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De samenwerking van landen in de Europese Unie biedt ons 

Nederlanders vrede en welvaart en meer. Ook een harde aanpak 

van terrorisme, milieuvervuiling en drugstoerisme kan alleen met 

succes als we dat samen doen. Bovendien kunnen we leren van 

andere Europese lidstaten. Denk er maar eens aan hoeveel beter 

landen als België of Finland het doen op het terrein van de ge-

zondheidszorg en innovatie! En ook de problemen van 'Brussel 

zoals teveel bureaucratie en te weinig democratie kunnen we 

alleen met een actieve opstelling verbeteren. Bij dit alles wil het 

CDA ervoor waken dat we in het grote Europa ons eigen 

Nederlandse gezicht verliezen.Vandaar dat het CDA de verkie-

zingen ingaat met de leus Voor een eigen plek in Europa: wij staan 

niet met de rug naar Europa maar willen juist daadkrachtig 

meebepalen waar Europa naartoe gaat. En dat met oog voor onze 

Nederlandse identiteit, strijdbaar voor Nederlandse belangen en 

met Europarlementariërs die duidelijk herkenbare volksvertegen-

woordigers zijn. 
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Onze economie heeft altijd overal ter wereld handel, klanten en 

kansen op welvaart gezocht. Nederland was en is geen eiland. 

In de Europese Unie kunnen we samen in de wereldeconomie 

onze kansen vergroten, ook dankzij de grote eigen markt in 

Europa en de euro als belangrijke munt op wereldschaal. 

Werkgelegenheid heeft topprioriteit voor het CDA.Wij zetten 

vanuit Europa in op meer ruimte voor ondernemingen om meer 

mensen aan een baan te helpen. Maar dat kan alleen als bedrijven 

niet verstrikt raken in allerlei Europese regels. Belangrijk is voor 

het CDA ook dat er veel meer aandacht komt voor onderwijs en 

onderzoek om te zorgen dat Europa als kenniseconomie voorop 

kan lopen in de wereld. Op onderzoeksgebied is er nog te veel 

versnippering, waardoor wij niet het beste halen uit de knapste 

koppen en de nieuwste vindingen.Juist hier biedt Europese 

samenwerking veel kansen.Wil Europa ook in de komende jaren 

sterk staan, dan zijn veel maatregelen en investeringen nodig voor 

kennis die werk oplevert. 
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Samenwerken in Europa heeft Nederland door de jaren heen veel 

voordeel gebracht.Van onze welvaartsgroei is sinds 1985 de helft 

te danken aan de gemeenschappelijke Europese markt. Ook nu 

zijn zulke voordelen veel groter dan de lasten. Maar ook dan is 

het goed kritisch te kijken naar de uitgaven. Nederland betaalt per 

inwoner al jaren meer voor de kosten van het Europees apparaat 

dan elk ander lid van Unie. Het CDA eist een begrenzing van de 

uitgaven zodat wij niet meer betalen dan vergelijkbare lidstaten. 

Tegelijkertijd moeten de inkomsten uit Brusselse fondsen 

verhoogd worden voor nuttige investeringen. Doordat we in ons 

land met weinig goede projecten kwamen, bleven er honderden 

miljoenen euro's die voor Nederland bedoeld waren, in Brussel 

liggen. Zeker in deze economisch moeilijke tijd kan dat natuurlijk 

niet. En we moeten er zeker ook voor zorgen dat Europa zelf 

zuinig is: minder regels, minder bureaucratie en niet dingen 

dubbelop doen die landen zelf beter kunnen. Hierop zal het CDA 

in het Europarlement streng toezien. 
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Vervuiling stopt niet bij de landsgrenzen. Het is daarom van groot 

belang dat wij Europees samenwerken om dit aan te pakken. 

Natuur en milieu staan dan ook hoog op de CDA-agenda voor 

Europa. Belangrijke regels voor milieubescherming zijn al een feit, 

waardoor in alle lidstaten kan worden voorkomen dat vervoer, 

industrie, landbouw, energievoorziening en toerisme te veel ver-

vuilen. Het CDA kijkt daarom nu verder naar de toekomst: zo is 

het hoog tijd voor gezamenlijk Europees onderzoek naar schonere 

energiebronnen en vermindering van energieverbruik, met als 

uitgangspunt 'de vervuiler betaalt voor een schoner alternatief. 

Ook moet Europa eensgezind andere landen - zoals de Verenigde 

Staten - aanspreken op het naleven van internationale afspraken 

om het klimaat, natuur en milieu ook op wereldschaal beter te 

beschermen. 
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Gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en 

rentmeesterschap. Niet alleen nationaal maar ook op Europees 

niveau staat het CDA voor zijn vaste waarden, zijn uitgangspunten. 

Ze liggen ten grondslag aan de samenwerking van het CDA met 

zon zestig andere christen-democratische partijen in de Europese 

Volkspartij. Gerechtigheid betekent in Europa vooral: een betrouw-

bare Europese overheid die burgers zekerheid biedt en duidelijke 

grenzen stelt. Gespreide verantwoordelijkheid houdt in dat binnen 

het grote geheel van Europa, burgers en instellingen de ruimte 

moeten hebben om zelf lokaal of nationaal eigen keuzes te maken. 

Solidariteit staat voor saamhorigheid tussen generaties en met hen 

die niet (meer) goed mee kunnen. Rentmeesterschap vraagt om 

het behoud van waardevolle bronnen van cultuur en natuur voor 

generaties na ons. 



NAVOnd VN. Om die eensgezindheid niet te verspelen vindt 

het CDA dat nieuwe landen pas mogen toetreden als ze helemaal 

op de lijn van de bestaande lidstaten zitten: een stabiele demo- 
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