roepen dat alles wat Europees is niet 
deugt. Nederland met zijn open econo-
mie dankt zijn welvaart en werkgele-
genheid voor een belangrijk deel aan de 
open grenzen binnen Europa. Neder-
land heeft Europa nodig. Ook voor de 
stabiliteit en veiligheid. Dat was zo na 
de Tweede Wereldoorlog en later 
opnieuw na de val van de Berlijnse 
Muur. Maar het Europa dat we nu wil-
len moet meer zijn. Meer dan munt of 
markt. 
De PvdA wil graag een modern Europa 
dat ook opkomt voor de sociale belan-
gen van de mensen die er wonen; een 
Europa dat bijdraagt aan de veiligheid 
van haar inwoners; een Europa dat er 
voor zorgt dat het milieu niet het kind 
van de rekening wordt; een Europa dat 
solidair is met arme landen, zijn inter-
nationale verantwoordelijkheid neemt 
en niet blind vaart op Amerika. Een 
Europa, kortom, dat meer is dan het 
Europa van liberalen en conservatieven 
dat niet veel verder gaat dan grote Vrij-
heid voor de markt en waarin sociale 
rechten voor de burger op een laag pitje 
staan. 

Binnenkort zal de burger, wanneer (de 
kiezers in) de lidstaten daarmee 
instemmen, in Europa over een vol-
waardige Europese Grondwet beschik-
ken die ook een politieke en sociale 
dimensie heeft. Inwoners van de EU 
kunnen zich daarop beroepen. Tegelijk  

weten we dat de Europese Unie zich 
niet met alles kan en moet bemoeien. 
Nederlanders moeten zelf vorm kunnen 
blijven geven aan de inrichting van hun 
eigen samenleving, bijvoorbeeld op het 
terrein van onderwijs of van zorg. 

Waar de PvdA voor een Europese aan-
pak kiest, geven wij aan waarom dat 
nodig is. Zo kunnen we op het wereld-
toneel alleen nog iets betekenen als we 
het als Europeanen samen doen. De cri-
minaliteit kunnen we niet meer in ons 
eentje aanpakken, nu de grenzen zijn 
verdwenen. Het asielprobleem kan 
alleen Europees worden opgelost en de 
economische concurrentie met de rest 
van de wereld kunnen we alleen maar 
aan als we ons op Europese schaal 
organiseren. Zoals de Europese over-
heid nu is georganiseerd, is zij niet in 
staat slagvaardig te opereren, zeker niet 
met 25 of meer lidstaten. Om het ver-
trouwen van de Europeanen te winnen, 
moet duidelijk worden wie wat doet in 
Europa. Wat pakt de Europese overheid 
aan en wat gaan we gewoon zelf doen 
in Nederland? Want er is geen enkele 
reden iets Europees aan te pakken als 
we het nog goed in eigen land voor 
onze burgers kunnen regelen. Dat levert 
Europees alleen maar meer bureaucra-
tie op. Alles wat beter nationaal gere-
geld kan worden dan Europees doen 
wij nationaal. Alles wat beter Europees 
geregeld kan worden, doen wij Euro-
pees. Het moet dan gaan om vraagstuk-
ken die niet meer in eigen land op een 
(sociaal) verantwoorde wijze zijn op te 
lossen. En als we besluiten dat Europa 
iets moet doen, moeten we ook zeker 
weten dat onze belangen voldoende 
aan bod komen, dat wat er gebeurt 
transparant is en democratisch contro-
leerbaar. De Europese burger moet erop 
kunnen vertrouwen dat de Europese 
overheid doet wat nodig is, niet meer 
en niet minder. Als dat duidelijk is en 
bovendien altijd inzichtelijk kan wor-
den gemaakt dat een parlement alles 
goed controleert, of dat nu in Brussel zit 
of in het eigen land, kan het vertrou-
wen in de overheid weer groeien. 
Maar Europa is meer dan alleen een 
instrument, een overheid. Zij is ook een 
waarde op zich: een identiteit geba-
seerd op democratie, vrede en stabili-
teit. Wanneer respect voor de eigen 
nationale identiteit gekoppeld wordt 
aan het besef van een gemeenschappe-
lijke lotsverbondenheid van alle Euro-
peanen, dan weet de burger zich gelijk 
Nederlander en Europeaan. 

Aldus wil de PvdA bijdragen aan een 
sterk en sociaal Europa. Dit streven 
wordt hierna in 9 paragrafen nader uit-
gewerkt. 

1. Een Europese Unie 
voor een betere wereld 

De PvdA wil dat de Europese Unie 
(EU) een belangrijke rol speelt op het 
wereldtoneel. De internationale vei-
ligheid en de strijd tegen het terroris-
me, maar ook de directe veiligheid 
van de Europese burgers, vragen daar 
om. Als economische grootmacht van 
binnenkort 25 landen moet de Unie 
haar invloed aanwenden om de 
internationale rechtsorde te verster-
ken en de strijd aan te gaan tegen 
armoede, onveiligheid en verdruk-
king. Dat kan door in de internatio-
nale politiek zoveel mogelijk met 
één mond te spreken. Door de Euro-
pese markt open te stellen voor ont-
wikkelingslanden. Door krachtig op 
te treden tegen mensenrechtenschen-
dingen en onveiligheid en vóór demo-
cratie en stabiliteit. Door de interna-
tionale instellingen te moderniseren. 
Economische en politiek samenwer-
king zijn daarvoor belangrijke mid-
delen, net als effectief gebruik van 
diplomatieke en slimme sancties en 
desnoods militaire middelen. Zo 
ontstaat een Europese Unie die uit 
principe - maar ook uit eigen belang 
- democratie en mensenrechten, sta-
biliteit en econ isehe ontwikkeling 
wereldbreed bevordert. Europa moet 
in de internationale verhoudingen 
een betrouwbare partner van de Ver-
enigde Staten blijven, maar ook in 
staat zijn om zelfstandig op te tre-
den wanneer dat nodig is. Dat moet 
ook de agenda zijn van de toekom-
stige Europese Minister van Buiten-
landse Zaken. 

a, Bij belangrijke internationale kwes-
ties vinden er altijd consultaties in 
EU-verband plaats. Permanente en 
niet-permanente Europese leden van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties (VN) bevorderen deze consul-
taties voorafgaande aan de besluit-
vorming in New York. 

b. De EU en de landen van de Europese 
Unie maken zich in de Verenigde 
Naties sterk voor modernisering van 
de organisatie. Inzet daarbij is een 
nieuwe gedragscode voor VN-lidsta-
ten (over mensenrechten en het 
democratisch gehalte van het poli-
tieke systeem) en nieuwe expliciete 
VN-criteria voor militair ingrijpen in 
het geval van een (dreigende) huma-
nitaire ramp of genocide of een 
bedreiging van de internationale vei-
ligheid. Bij de noodzakelijke funda-
mentele hervorming van de Veilig-
heidsraad, zal de EU streven naar één 
vertegenwoordiging. Leidraad bij 
deze en andere hervormingen van 
internationale instellingen, ook de 
Wereld Handels Organisatie (WTO), 
de Wereldbank en het Internationaal 
Monetair Fonds, is meer effectiviteit 
én betere democratische controle. 

c. Productiesteun, exportsubsidies en 
importheffingen in de landbouwsec-
tor in Europa worden binnen 5 jaar 
gestopt. Nieuwe afspraken in de EU 
moeten leiden tot het volledig open-
stellen van de Europese markt voor 
producten uit Azië, Afrika en Latijns-
Amerika. 

d. Tussen de EU en een aantal Afri-
kaanse landen worden samenwer-
kingsverbanden opgezet op veilig-
heidsgebied. Er wordt gezamenlijk en 
onder VN-mandaat opgetreden in het 
Grote Merengebied. 

e. Door afspraken in EU-verband over 
geoormerkte schuldenverlichting 
(bilaterale en multilaterale schulden) 
worden extra middelen vrijgemaakt 
voor aids- en armoedebestrijdings-
programma's in Afrika. 

f Ondersteuning van burgers en orga-
nisaties die voor democratie in de 
Oekraïne, Wit-Rusland, de Kaukasus 
en het Middellandse Zeegebied strij-
den, moet hoog op de Europese 
agenda worden gezet. Dit betekent 
onder meer dat actieve samenwer-
king en invulling van associatiever-
dragen alleen plaatsvindt met landen 
die zich aan democratische en men-
senrechtenprincipes houden. Toetre-
ding tot de Europese Unie voor een 
land als Turkije vindt alleen plaats 
als aan alle criteria voor democratie, 
een goed en transparant geregelde 
economie, mensenrechten en rechts-
staat is voldaan. 

De nog op te richten Europese grens-
bewaking wordt ingezet tegen men-
sensmokkel en grensoverschrijdende 
criminaliteit van buiten de Europese 
Unie. Deze inzet staat onder strenge 
controle van het Europees Parlement, 
en vindt zoveel mogelijk plaats in 
samenwerking met democratische 
staten buiten de EU. 

h. De Europese Unie draagt bij aan 
vrede in het Midden-Oosten door 
actieve Europese diplomatie, econo-
mische samenwerking en militaire 
veiligheidsgaranties. Aan Israël en de 
Palestijnse Autoriteit wordt statione-
ring van een EU/Navo-vredesmacht 
onder VN-mandaat voorgesteld. De 
EU zal Israël stevig aanspreken op de 
mensenrechtenparagraaf in het Asso-
ciatieverdrag. Zij zal ook de Pale-
stijnse Autoriteit aanspreken op haar 
verantwoordelijkheden om effectief 
op te treden tegen terrorisme. 

Op defensiegebied bundelen de lid-
staten van de EU hun krachten door 
onderlinge afspraken te maken over 
taakverdeling en militaire samenwer-
king. Binnen 5 jaar zijn snel inzetbare 
Europese eenheden voor internatio-
nale operaties, zoals het Eurocorps, 
volledig operationeel inzetbaar onder 
VN-mandaat (in o.a. Afrika en het 
Midden-Oosten). Er worden binnen 
de Europese begroting extra finan-
ciële middelen vrijgemaakt voor ver-
sterking van een EU-Navo vrede-
smacht. 

2. Een sterke en sociale economie: 
maar en betere banen 

De PvdA wil een sterke en sociale 
economie in Europa. Een economie 
die de burger perspectief biedt en 
gericht is op duurzame groei, meer 
en betere banen en een hechte 
sociale samenhang. Daarmee onder-
schrijft de PvdA de doelstelling van 
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een dynamische kenniseconomie, 
zoals die door de Europese Unie in 
2000 in Lissabon onder leiding van 
de socialistische premier Guterrres 
is geformuleerd (de 'Lissabon-
agenda'). Zo kan een sociaal-demo-
cratisch antwoord worden gegeven 
op uitdagingen als de globalisering, 
de vergrijzing, snelle technologische 
veranderingen en migratie. De blik 
moet daarbij niet alleen gericht zijn 
op de Verenigde Staten, maar ook op 
Azië en de opkomende nieuwe eco-
nomieën. Europa moet deze niet wil-
len imiteren, maar op eigen kracht 
vanuit de eigen sterke punten de 
concurrentie aangaan. De ontwikke-
ling van kennis, innovatie van pro-
ducten en de verhoging van arbeids-
productiviteit staan daarin centraal. 
Maar minstens zo wezenlijk is dat 
zij gepaard gaan met een krachtig 
werkgelegenheidsbeleid en met een 
duurzaam stelsel van sociale zeker-
heid dat rekening houdt met de toe-
nemende flexibiliteit en mobiliteit 
van de arbeid. Dat hoeft niet altijd 
op Europees niveau georganiseerd te 
worden, maar Europa moet dat wel 
bevorderen. 
Daarom is het ontwikkelen van een 
samenhangend Europees macro-eco-
nomisch beleid wenselijk dat inves-
teert in de toekomst. Concurrentie 
tussen lidstaten is daarbij mogelijk 
en tot op zekere hoogte wenselijk, 
maar mag niet leiden tot uitholling 
van de afzonderlijke stelsels van 
sociale zekerheid in de lidstaten. De 
laatste dienen zich wel te moderni-
seren. 
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a. Het macro-economische beleid van 
de Europese Unie moet gericht zijn 
op duurzame economische groei en 
werkgelegenheid. De Europese Cen-
trale Bank (ECB) richt zich op prijs-
stabiliteit en heeft bewezen van de 
Euro een sterke en stabiele munt te 
kunnen maken. Het ECB-beleid moet 
echter, zeker in tijden van recessie, 
ook afgerekend worden op de effec-
ten op de groei van de economie. De 
Europese afspraken over de begrotin-
gen van de afzonderlijke lidstaten die 
zijn vastgelegd in het zogenaamde 
'groei en stabiliteitspact' moeten 
gericht blijven op het bereiken van 
een begrotingsevenwicht, maar die-
nen ook economische groei en werk-
gelegenheid te bevorderen. 

b. Europa heeft niet alleen private 
investeringen nodig. Ook overheids-
investeringen bijvoorbeeld in netwer-
ken en infrastructuur zijn hard nodig 
(denk maar aan verbindingen naar 
en binnen de nieuwe lidstaten. Zij 
kunnen bovendien de economische 
groei bevorderen. De Europese Inves-
teringsbank kan daar impulsen aan 
geven en privaat kapitaal aantrekken. 

C. Lidstaten en regio's moeten ophou-
den elkaar te beconcurreren met lage 
belastingtarieven en speciale fiscale 
voordelen om bedrijven te lokken. 
Want daardoor worden de belasting-
inkomsten uitgehold en moeten de 
lasten op arbeid worden verzwaard 
of de uitgaven voor sociaal en ander 
beleid worden verminderd. Vennoot-
schaps- en winstbelasting moeten 
door coördinatie in de Europese Unie 
binnen een redelijke bandbreedte 
gebracht worden. Belastingontwijking 
en belastingparadijzen' moeten ste-
vig worden aangepakt. 

d. Europese regels en afspraken voor 
liberalisering en privatisering van 
diensten zoals de energie- en water-
voorziening, post en  telecom,  trans- 

port en andere zaken die vroeger 
veelal alleen door de overheid gere-
geld werden, mogen de verantwoor-
delijkheid van de overheid voor de 
toegankelijkheid, kwaliteit, leverings-
zekerheid en betaalbaarheid van die 
diensten niet ondergraven. Het is van 
groot belang dat ook op Europees 
niveau die publieke verantwoorde-
lijkheid wordt erkend en vastgelegd 
in een kaderwet als tegenwicht tegen 
de dominantie van uitsluitend con-
currentieregels. Nationale garanties 
voor deze diensten mogen niet in het 
geding komen door regels van de 
Europese Unie. 
Het mededingings- en interne markt-
beleid moet in het algemeen verder 
kijken dan alleen de marktgevolgen, 
bijvoorbeeld bij kwesties van staats-
steun of (grensoverschrijdende) con-
centraties en fusies. Ook bij het 
beoordelen van openbare aanbeste-
dingen moeten milieu- en sociale 
voorwaarden volledig meegewogen 
kunnen worden in de afwegingen die 
lokale en regionale besturen maken. 

a. Voor een sterke Europese kenniseco-
nomie is het nodig dat zowel de EU 
als de afzonderlijke lidstaten meer in 
onderzoek investeren. Hierbij gaat 
het niet alleen om publieke investe-
ringen maar ook om een bijdrage van 
het bedrijfsleven. Overheid en 
bedrijfsleven investeren gezamenlijk 
in het opzetten van kennisexpertise-
centra op het grensvlak van bedrijfs-
leven en wetenschap. De Europese 
overheid stimuleert activiteiten die 
vanwege schaalvereisten beter in 
Europees verband kunnen worden 
uitgevoerd. Via zogenaamde flans-
Europese centra voor onderzoek en 
ontwikkeling van bijvoorbeeld digi-
tale netwerken wordt ondersteuning 
gegeven aan het midden- en kleinbe-
drijf, starters en lokale initiatieven 
met een grensoverschrijdend karak-
ter. Fundamenteel onderzoek wordt 
gestimuleerd en niet ondergeschikt 
gemaakt aan de wensen van de 
markt. 

De zogeheten 'Europese Onderwijs 
Ruimte' wordt versterkt. Dat betekent 
niet dat Europa nu het onderwijs in 
Nederland gaat regelen. Wat het 
onder meer wel betekent, is dat met 
spoed een eind gemaakt moet wor-
den aan het niet erkennen van diplo-
ma's (nu wordt nog 50 % niet erkend). 
Bureaucratie moet hierbij worden 
teruggebracht tot een minimum. Het 
betekent bovendien dat het makkelij-
ker moet worden voor burgers om in 
een andere lidstaat een opleiding te 
gaan volgen. Het doel van een sterke 
kenniseconomie vereist dan ook poli-
tieke samenwerking op het gebied 
van onderwijs en levenslang leren. 
Daarin staan gezamenlijke ambities 
en doelstellingen centraal zoals: een 
diploma voor iedere schoolverlater, 
herkansingen voor drop-outs en 
recht om te blijven leren ook op 
latere leeftijd. De PvdA pleit ook voor 
in Europese uitwisselingsprogram-
ma's (als 'Socrates', 'Leonardo da  
Vinci'  en 'Jeugd') en vindt dat daarin 
meer aandacht moet komen voor het 
lager en middelbaar beroepsonder-
wijs. 

g. Meer en beter werk in de Europese 
Unie betekent 15 miljoen extra banen 
in 2010 in de huidige lidstaten van de 
Europese Unie. Zo is het in Lissabon 
afgesproken. Alles moet nu worden 
gedaan om het te realiseren, ook in 
Nederland. 

h. De Europese afspraak van 1997, die 
sindsdien door de nationale overhe- 

den succesvol is nagekomen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken, 
dient te worden voortgezet. We moe-
ten vasthouden aan de belofte dat 
alle jongeren tot 23 jaar binnen 6 
maanden werk of scholing aangebo-
den krijgen. De PvdA verzet zich 
tegen maatregelen om te bezuinigen 
op dit beleid, waardoor Nederland 
niet meer kan voldoen aan deze 
Europese afspraken. 

1, In Europese arbeidswetgeving moet 
gestreefd worden naar het wegne-
men van obstakels om tijdelijk of in 
vaste dienst overal in de Europese 
Unie arbeid te verrichten. Werkne-
mers uit de nieuwe lidstaten van de 
Europese Unie die in oude lidstaten 
(zoals bijvoorbeeld Nederland) gaan 
werken, moeten onder dezelfde 
arbeidsvoorwaarden vallen als hun 
collega's in die oude lidstaten. Dat is 
in hun eigen belang en voorkomt 
bovendien oneigenlijke concurrentie 
op de arbeidsmarkt. Illegale arbeids-
bemiddeling en tewerkstelling dienen 
op alle mogelijke manieren bestreden 
te worden. 

Een vrije markt betekent vrij verkeer 
van werknemers. Obstakels voor het 
meenemen van opgebouwde sociale 
zekerheids- en pensioenrechten 
moeten worden opgeruimd; een 
betere coördinatie moet zorgen dat 
Nederlanders die over de grens gaan 
werken en lof wonen niet tekort 
gedaan wordt. 

k. De gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen in en buiten het arbeids-
proces wordt door de Europese Unie 
met kracht bevorderd. De Europese 
Unie heeft op dit terrein een belang-
rijke positieve invloed gehad. Die 
invloed is nog steeds hard nodig, ook 
in Nederland (bijvoorbeeld ten aan-
zien van gelijke beloning tussen 
mannen en vrouwen en gelijke ver-
zekeringspremies voor mannen en 
vrouwen). Gelijke behandeling mag 
niet beperkt blijven tot vrouwen; ach-
terstelling van gehandicapten, leef-
tijdsdiscriminatie en discriminatie 
van homo's en lesbiennes, racisme 
en discriminatie op grond van gods-
dienst of nationaliteit verdienen 
evenzeer bestrijding. 

Internationalisering van bedrijven en 
markten vereist beter toezicht en 
controle. Europese regelgeving over 
medezeggenschap over de grenzen 
wordt versterkt, zodat onderne-
mingsraden op Europees niveau beter 
kunnen functioneren. Het recht op 
informatie en consultatie dient ook 
in andere Europese regelgeving over 
vennootschapsrecht, goede bedrijfs-
voering (ook wel bekend als  'corpo-
rate governance')  en financiële mark-
ten (o.a. in de overnamerichtljn) 
stevig te worden verankerd. 

m. Ten aanzien van de arbeidsmigratie 
moeten er Europese afspraken 
komen: lidstaten die het nodig en 
wenselijk achten op dit terrein een 
actief beleid te voeren bijvoorbeeld 
door middel van het hanteren van 
arbeidsmarktquota moeten dat kun-
nen doen op voorwaarde dat de las-
ten daarvan niet op andere lidstaten 
worden afgewenteld. Van belang 
daarbij is tevens dat de arbeidsmi-
granten die tijdelijk of langdurig in 
Europa verblijven sociale rechten 
krijgen en niet als derderangs bur-
gers en goedkope arbeidskrachten 
uitgebuit worden en vanuit die posi-
tie met EU-burgers gaan concurreren. 
Integratie is daarbij het sleutelwoord. 
Ook willen we dat bij de eventuele  

werving van arbeidsmigranten 
nadrukkelijk rekening wordt gehou-
den met de belangen van de landen 
van herkomst, we willen geen  'brain  
drain', maar een migratie die ook de 
ontwikkeling in deze landen ten 
goede komt. 

3. Zorg en pensioenen: ook in Europa 
'de boel bij elkaar houden' 

De PvdA staat pal voor moderne 
Europese verzorgingsstaten die, 
ieder met hun eigen nationale ken-
merken, borg staan voor sociale 
bescherming en gelijke kansen voor 
hun burgers. Dat is geen liefdadig-
heid, maar slim economisch beleid 
en het beste middel om onze 
samenlevingen bij elkaar te houden. 
Recht op goede voorzieningen bij 
ziekte en ouderdom en voor de com-
binatie van werk en zorg horen 
daarbij. 
Met de uitbreiding van de Europese 
Unie komen er lidstaten bij met een 
veel lager welvaartspeil en minder 
ontwikkelde systemen van sociale 
zekerheid en zorgvoorzieningen. We 
willen geen weg omlaag door een 
spiraal van concurrentie binnen de 
EU op lage lonen en sociale premies. 
Het is voor de PvdA duidelijk: de 
Europese Unie neemt niet de verant-
woordelijkheid over van de natio-
nale en lokale overheden op het 
gebied van zorg en voorzieningen. 
Maar waar de Europese Unie wel 
een eerste verantwoordelijkheid 
heeft (zoals ten aanzien van de 
interne markt en het mededingings-
beleid), moeten Europese regels en 
afspraken geen negatief effect heb-
ben op sociaal beleid en sociale 
zekerheid. 

a. De bestrijding van armoede in de 
Europese Unie is een taak van de 
afzonderlijke lidstaten, maar ook een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
De samenwerking die nu is afgespro-
ken tussen lidstaten moet uiteinde-
lijk uitlopen op het gezamenlijk for-
muleren van een gegarandeerd 
(bijvoorbeeld aan het nationale BNP 
gerelateerd) minimuminkomen, bij-
standsniveau en minimumpensioen. 

b. Iedere burger in Europa moet kunnen 
rekenen op een fatsoenlijk basispen-
sioen dat is aangepast aan nieuwe 
leef- en arbeidspatronen. Modernise-
ring van de pensioenstelsels in de 
verschillende lidstaten is nodig om 
degelijk en solidair op de vergrijzing 
te zijn voorbereid. Voorkomen moet 
worden dat door Europese regels voor 
de interne markt aantasting plaats-
vindt van onze Nederlandse collec-
tieve aanvullende pensioenregelin-
gen. De Europese Unie moet juist 
bevorderen dat ook elders (bijvoor-
beeld in de nieuwe lidstaten) de aan-
vullende pensioenregelingen op een 
collectieve en solidaire manier wor-
den vormgegeven. Behalve de betaal-
baarheid, gelden hierbij ook sociale 
doelstellingen (kwaliteit, gelijke 
behandeling, toegankelijkheid). 

C. Betere regelingen voor de combinatie 
van werk en zorgtaken zijn wezenlijk 
voor een grotere arbeidsdeelname 
van vrouwen en voor de sociale 
samenhang. Hier ligt de verantwoor-
delijkheid in de eerste plaats bij de 
afzonderlijke lidstaten. Maar de Euro-
pese Unie moet er voor zorgen dat 
zulke regelingen worden gestimu-
leerd en niet weggeconcurreerd bin-
nen de interne markt. 

d, Het recht van Europese burgers op 
gezondheidszorg strekt zich over heel 
Europa uit. Met een Europees ziekte-
kostenpasje moet iedereen bij verblijf 
in een ander Europees land gemak-
kelijk en goed geholpen kunnen wor-
den. Samen met verzekeraars en 
zorgverstrekkers (publiek en privaat) 
moeten duidelijke Europese regels 
opgesteld worden om deze grens-
overschrijdende zorg in goede banen 
te leiden. 

a. De Europese mededingingsregels en 
regels voor vrij verkeer moeten veel 
meer rekening houden met het 
maatschappelijk belang van goede 
zorgvoorzieningen Dat is met name 
voor Nederland van belang, omdat 
we in ons land een grotendeels pri-
vate uitvoering van ziektekostenrege-
lingen en andere sociale basisbe-
scherming kennen. Die moet niet op 
grond van Europese regels minder 
solidair en rechtvaardig worden. 

Volksgezondheid is een nationale 
aangelegenheid, maar ook hier is 
steeds meer behoefte aan Europese 
coördinatie. Epidemieën trekken zich 
niks aan van landsgrenzen. Interna-
tionale coördinatie moet bij de 
bestrijding daarvan actief door 
Europa ter hand worden genomen. 

g. De PvdA wil de bestaande Neder-
landse opvattingen ten aanzien van 
het drugsbeleid, euthanasie, abortus 
en eugenetica overeind houden en 
zal deze ten volle in Europa uitdra-
gen. 

4. Landbouw, Visserij en Natuur: 
veilig en eerlijk 

De PvdA wil een ander Europees 
landbouwbeleid. Een landbouwbe-
leid dat gericht is op kwaliteit en 
veiligheid van de producten, toegan-
kelijkheid door redelijke prijzen, en 
respect voor het dier, het landschap 
en ons milieu. De consument moet 
er van op aan kunnen dat de over-
heid de voedselveiligheid garan-
deert. 
Door het Gemeenschappelijk Land-
bouw Beleid (GLB) van vandaag 
bestaat in de Europese Unie een 
redelijk veilige, goedkope voedsel-
voorziening die landbouwers 
bestaanszekerheid en de burgers 
voedselzekerheid biedt. Keerzijde 
hiervan is echter de grootschalige, 
intensieve landbouw. Die zorgt voor 
grote problemen op het gebied van 
dierenwelzijn, vervuiling, groot 
energieverbruik, een eentonig land-
schap, een groeiende oneerlijkheid 
in de wereldhandel en een groeiend 
beslag op de financiële middelen 
van de Europese Unie. 
Een belangrijke stap in de goede 
richting is het recente besluit van de 
Europese Unie om boeren in plaats 
van productiesteun voortaan inko-
menssteun te geven. Maar er moe-
ten volgens de PvdA nog verdere 
stappen worden gezet op de weg 
naar een duurzaam landbouwbeleid 
in West- èn Oost-Europa. 
De PvdA wil dat de Europese Unie 
noch tariefmuren noch exportsubsi-
dies handhaaft die nadelig uitpak-
ken voor boeren in ontwikkelings-
landen. 

a. Alle productiesteun dient te worden 
afgebouwd, dus geen uitzonderingen 
meer zoals voor de suiker en de zui-
vel. De vrijkomende middelen moe-
ten grotendeels worden bestemd 
voor de economische en sociale ont- 
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wikkeling van het platteland en niet 
meer alleen voor algemene inko-
menssteun aan boeren. Een deel van 
die middelen kan tevens worden 
ingezet voor het verbeteren van de 
sociale samenhang in stedelijke pro-
bleemgebieden. 

Europees landbouwbeleid is van 
groot belang voor de mensen die in 
de landbouw werken. Bij de noodza-
kelijke veranderingen in dat beleid 
dienen daarom de belangen van deze 
mensen niet uit het oog verloren te 
worden. Daarom moet er tijdelijke 
inkomenssteun worden gegeven aan 
boeren die overstappen op minder 
intensieve landbouw, diervriendelijke 
en milieuvriendelijke (biologische) 
landbouw. Ook de overstap naar 
duurzame plattelands- en natuuront-
wikkeling wordt financieel onder-
steund. De totale hoeveelheid midde-
len die omgaat in het GLB moet op 
den duur verminderen. Op termijn 
dient te worden geëvalueerd in hoe-
verre dit nieuwe GLB voldoet aan het 
uitgangspunt van voedselzekerheid. 

C. De besluitvorming over de besteding 
van delen van de landbouwfondsen 
voor de economische en sociale ont-
wikkeling van het platteland wordt 
naar de regio's overgeplaatst. Regio's 
maken hun eigen ontwikkelingsper-
spectief en voeren dat uit. Er komt 
geen grote bureaucratie: 'Brussel' 
controleert achteraf op basis van 
Europees vastgestelde afspraken over 
wijze van produceren die door de lid-
staten zelf naar de specifieke lokale 
situatie worden vertaald. 

d. De voedselproductie in Europa moet 
diervriendelijk en milieuvriendelijk 
zijn en tevens onderworpen zijn aan 
strenge eisen op het gebied van 
voedselveiligheid. De PvdA is er daar-
bij voor dat gerichte vaccinatie wordt 
toegepast om verspreiding en epide-
mieën van infectieziekten onder 
landbouwhuisdieren te voorkomen. 
Het nodeloos doden van miljoenen 
gezonde dieren is geen middel om 
ziekten te bestrijden. 

e. Het gesleep met dieren door Europa 
wordt aan strengere regels onderwor-
pen. Er komt voor de Europese Unie 
een ethisch toetsingskader voor die-
renwelzijn. De Europese Unie ziet er 
bovendien op toe dat in het verband 
van de Wereld Handels Organisatie 
(WTO) hierover afspraken worden 
gemaakt, die ook worden gecontro-
leerd. De Europese Voedselautoriteit 
krijgt zo snel mogelijk een plek en 
voldoende budget om daarop toe te 
zien. 

f. Het gebruik van transgene (= gene-
tisch gemodificeerde) landbouwpro-
ducten wordt slechts toegestaan voor 
verbetering van de voedselvoorzie-
ning en de vermindering van de 
milieubelasting, en pas nadat de risi-
co's uitvoerig zijn getest. Consumen-
ten krijgen voldoende informatie 
over de producten en er is voldoende 
toezicht en controle. 

g. In de visserij moet veel sneller dan 
momenteel in Europees verband is 
afgesproken, worden overgeschakeld 
op vangstmethoden die bijvangst 
beperken en vernieling van de zeebo-
dem verminderen. Een verdere sane-
ring van de Europese vissersvloot 
lijkt daardoor onontkoombaar, maar 
de PvdA vindt wel dat dit op een fat-
soenlijke manier moet gebeuren. Vis-
kweek moet op een duurzame, 
milieuvriendelijke en diervriendelijke 
manier worden gedaan. 

h. De natuurontwikkeling is van groot 
belang, maar is vooral een zaak van 
de lidstaten. De Europese Unie zet 
zich in voor specifieke natuurgebie-
den van groot Europees belang of op 
de grens van verschillende lidstaten 
(inclusief grensoverschrijdende fauna 
zoals vogels). De Europese ecologi-
sche hoofdstructuur wordt versterkt. 
De landen en regio's voeren dit beleid 
uit; de Europese Unie stimuleert en 
controleert. 

5. Milieu, transport en energie: 
veilig en schoon 

De PvdA is voor behoud van een 
schoon milieu. Tegelijk vinden wij 
goede transportmogelijkheden en de 
beschikbaarheid van voldoende 
energie van groot belang. Het milieu 
is bij uitstek een Europees en zelfs 
mondiaal thema. Maar ook dan zijn 
keuzes niet te vermijden. Om het 
milieu te sparen kiest de PvdA voor 
een duurzame economische ontwik-
keling in Europa in plaats van voor 
onbeperkte economische groei. De 
Europese Unie zal in de komende 
jaren verdere stappen moeten 
nemen voor versterking en uitbrei-
ding van internationale verdragen 
(zoals die in Kyoto over de uitstoot 
van broeikasgassen), en er daar-
naast voor ijveren dat de Verenigde 
Staten en Rusland daar ook in parti-
ciperen. Zij zal ook middelen moe-
ten inzetten voor de duurzame ont-
wikkeling van arme landen. 
Duurzame ontwikkeling komt alleen 
tot stand als ontwikkelingslanden 
tegelijk met de welvarende landen 
de mogelijkheid hebben om hun 
milieubeleid vorm te geven. 

a. De Europese Unie maakt meer werk 
van het principe 'de vervuiler 
betaalt'. Dit is één van de meest 
effectieve instrumenten om het 
milieu te beschermen. Om oneerlijke 
concurrentie tussen landen te voor-
komen komen er gezamenlijke 
afspraken over vergroening van ons 
belastingstelsel (BTW op vliegtickets 
en accijns op kerosine; grootverbrui-
kerstoeslag op energieverbruik - de 
zogeheten 'ecotaks' - , stimuleren 
'groene' stroom en verlaging van 
BTW op producten en diensten die 
milieuvriendelijk zijn). 

b. De Europese Unie zet zich met kracht 
in voor de nakoming van bestaande 
afspraken voor duurzame ontwikke-
ling (tegen uitputting van grondstof-
fen, uitstoot van broeikasgassen en 
onbeheerste afvalstromen) en voor 
de totstandkoming van nieuwe 
afspraken over de overschakeling op 
het gebruik van hernieuwbare bron-
nen om in onze energievraag te voor-
zien. 

c. Er moet een grondige evaluatie van 
het Europees energiebeleid komen, 
met als doel een efficiënter gebruik 
van energie, relatief meer gebruik 
van groene energie en op lange ter-
mijn de beëindiging van het gebruik 
van kernenergie. Na de uitbreiding 
van de Europese Unie worden zo snel 
mogelijk alle kerncentrales in Mid-
den- en Oost-Europa gebracht op het 
West-Europese niveau van veiligheid, 
te beginnen in Litouwen. Daarnaast 
moeten bij de eventuele privatisering 
van openbare nutsbedrijven in de 
energiesector strikte normen worden 
gehanteerd ten aanzien van het 
milieu en de leverzekerheid en toe-
gankelijkheid van schone energie 
voor burgers. 

d. De Europese Unie investeert in een 
intensief programma om de milieu-
problemen in Midden- en Oost-
Europa, de Balkan en Rusland aan te 
pakken. Milieuproblemen zijn alleen 
duurzaam aan te pakken als stevig 
wordt geïnvesteerd in kennisontwik-
keling en technologisch onderzoek, 
en in het doorvoeren van innovaties. 
Daarom is naast financiële middelen 
voor de ontmanteling van de vervui-
lende industrie ook overdracht van 
kennis en technologie noodzakelijk. 

e. De Europese Unie neemt het voor-
touw in de mondiale bescherming 
van kwetsbare natuurgebieden en de 
biodiversiteit, in het bijzonder de 
kustgebieden, de poolgebieden en de 
regenwouden. Er dienen harde 
afspraken te worden gemaakt over 
visserij langs kusten en op de oce-
anen, de grootschalige bosbouw en 
grootschalige landbouw in de tropi-
sche gebieden. 

f. Eén van de belangrijkste mondiale 
uitdagingen op milieugebied is de 
beschikbaarheid van zoetwater. Ener-
zijds is Europa de laatste jaren 
getroffen door grote overstromingen, 
in andere maanden was er sprake 
van zware droogte. Klimaatmodellen 
voorspellen een verheviging van dit 
soort extreme situaties. Vanwege het 
feit dat de rivieren door heel Europa 
stromen is het van belang dat de 
Europese Unie maatregelen neemt op 
het gebied van waterbeheer en de 
beschikbaarheid van gezond drink-
water. 

g. Er komt een strikte naleving van 
regels voor de scheepvaart in de 
Europese wateren. Milieurampen als 
die in Noord-Spanje in 2002 zullen 
met keiharde maatregelen tegen 
overtreders van technische en veilig-
heidsvoorschriften -zoveel als 
mogeljk is- worden voorkomen. 

De PvdA zet zich in voor een ver-
snelde realisering van de Transeuro-
pese Transport Netwerken (TEN-T) en 
voor hun uitbreiding naar de nieuwe 
lidstaten. Goede vervoersmogelijkhe-
den zijn van essentieel belang voor 
de burgers en het bedrijfsleven. De 
nadruk bij de infrastructuurinveste-
ring in de TEN-T ligt sterk op vervoer 
per spoor en water en de PvdA steunt 
dat krachtig. De voltooiing van de 
interne markt - met strenge veilig-
heidsnormen - in deze vervoerstak-
ken is ook van het grootste belang 
om de concurrentiepositie ten 
opzichte van het wegvervoer te ver-
beteren, en om oneerlijke concurren-
tie tussen landen in de wegvervoers-
sector tegen te gaan. Een Europees 
raamwerk voor het in rekening bren-
gen van de werkelijke kosten van 
vervoer, inclusief de milieu- en onge-
vallenkosten moet ook worden ont-
wikkeld zodat alle vervoerstakken op 
gelijke voet kunnen concurreren. 

6. Cultuur en sport 

Europa kent een zeer rijke artistieke 
en culturele geschiedenis. In de 
beeldende kunst, in de literatuur en 
in de volkscultuur is de verscheide-
nheid indrukwekkend. Die moet 
gekoesterd en elke dag opnieuw ver-
rijkt worden. De afzonderlijke lan-
den zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun cultuurbeleid. Maar Europa kan 
een aanvullende rol spelen op twee 
fronten: stimuleren van communica-
tie via kunstuitingen en beschermen 
tegen vervlakking en verdwijning. 
Waar belangen en ideeën samenval- 

len, dient samenwerking van lidsta-
ten en uitwisseling te worden ver-
sterkt. Met name gericht op de 
nieuwe generaties Europeanen. 
Europa moet de diversiteit en kwali-
teit beschermen tegen effecten van 
globalisering en commercie en moet 
stimuleren dat alle burgers in het 
toekomstig Europa zich daarbij 
betrokken voelen. Dat geldt ook voor 
het recht van burgers om toegang te 
hebben tot pluriforme informatie en 
voor de ontwikkelingen in de sport. 
In de regels voor de Europese markt 
moet daarmee rekening worden 
gehouden, maar ook in de afspraken 
die internationaal gemaakt worden 
voor het openstellen van de Euro-
pese markt. De Europese Unie moet 
de nationale en regionale verschei-
denheid van de Europese culturen 
beschermen en tegelijkertijd het 
gemeenschappelijk erfgoed bevorde-
ren. Wat ons als Europeanen bindt is 
juist die dubbele wens. 

a. De Europese Unie ondersteunt het 
propageren van de geschiedenis en 
de cultuur van de Europese volkeren. 
Aan de jaarlijkse aanwijzing van een 
'culturele hoofdstad van Europa' 
wordt extra publicitaire aandacht 
gegeven. Specifieke ondersteuning en 
aandacht verdienen daarbij produc-
ties die naar inhoud en vorm gericht 
zijn op diversiteit en een jong publiek 
in de verstedelijkte gebieden. 

b. Culturele uitwisseling op niet-com-
merciële basis en het stimuleren van 
artistieke en literaire producties die 
de verscheidenheid van Europa waar-
borgen, worden bevorderd. Bestaande 
Europese programma's voor culturele 
uitwisseling worden versterkt en 
meer dan tot nu toe gericht op het 
ondersteunen van netwerken en uit-
wisselingen tussen jongeren. 

c. De Europese Unie ondersteunt finan-
cieel Europese film- theater- en tele-
visie producties die zonder publieke 
steun anders niet tot stand zouden 
kunnen komen. 

d. In de regels voor de totstandkoming 
van één Europees prijs- en marktbe-
leid wordt rekening gehouden met de 
wens om ter bescherming van de 
verscheidenheid uitzonderingen te 
maken, zoals ten aanzien van boeken. 

a. In het kader van de onderhandelin-
gen over liberalisering van de wereld-
markt dient bescherming van eigen 
culturele producties mogelijk te zijn. 
Ook wil de PvdA onderzoeken of een 
apart instrumentarium, zoals dat nu 
wordt voorgesteld door verschillende 
landen aan de Unesco, wenselijk is 
om de diversiteit van culturele uitin-
gen te bevorderen. 

f. In de regelgeving voor de interne 
markt wordt nadrukkelijk rekening 
gehouden met de noodzaak om de 
pluriformiteit bij de informatie- en 
nieuwsvoorziening aan burgers te 
garanderen. 

g. De maatschappelijke functie van 
sport moet op Europees niveau 
erkend worden. Voorop staat het 
belang van de actieve en passieve 
beleving van sport door miljoenen 
Europeanen. Met de Europese organi-
saties in de sport moeten afspraken 
gemaakt worden waarmee, uitgaande 
van de maatschappelijke functie van 
topsport en breedtesport, de nega-
tieve invloed van Europese mededin-
gings- en interne marktregels aan 
banden kan worden gelegd. 

7. Een Europese Unie van de burger: 
meer democratie en minder 
bureaucratie in Europa 

Wij willen in Europa een bestuur dat 
democratisch en integer is en dicht 
bij de burgers staat. Een Europees 
bestuur dat problemen aanpakt die 
we niet meer alleen in eigen land 
kunnen oplossen. Om dat goed te 
kunnen doen, moet de Europese 
overheid de Europese burgers beter 
vertegenwoordigen. Wij moeten af 
van Europa als een onbekende en 
onzichtbare regelmachine, die men-
sen het gevoel geeft dat zij er geen 
enkele invloed op kunnen uitoefe-
nen. Inmiddels zijn belangrijke 
stappen in de goede richting gezet 
in het kader van de Europese Con-
ventie. De PvdA vindt het werken 
met zo'n Conventie waarin volksver-
tegenwoordigers een belangrijke rol 
spelen, een grote vooruitgang. Het 
concept voor een Europese Grondwet 
is het resultaat van dit democratisch 
proces. Wij blijven ons inzetten voor 
verdere verbeteringen zoals een 
effectiever buitenlands beleid. 
De instellingen van de Europese 
Unie - waarvan de Europese Raad, 
de Raad van Ministers, het Europees 
Parlement en de Commissie de 
belangrijkste zijn - moeten volgens 
de PvdA toegroeien naar een model 
waarin de Europese Commissie als 
een echte Europese regering 
optreedt en onder nauwe controle 
staat van het Europees Parlement als 
de volwaardige volksvertegenwoor-
diging in de Europese Unie. In dat 
model is de Europese Raad een soort 
Senaat. Zo ver is het nog niet, maar 
met dit als uiteindelijk doel voor 
ogen wil de PvdA de komende vijf 
jaar de volgende stappen zetten. 

a. De Voorzitter van de Commissie 
wordt in 2004 door het nieuwe Euro-
pees Parlement gekozen. De Europese 
politieke partijen maken vóór de ver-
kiezingen van het Europees Parle-
ment hun Europese kandidaat voor 
dat Commissievoorzitterschap 
bekend. 

b. Er mag geen wet meer tot stand 
komen zonder parlementaire goed-
keuring. Om dat goed te regelen, 
moet bij ieder voorstel vanaf het 
begin glashelder zijn welk parlement 
verantwoordelijk is, het nationale of 
het Europese. Is dat niet helder, dan 
wordt niet tot besluitvorming overge-
gaan. 

c. Het Europees Parlement moet over 
alle onderwerpen waar de Raad met 
meerderheid van stemmen over 
besluit, medewetgever worden. 

d. De rol van de nationale parlementen 
bij de Europese besluitvorming moet 
worden vergroot. De parlementen 
van alle lidstaten bespreken ieder 
jaar in dezelfde week het jaarlijkse 
werkprogramma van de Europese 
Commissie en spreken dan een oor-
deel uit over de vraag of de onder-
werpen die de Commissie wil aan-
pakken ook een zaak zijn van de 
Europese overheid, of eerder in het 
eigen land thuishoren. 

e. De Europese Commissie moet steeds 
meer de uitvoerende macht gaan 
vormen van de Europese overheid. 
Daarom moet de in eerste instantie 
door het Europees Parlement geko-
zen Commissievoorzitter zelf in 
belangrijke mate zijn ploeg kunnen 
samenstellen. Lidstaten moeten dan 
drie kandidaten voordragen - onder 
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wie ten minste één vrouw. De nieuwe 
voorzitter van de Europese Commis-
sie kiest uit deze lijst van drie. Het 
Europees Parlement heeft het laatste 
woord en moet zijn oordeel over de 
hele Commissie kunnen uitspreken. 
In Nederland zal de lijst van drie 
kandidaten worden vastgesteld door 
de Peede Kamer, zodat de voor-
dracht uit de achterkamertjes van 
het kabinet wordt gehaald. 

Als de Europese Raad in de toekomst 
over een vaste voorzitter beschikt, 
dan zal deze door het Europees Parle-
ment als de technische voorzitter 
van de vergaderingen van de Raad 
worden beschouwd en niet als de 
politieke leider hiervan. De PvdA zal 
er voortdurend tegen waken dat deze 
voorzitter de rol en bevoegdheden 
van Commissie en Parlement uitholt. 

g. De PvdA in het Europees Parlement 
zal zich hard maken om de Europese 
bureaucratie te bestrijden, met name 
door de Europese Commissie te sti-
muleren om de begroting anders in 
te richten en de ministers van finan-
ciën van de lidstaten aan te spreken 
op de noodzaak resultaatgericht te 
begroten en gedecentraliseerd te 
werken. 

Er komt een "burgertoets" bij ieder 
voorstel voor Europese wetgeving. 
Dat wil zeggen dat de sociale, ecolo-
gische en economische effecten van 
die voorstellen op het dagelijks leven 
van de burger worden beschreven in 
de toelichting op de wet. 

De details en uitvoeringsaspecten 
van Europese regelgeving en beleids-
uitvoering moeten meer gedelegeerd 
worden naar decentrale niveaus van 
bestuurslagen, sociale partners en 
maatschappelijke organisaties en 
toezichthouders. Dat vereist wel ver-
betering van kwaliteit van toepas-
sing, uitvoering en toezicht, en meer 
Europese coördinatie en samenwer-
king tussen de betrokken autoritei-
ten, om vertrouwen te kunnen heb-
ben dat de bedoeling van de 
Europese regels ook in de praktijk 
neerslaat. 

j. Grensregio's worden proeftuinen van 
Europa, waar op gemeenschappelijke 
beleidsterreinen zoals veiligheid, 
gezondheidszorg, onderwijs en 
arbeidsmarktbeleid, regionale afspra-
ken gemaakt kunnen worden. De 
betrokken overheden verplichten 
zich experimenten te bevorderen en 
nationale regelgeving terzake daar-
aan ondergeschikt te maken. 

8. Justitie, migratie en asiel: 
ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid 

Voor de Partij van de Arbeid zijn 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardig-
heid essentiële waarden voor alle 
burgers in Nederland en Europa. Het 
is goed dat deze waarden, mede 
door de uitbreiding van de Europese 
Unie, nu in een steeds groter deel 
van Europa stevig verankerd raken. 
Maar door het openstellen van de 
Europese binnengrenzen is het niet 
alleen voor burgers makkelijker om 
in een andere lidstaat te wonen en 
te werken, het betekent ook dat de 
georganiseerde misdaad eenvoudi-
ger de grenzen kan oversteken. 
Om van Europa een ruimte van Vrij-
heid, Veiligheid en Rechtvaardig-
heid, van vrij verkeer van burgers te 
maken, moeten we de criminaliteit 
en de mensensmokkel effectief aan- 

pakken. Dat kan alleen met een 
krachtig en rechtvaardig Europees 
beleid. Effectiviteit, democratisch 
toezicht en bescherming van de 
individuele rechten van burgers 
horen daar voor de PvdA bij. Een 
dergelijk Europees beleid is ook 
nodig voor een humane en recht-
vaardige aanpak van de asielstro-
men. Feitelijk geldt dat ook voor de 
legale en illegale arbeidsmigranten 

a. De strijd tegen de internationale cri-
minaliteit en het internationaal ter-
rorisme noodzaakt niet alleen tot een 
actieve buitenlandse politiek van de 
Europese Unie op dit terrein, maar 
tevens tot harmonisatie van strafwet-
geving in de lidstaten. Harde voor-
waarden hierbij zijn: de medewetge-
ving en democratische controle door 
het Europees Parlement moet goed 
geregeld zijn, instanties als Europol 
en de nog op te richten Europese 
grensbewaking moeten goed worden 
gecontroleerd. De harmonisatie moet 
beperkt zijn tot het strikt noodzake-
lijke, dat wil zeggen tot grensover-
schrijdende en/of zeer ernstige mis-
drijven. Het grootste deel van de 
wetshandhaving is van lokale en 
nationale aard. Bestrijding en berech-
ting van criminaliteit zijn een uit-
drukking van de nationale cultuur en 
nationale waarden en dat moet ook 
zo blijven. 

De PvdA is voor actieve bestrijding 
van (internationale) criminaliteit. De 
burgerrechten en een adequate 
bescherming van de privacy van de 
burger moeten daarbij gewaarborgd 
zijn. Samenwerking met landen bui-
ten de EU op strafrechtelijk terrein 
moet niet ten koste gaan van reeds 
lang erkende mensenrechten binnen 
de Europese Unie. Daar waar het gaat 
om de rechten van verdachten en 
veroordeelden in een strafproces wil 
de PvdA een gelijkwaardig niveau 
van bescherming in alle lidstaten. Te 
denken valt o.a. aan het recht op een 
tolk en vertaling van de stukken. 
Mede met het oog op de uitbreiding 
van de Europese Unie is het noodza-
kelijk dat alle Europese burgers 
dezelfde rechtsbescherming kunnen 
inroepen, zeker wanneer het Euro-
pees arrestatiebevel in werking 
treedt. 

C. Ook in de Europese Unie dient een 
stevig mensenrechtenbeleid te wor-
den gevoerd. Toezicht op naleving 
van verplichtingen op het vlak van 
de mensenrechten door lidstaten en 
landen buiten de Unie wordt een 
belangrijke taak van het Europees 
Parlement. Met name moet aandacht 
worden besteed aan onnodig politie-
geweld, de situatie in Europese 
gevangenissen en het probleem van 
mensenhandel, alsmede discrimina-
tie en vreemdelingenhaat. Ook de 
rechten van slachtoffers mogen daar-
bij niet worden vergeten. 

d. Obstakels voor het vrije verkeer van 
burgers in de Europese Unie moeten 
worden opgeruimd. Iedereen moet 
naar een andere lidstaat kunnen ver-
huizen zonder zijn of haar rechten 
uit het land van herkomst te verlie-
zen. Het systeem van wederzijdse 
erkenning van burgerrechtelijke 
beslissingen is hierbij van belang. Dit 
systeem dient eveneens toegepast te 
worden op het huwelijk van burgers 
van gelijk geslacht en op het onge-
huwd partnerschap. 

e. Het Europese asielbeleid moet 
opvang in de regio bevorderen en de  

bepalingen van het Vluchtelingenver-
drag respecteren. De meeste vluchte-
lingen worden al in de buurt van hun 
landen van herkomst opgevangen. 
Wanneer dat onder humane omstan-
digheden gebeurt is dat een goede 
zaak. De PvdA zal zich daarom in het 
Europees Parlement inzetten om 
extra middelen vrij te maken voor 
verbetering en vergroting van de 
regionale opvang. Verbetering van de 
opvang in de regio is ook nodig om 
de asielzoekers en ontheemden uit-
zicht te bieden op een economisch 
zelfstandig bestaan buiten de vluch-
telingenkampen. Voorwaarde bij 
regionale opvang is wel dat het in 
samenwerking met de Vluchtelingen-
Organisatie van de Verenigde Naties 
gebeurt, dat de veiligheid en gezond-
heid van asielzoekers gegarandeerd 
worden en dat opvang buiten de 
regio mogelijk blijft. 

L Europa blijft bijdragen aan de opvang 
van vluchtelingen die daadwerkelijke 
bescherming nodig hebben en niet in 
de regio van herkomst kunnen wor-
den opgevangen. Internationale soli-
dariteit en onze hoge welvaart recht-
vaardigen dat. Om grote asielstromen 
binnen Europa te voorkomen zijn 
gelijkwaardige toelatingscondities, 
asielprocedures en terugkeerpro-
gramma's vereist, in het belang van 
asielzoeker en lidstaten. 

g. De PvdA wil keiharde bestrijding van 
mensensmokkel. Dat betekent dat de 
Unie als geheel een bijdrage levert 
aan de bewaking van de Europese 
buitengrenzen. Strijd tegen illegaliteit 
en mensensmokkel is ook strijd 
tegen ondernemers die van goedkope 
illegalen profiteren. Dat moet in de 
wetgeving van de Unie worden opge-
nomen en krachtdadig worden uitge-
voerd. Aan illegalen die aan een aan-
tal voorwaarden voldoen, zoals 
langdurig verblijf en arbeidsleven in 
één van de lidstaten van de Unie 
zonder criminele antecedenten, moet 
een legale status worden verstrekt. 
Illegalen die veroordeeld zijn wegens 
een ernstig misdrijf, moeten uit de 
Unie verwijderd worden, behoudens 
internationale mensenrechtenver-
plichtingen. 

9. De financiële middelen 

Nederland betaalt aan de Europese 
Unie zo'n 4% van de belastingen en 
heffingen die in Nederland worden 
opgebracht. In verhouding tot 
andere lidstaten is onze netto bij-
drage groter omdat wij relatief meer 
betalen en minder ontvangen. De 
PvdA vindt dat de lasten eerlijker 
verdeeld moeten worden tussen de 
lidstaten: de sterkste schouders dra-
gen de zwaarste lasten. Dit principe 
betekent dat de bijdrage van lidsta-
ten moet worden herzien. We vin-
den dat de middelen beter dan nu 
moeten worden gebruikt voor twee 
kerndoelen: a) het bevorderen van 
economische groei en werkgelegen-
heid, en b) ondersteuning van de 
echt behoeftigen in de Europese 
Unie. Sterk en sociaal, ook in 
Europa. Het geld dat we met zijn 
allen aan de Europese Unie betalen 
moet dus voor nieuw beleid worden 
ingezet. Misbruik moet krachtig 
worden bestreden en dat vergt door-
zichtigheid in de begroting van de 
Europese Unie. Het Europees Parle-
ment moet daarom een grotere rol 
spelen bij beslissingen over uitga-
ven en middelen, zodat het ook 
beter verantwoording kan afleggen 
aan de burgers. 

a. Het aandeel van het Landbouwbeleid 
en de huidige Structuurfondsen in de 
Europese begroting (nu zo'n 75%) 
moet omlaag ten gunste van concrete 
programma's die directer bijdragen 
aan het versterken van de 
(kennis)economie en de werkgele-
genheid in de gehele Unie, en pro-
gramma's voor versterking van de 
sociale samenhang in de grote ste-
den en de revitalisering van het plat-
teland.Het Europees Parlement moet 
deze verschuiving van middelen 
gebruiken om de doelstellingen van 
de Lissabonstrategie' gericht op 
meer groei en werkgelegenheid te 
verwezenlijken. 

b. De uitgaven van het landbouwbeleid 
in de komende jaren moeten gekop-
peld worden aan het regionale- en 
milieubeleid. Productiesteun en 
exportsubsidies worden geleidelijk 
stopgezet en omgezet in maatregelen 
voor natuurbehoud, dierenwelzijn en 
regionaal beleid. De Structuurfond-
sen moeten niet gebruikt worden om 
landen en regio's te steunen die rela-
tief welvarend zijn. Dit leidt tot 
onnodig rondpompen van geld. De 
PvdA pleit voor stroomlijning van de 
Structuurfondsen en voor meer 
nationale financiering voor econo-
misch zwakkere regio's in welva-
rende lidstaten. Overblijvende EU-
financiering aan rijkere lidstaten 
moet passen binnen de Lissabon-
strategie gericht op meer groei en 
werkgelegenheid. 

C. In de totale begroting van de Euro-
pese Unie voor de komende jaren 
moet een doorzichtige koppeling ont-
staan tussen middelen en beleids-
doelstellingen, met de nadruk op ver-
sterking van economie en 
werkgelegenheid. 

d. De bestrijding van fraude met Euro-
pese middelen krijgt de hoogste prio-
riteit. Het anti-fraudebureau OLAF 
van de Europese Commissie krijgt 
een volledig onafhankelijke status en 
wordt aangestuurd door een Euro-
pees openbaar ministerie. Dit Euro-
pees openbaar ministerie bereidt 
strafzaken voor die vervolgens door 
nationale instanties worden afgehan-
deld conform de wetgeving van de 
betrokken lidstaat. 

e. Er moet een beter beheer van de 
middelen en een beter toezicht op de 
uitgaven van de Europese Unie 
komen. De Europese Commissie geeft 
zon 20% van de EU-begroting uit, ter-
wijl de rest via de lidstaten verloopt. 
Het toezicht daarop moet worden 
verbeterd. Het Europees Parlement 
zal zich sterk moeten maken om dit 
te realiseren en de nationale minis-
ters van Financiën hierover reken-
schap te laten afleggen in het Euro-
pees Parlement. Meer en beter beheer 
betekent dat nieuw beleid dat door 
de Europese Commissie gecoördi-
neerd of uitgevoerd moet worden, 
ook ten aanzien van meer veiligheid 
voor de burger en bestrijding van cri-
minaliteit, van voldoende middelen 
moet worden voorzien. 

f. Nederland moet relatief minder geld 
aan de Europese Unie afdragen. Ons 
land draagt naar verhouding meer af 
en ontvangt minder directe financie-
ring uit de EU begroting dan enige 
andere lidstaat. Per saldo draagt 
Nederland € 240 per bewoner af. 
Uiteraard zijn de baten van de EU 
voor de Nederlandse economie veel 
groter dan deze directe financiering 
met name vanwege het belang van 
de uitvoer naar de EU en Nederlands 
rol als Europa's grootste transport en 
distributiecentrum. Maar de verhou-
ding is zoek en de PvdA zal zich sterk 
maken voor een eerlijker evenwicht 
Ieder land moet naar draagkracht 
aan de Europese begroting bijdragen. 
Ook een groter aandeel van de 
directe inkomsten voor de EU (o.a. uit 
de BTW) kan bijdragen aan een eer-
lijker verdeling van lasten. 

g. Het Europees Parlement dient zowel 
voor de uitgaven als voor de inkom-
sten van de Europese Unie meer ver-
antwoordelijkheid te dragen. Dat is 
nodig vanwege fundamentele demo-
cratische principes en voor meer dis-
cipline bij het vaststellen van de uit-
gaven. De PvdA maakt zich dan ook 
sterk om deze grotere verantwoorde-
lijkheid geleidelijk over te dragen 
naar het Europees Parlement, binnen 
algemene grenzen die door nationale 
regeringen worden vastgesteld. 

Tot zaterdag 8 november 

via www.PvdAnet.nl  
Afdelingen hebben de mogelijkheid om amendementen (=wijzigingsvoor-
stellen) in te dienen op dit Europees Verkiezingsmanifest. 
Voor het indienen van deze amendementen wordt er gebruik gemaakt van 
een volledig geautomatiseerd systeem van amendering. De afdelingen van 
de PvdA moeten hun amendementen op de congresvoorstellen indienen 
via PvdAnet, het intranet voor PvdA-leden. Alle leden kunnen via PvdAnet 
het proces van amendering volgen en ook zelf mee discussiëren. Afde-
lingssecretarissen, -voorzitters, -penningmeesters en -congresafgevaardig-
den kunnen via de website amendementen indienen namens hun afde-
ling. Het indienen van amendementen kan tot en met zaterdag 8 
november 9.00 uur! 

Ook de adviezen van het partijbestuur aan het congres over de ingediende 
amendementen, de zogenaamde preadviezen, worden op PvdAnet gepubli-
ceerd. Leden van de PvdA kunnen zich eenvoudig aanmelden als gebruiker 
van PvdAnet. Ga hiervoor naar www.pvdanet.nl  en klik op AANMELDEN'. 
Volg verder de instructies op het scherm, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

