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Het streven vanuit de Amerikaanse regering, gesteund door de CDU/CSU
om Europa tot een potentieel atoomslagveld te maken is het grootste
gevaar dat Europa bedreigt.
Daarom is het beslissende vraagstuk in Europees verband de verhindering
van de produktie en de installering van de neutronenbom.
Geen introductie van de Pershingraketten, geen atoomgranaten voor
Lance-raketten.
In dit kader zal de CPN in Europees verb and optreden voor haar voorstel
om te komen tot een conferentie van de ondertekenaars van de Akkoorden
van Helsinki over deze atoomwapens in de zgn. "grijze zone".
Handhaving van de bestaande akkoorden die Duits bezit van of zeggenschap
over kernwapens verbieden.
(Daartoe behoren de Parijse Akkoorden uit 1955, die in de Westeuropese
Unie zijn ondergebracht).
Afwijzing van elke stap die gaat in de richting van vorming van een
Europese kernmacht, ook wanneer het gaat om vormen van Europese (vooral
Westduitse) financiering van de bestaande Engelse en Franse kernmachten.
Eveneens met het oog hierop afwijzing van de huidige ontwikkeling in de
EEG op het gebied van kernenergie. Naast de gevaren die het op het ge-
bied van milieu en veiligheid oplevert wordt vooral de drempel in de
richting van een Europese kernmacht stelselmatig verlaagd.
Voor een niet-aanvalsverdrag tussen de NAVO-landen en de landen van het
Warschaupact.
Voor verwijdering van kernwapens uit Nederland en voor ondersteuning van
maatregelen in de richting van verwijdering van kernwapens in andere
landen, zoals het geval is in Spanje.
Terugdringing van de wapenproduktie in Europa. Daartoe afwijzing van
elke vorm van militaire integratie in de EEG. Dus afwijzing van het
voorstel dat o.a. in het plan-Tindemans is gedaan tot vorming van een
Europees agentschap voor wapenaankoop en tot het maken van de wapen-
industrie tot kern van een Europees industrie-beleid-.
Vermindering van de bewapeningsuitgaven in Europa, als bijdrage ook in
de bestrijding van de crisis.
In het Europees parlement zullen de communisten zich ten scherpste ver-
zetten tegen de in 1978 geintroduceerde praktijk om in het Europese par-
lement ten gunste van de wapenproduktie op te treden.
Afwijzing van elk streven in de richting van een Europees leger, zoals
onlangs door Giscard d'Estaing is voorgestaan.
Geen ontduiking van wetten en overeenkomsten die West-Duitsland bepaalde
vormen van wapenproduktie en de export van wapens naar spanningsgebieden
verbieden. Die ontduiking vindt nu plaats door co-produkties in o.a.
Belgie, Nederland en Frankrijk.
Voor volledige uitvoering van de Akkoorden van Helsinki, die bij de afsluiting
ook door de EEG als zodanig zijn ondersteund.



De communisten zullen in het Europese parlement ook de opvattingen doen
weerklinken die in tal van EEG-landen in de vakbeweging tot ontwikkeling
komen en die zich richten tegen militarisering van de economie en tegen
de politiek, zoals nu in EEG-organen wordt voorgestaan, om werkgelegenheid
te scheppen door militarisering van de economie.

De CPN zal in EEG-verband optreden voor bescherming en uitbreiding van
de democratische rechten die in een lange geschiedenis van strijd na-
tionaal en ook internatjonaal zijn vcrworven. Daartoe behoort in het
bijzondcr het recht op nationale zclfstandigheid, dat met de overwinning
van de anU-fascistische krachten in de Twecde Wereldoorlog tot een on-
vervreemdbaar reel!t i~;fjf!worden.
Afwijzing van elke vorm van supranationale machtsvorming. Strikte hand-
having van de bevoegdheden van het Nederlandse parlement, zoals deze in
de grondwet zijn verankerd. De bevoegdheden van het Europese parlement
mogen niet ten koste van het nationale parlement worden uitgebreid.
Het Europese parlement moet zijn bevoegdheden, vooral in controlerende
zin tegenover de Brusselse hurocratie en tegen de Europese Commissie
vergrotpfl.
In alII.'hestolandt>l';!.';C-organen,zoals het Europees Sociaal !."onds,moet
de positie van de werkers, met name van de vakbonden worden versterkt
en moet de almachtige invloed van de multinationals worden terugge-
drongen. Elke EEG-inmenging in vakbondszaken, zoals nu gebeurt door
het weren van de Pranse vakcentrale CGT, moet ten scherpste worden be-
streden.
Het streven om in de Europese Raad, bestaande uit ministers uit alle
EEG-landen, het beginsel van eenstemmigheid af te wijzen vereist een
onverbiddelijk verzet. Als het nu bestaande vetorecht van de verschillende
nationale regeringen zou worden afgeschaft, zou formeel de weg vrij
worden gemaakt voor West-Duitsland, om samen met Frankrijk diktaten
door te drijven .

.Voor doorbreking van de bestaande praktijk van Berufsverbote tegen com-
munisten bij de Europese instellingen.
Een drastische sanering van de EEG-burocratie in Brussel moet gericht
worden op het terugdringen van de greep die de grote geldmachten zich
daarin hebben verworven.
Het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens moet functioneren
als een minimum aan democratische rechten. Waar nationaal een hoger
peil van democratische rechten is bevochten mag onder geen beding met
een beroep op het Europees Handvest gestreefd worden naar autoritaire
afbouw van democratische rechten. Het is vereist te komen tot een uit-
breiding van het Europees Handvest, met name waar het betreft de rechten
van de vrouw. Dit geldt evenzeer de positie van de gastarbeiders en de
rechten van de dienstplichtigen.
De EEG-burocratie die nu vrijwel verhindert dat schendingen van het
Europees Handvest worden veroordeeld moet worden doorkruist.
Voor erkenning en handhaving van de vakbondsrechten in de verschillende
Landen. Daartoe behoort de onverkorte erkenning van het stakingsrecht,



zoals ook neergelegd in het Europees_,~andvest.
Elke poging tot (al of niet supranationaal gecoordineerd) uithollen
van het stakingsrecht dient te worden afgewezen. Daarbij moet het in
West-Duitsland toegestane en gehanteerde middel van de uitsluiting
juridisch onmogelijk worden gemaakt.
V66r de uitvoering van hetgeen is neergelegd in internationale ver-
dragen en overeenkomsten die na de nederlaag van Hitler-Duitsland zijn
gesloten.
Oat houdt o.a. in:
- Het Europese parlement moet aIle politieke en morele middelen waarover
het beschikt aanwenden om bij te dragen aan de uitbanning van heel of
half fascistische, neo-nazistische e~,rassistische organisaties in
Europa. Oat geldt oak voor terroristische organisaties. Voorkomen moet
worden dat deze een rol gaan spelen in de Europese verkiezingen. In het
Europees parlement zelf moet het optreden van fascistische organisaties
en strominqen onmoqelijk worden gemaakt.
- Communisten zullen ook vanuit het Europese parlement optreden voor
internationale initiatieven om de verjaring van oorlogsmisdadigers te
voorkomen en bij te dragen aan een doeltreffend vervolgingsbeleid in de
verschillende landen.
Het systeem van Berufsverbote, dat deef uitmaakt van het Modell-Deutsch-
land meet ook vanuit het Europees -parlement met kracht worden bestreden.
Daartoe moeten ook de in de andere landen bestaande praktijken in die
richting worden bestreden.
Afwijzing van de Europese Conventie ter bestrijding van het terrorisme,
als zijnde in de praktijk een vorm om Westduitse en andere justitie-
autoriteiten de mogelijkheid te verschaffen zfch in andere landen in
te mengen. Verdediging dus van de onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht tegen buitenlandse inmenging. Ook verdediging en versterking van
het nu bestaande asylrecht. Pogingen om te komen tot een "Europese
juridische ruimte", zoals voorgesteld door de Franse president Giscard
d'Estaing moeten worden afgewezen.

Voor solidariteit en steun aan de bevrijdingsstrijd in de ontwikkelings-
landen tegen kolonialisme, neo-kolonialisme en rassisme.
Oat is van bijzondere betekenis in Europees verband, aangezien de meeste
EEG-Ianden vroegere koloniale machten zijn en ook nu trachten neo-kolo-
niale invloedssferen te behouden of te verwerven.
In de EEG-landen is daarbij vooral aan de orde de solidariteit met de
vrijheidsstrijd en met de konsolidering van de veelal pas verworven na-
tionale soevereiniteit van landen in Afrika.
AIle banden met apartheidsregiems moet~n worden verbroken.
Het functioneren van de Europese organen ten dienste van multinationale
winstmakerij in de Derde Wereld moet worden bestreden.
Oe CPN staat positief tegenover de eis van de bij het Lome-verdrag aan-
gesloten landen om hun positie te verbeteren.



Aan de orde is daarbij een lange termijn garantie voor de afzet
van grondstoffen, verbetering van het Stabex-systeem, het beheer over
het Europees Ontwikkelings Fonds.
Fundamenteel is de strikte eerbiediging van de soevereiniteit van
de betrokken landen, met inbegrip van het recht van deze landen om
het concernbezit in overeenstemming met de wetten van het land te
nationaliseren.
Het Lome-verdrag mag op geen enkele w~Jze inhouden een inmenging in
de soevereiniteit van de afzonderlijke EEG-landen over hun eigen ont-
wikkelingspolitiek en over hun eigen betrekking met de landen van de
Derde Wereld.
Dat betreft ook de noodzaak om te komen tot gelijkwaardige en vol-
waardige betrekkingen met de socialistische ontwikkelingslanden, zoals
Vietnam.
Elk politioneel, militair, of huurlingeningrijpen vanuit de EEG-landen
meet worden bestreden. Dat betreft bijvoorbeeld het militair ingrijpen
van Frankrijk in Zaire en Tsjaad, de politionele akties van Belgie in
Zaire enz.
Openlijk of bedekt wordt er naar gestreefd hier een EEG-vlag aan te
verbinden. Voor verbreking van alle EEG-betrekkingen met het Soeharto-
bewind en het Pinochet-regiem.
Banden op nucleair gebied (zoals vooral door West-Duitsland en ook
door Nederland ontwikkeldl met het Apartheidsbewind moetenworden
verbroken.

Doorkruising van de gevaarlijke ontwikkeling op het gebied van kern-
energie in Europa, waarvan vooral West-Duitsland en ook Frankrijk de
drijvende krachten vormen.
Daartoe:

geen verdere bouw van kerncentrales in Nederland
- sluiting van de kerncentrales te Borssele en Dodewaard
- beeindiging van de Nederlandse deelname aan de bouw van

de Franse snelle kweekreactor, de superphenix
- stopzetting van de bouw van de snelle kweekreactor in Kalkar
- een moratiorium in de EEG op de bouw van kerncentrales.
Het is onontkoombaar om t.a.v. de kerncentrales ook internationaal op
te treden aangezien de EEG nu een zeer aktieve en gevaarlijke rol ver-
vult. De vraagstukken van milieu en veiligheid reiken ver over de na-
tionale grenzen heen, vooral in het dichtbevolkte Europa.
De greep van aan de NAVO verbonden krachten en van multinationals op
het nu bestaande potentieel aan kerncentrales in de EEG moet worden
teruggedrongen.
De formeel in de EEG-landen bestaande controle van Euratom in het Kader
van het non-proliferatieverdrag moet worden uitgebreid. De formeel be-
staande controle op misbruik van radio-actief materiaal voor de produktie
van atoomwapens meet worden verscherpt.
De controle moet worden uitgebouwd in de richting van veiligheid en
milieu. De nu bestaande geheimhouding moet worden opgeheven voor belang-
hebbenden,als eerste stap voor regeringen van de landen wier belangen
daarmee gemoeid zijn.

,



hand te nemen moeten de EEG-subsidies die nu (mede vanuit Nederland
gefinancierd) worden veratrekt voor de bevordering van de steen-
koolexploitatie in een aantal EEG-landen worden uitgebreid naar de
omvangrijke steenkoolvoorraden in ons land. Daarbij gaat het ook om
de ontwikkeling van de technologie op dat gebied.
Stimulering van de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen
(zonne-energie, stromingsbronnen). Hiervoor moeten aanzienlijke fi-
nanciele middelen ter beschikking worden gesteld. De research en de ont-
wikkeling mag niet, zoals nu dreigt, ondergeschikt worden gemaakt aan
de winstbelangen 'Ianmultinationals als Philips. Dat zou leiden tot
een verdere verdaging van de oplossing van energievraagstukken.
In plaats van het nu bestaande plan om Algerijns LNG-gas via gevaar-
lijke tankers naar een gevaarlijke opslagplaats in Nederland te trans-
porteren: onderhandelingen met Italie over een afruil. Het Algerijnse
aarc1gas Jean via een volgend jaar gereedkomende aardgasleiding naar
Italie worden getransporteerd. Deze hoeveelheid kan dan in mindering
worden gebracht 8p de hoeveelheid aardgas die nu door Nederland aan
Italie wordt ge.l.2'Terd.
Mede in EEG-verband dient te worden opgetreden voor verlaging van
aardgas- en andere energieprijzen uit de wins ten van de olieconcerns.

De CPN treedt op voor opheffing van bestaande vormen van discriminatie
tegenover vrouwen en tegen elk streven am via de EEG bestaande discri-
minerende maatregelen te bevestigen of in te stellen.
Tot de fundamentele rechten die aan het Europees Handvest zouden moe-
ten worden toegevoegd behoort het recht op arbeid van de vrouw. Steun
voor het plan van de Franse Communistische Partij om te komen tot een
Europees Handvest voor de rechten van de vrouw.
Uitvoering van de EEG-richtlijn tot gelijk loon voor gelijkwaardige
arbeid.
Verkorting van de arbeidsdag. De eis tot verkorting van de werkweek tot
35 uur dient vanuit dat oogpunt te worden gerealiseerd via verkorting
van de arbeidsdag.
Een uitbreiding van de voorzieningen, zoals kinderopvang en ouderverlof.
Dit dient plaats te vinden op het hoogste in de EEG-landen bestaande
niveau. De Nederlandse verhoudingen zijn in dat opzicht achterlijk.
Opheffing van de discriminatie m;~.t. de sociale zekerheid. Alsnog
optreden voor een EEG-richtlijn daartoe - welke vorig jaar door Neder-
land (CDA-VVD-regering) is tegengehouden.
Opheffing van discriminatie houdt opheffing van kostwinnerschap in.
Er dient een einde te komen aan het optreden van diverse Nederlandse
regeringen die het tot stand komen en het realiseren van EEG-richt-
lijnen die gunstig zijn voor de positie van de vrouw saboteren.
Opheffing discriminatie in arbeidsproces en in onderwijs.



De CPN treedt ':Jp voer verwijdering van abortus ui t het strafrecht en
opnerning in hee zj.ekenfondspakket. Zij treedt op tegen elke beperking
van di t recht., Voor zover deze in andere landen van de EEGbestaan
blijken ze oak na.delige invloed te hebben op de ontwikkelingen in ons
land.
i"1ULTINATIONALS
Voor terugdrL\'.gi.ng van de macht van de multinationals als beslissende
stap in de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Daartoe terug-
dringing van de overheersende greep van de multL nationals op de Ne-
derlandse EEG-politiek.

Het door (}.2 E':;;G "lcrF;voet"aesysteem van vrij verkeer van kapi taal binnen
de EEG hee:Et·~ie 12 .Lc1tot versterking van de multinationals, vooral frilest-
duitse, de b·::nk::DeD de irnperialistische machtsgroepen.
Daartegenc>!sr is c) _ Cl Dodig:
Versterking'?xcnationale bevoegdheden tegenover .de multinationals.
Voor ons lanG. je beperking van de kapitaalexport en een vergunningen-
stelsel daartoe sen nuttige stap.

Zeggenscho,p '/i'\Yl.'J,,::, ',rerkers in de bedrijven van multinationals over ar-
beidsornstand:Lg>ecic,n, Elk EEG-streven om dit te verhinderen moe·t worden
doorkruist. over het gebruik van fondsen die door regering
en EEG-.ins::cl"ic:.den verstrekt; controle op kapitaalsverplaatsingen
binnen h·et CCf:C2C:;: in nationaal en internationaal verband.

Doorkruis.~ng
geblevencs'] ~
heidscrqanen

van inve 31:.'2r

concreet 0_a
van Nederle.D6

:}'';L,uidige EEG-poli tiek die investeringen in achter-
~emoeilijkt en blokkeert. Volledige vrijheid van over-

natlonaal beslissingen te nemen over de ondersteuning
met name ten behoeve van de werkgelegenheid. Het is

;;3:- de crde in regio' s als Groningen, het verdere Noorden
sn ·,j.ml)urg.

Doorbreking van '12'": huidige EEG-beleid gericht op sanering, sluiting
en ontmanteJ.'ran hele bedrijven, bedrijfstakken of regio's - dat
een belangrijke oorzaak is van de werkloosheid.
Daartoe afw1.:jzLng van het plan-Davignon voor de staalindustrie 1 van
de herstruct1.:.:.'2c' =plannen voor de scheepsbouw en de textiel en andere
bedrijfsta](}'len(SH) .

Afwijzing van ·f1",':.Surope,:::sMonetair Stelsel, dat ons land verder blndt
aan de Duitse c'lC',::J':

Ook in EEG-;lerbEnc1 moaten maatregelen worden uitgewerkt die zich richten
tegen de prak··:'.jjc "3D de multinationals am de werkers in het ene land
uit te spelen._ ie werkers in het andere land.
Oat houdt med(::L" ,.jat de arbeidsvoorwaarden in de verschillende EEG-
landen omhoog-geni7elleerd moeten worden - op het gebied van loon, ar-
beidsduur, ploegendienst, gezondheidsbescherming, veiligheid, milieu,
sociale voorzieningen en rechten.

Voor uitvoering ~e.n de - nu als dode letter bestaande - EEG-richtlijn, dat
de posi tie vax- :]";'<ierkers bij fusies en overnames hetzelfde moet blijven,
dient' oak in EEG-'ver'Dand te worden opgetreden.

Het recht van g'-':1:30r,eelsvertegenwoordigers om in een concern oak over
de grenzen heE'n ':x"takt te onderhouden moet worden gegarandeerd.

De sociale en:l,,,mccratische rechten van de buitenlandse arbeiders
moeten in het l.2'u:d '!,la.ar zij wonen en werken worden gegarandeerd.



Voordelen die voortvloeien uit vergroting van de markt door de vorming
van de EEG zijn vrijwel nergens tot uitdrukking gekomen in de prijzen -
prijzen zijn vaak onder invloed van de concerns omhooggenivelleerd.
De politiek moet er op gericht zijn te komen tot verlaging van de
prijzen ten gunste van de consumenten.
De invloed van de consumentenorganisaties in EEG-verband moet worden
versterkt.
De nu geldende praktijk dat hun voorstellen in EEG-organen naar de
prullebak verdwijnen moet worden doorbroken.
Vanuit de EEG moet bijdragen worden aan de mogelijkheden om op natio-
naal niveau te komen tot controle op de prijzen van grondstoffen. Dat
geldt ook op het gebied van de landbouw, waar multinationals als Unilever
de leveranciers zijn.
De harmonisatie van de wetgeving op het gebied van de consumenten-
bescherming moet minimaal plaats vinden op het hoogste nu bestaande
niveau.
Er moet een einde komen aan de huidige praktijk om via overeengekomen
compromissen bestaande consumentenbescherming (ook in Nederland) af
te bouwen.

Voor bescherming van de bestaansmogelijkheden van de landbouwbedrijven
en voor behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid in land- en tuinbouw.
De landbouwpolitiek, ook van de EEG, moet gericht zijn op bescherming
en verbetering van de inkomenspositie van de boeren.
Voor boeren en tuinders moet een minimum-inkomen worden gegarandeerd.
Een strikte prijsbeheersing van grond, energie, kunstmest en hypotheken.
Daartoe overheidsmaatregelen tegen de concerns en banken die hier een
rol in spelen.
Terugdringing van de invloed van de multinationals op het EEG-landbouw-
beleid. Hefboom hiertoe is het terugdringen van de greep van concerns
als Unilever, KSH en Wessanen en de Rabobank op het Nederlandse landbouw
en EEG-beleid.
Bestrijding van de huidige politiek, zoals die in de EEG-top is besloten,
om door het laag houden van de prijzen voor de boeren te kunnen bezuinigen
op de overheidssteunmaatregelen op de landbouw. Dit lost het vraagstuk
van de overschotten niet op, maar verslechtert slechts het lot van de
boeren.
Bescherming van tuinbouw en fruitteelt tegen import uit "derde landen".
Afschaffing van de zogenaamde milieuheffing.



Bij de onderhandelingen over de uitbreiding van de EEG met Grieken-
land, Spanje en Portugal moet vanuit ons land worden opgetreden voor
de bescherming van de belangen van de werke~s.
Hierbij is vooral in het geding het streven van de multinationals
om misbruik te maken van lagere lonen en slechtere arbeidsomstandig-
heden in de Middellandse Zee-landen.
Dus: verbetering van de arbeidsomstandigheden aldaar is vereist.
Voor bescherming van de belangen van boeren en tuinders tegen importen
uit deze landen.
Bij de onderhandelingen over de uitbreiding van de EEG moet de stelling-
name van de democratische krachten in de betrokken landen worden ge-
eerbiedigd. Tegen elke dwang tot aansluiting bij de EEG.
Afwijzing van elke financiele en politieke inmenging vanuit de EEG,
zoals nu vanuit West-Duitsland maar ook vanuit Nederland gebeurt, in
Spanje, Griekenland en Portugal.
Bij de onderhandelingen over de toetreding tot de EEG moet de bescherming
van democratische verworvenheden en nationale onafhankelijkheid cen-
traal staan.
Daartoe ook ontmanteling van fascistische en neo-fascistische organisaties
in aile betrokken landen.
Het recht van communistische partijen om deel te nemen aan regeringen
moet volledig worden geeerbiedigd.


