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De afgelopen maanden hebben in alle hevigheid bewezen 
dat Europa nodig is. De regeringen en ambtenaren zijn kort-
zichtig en denken slechts aan nationale belangen. 

Sinds de top van Athene is het voor Europa erop of eronder. 
De Europese samenwerking heeft er voor gezorgd dat de wereld 
waarin wij leven welvarend is geworden. De recessie dreigt 
deze samenwerking te verbrijzelen. Voor D'66 is een toekomst 
zonder Europa een heilloze toekomst. Het is een illusie te 
menen dat staten zoals Nederland, op eigen houtje de proble-
men van deze tijd aankunnen. Een D'66-beleid kan dan ook niet 
gevoerd worden zonder een democratisch en verenigd Europa. 

Niet dat nu alles in Brussel of Straatsburg beslist moet 
worden. Het gaat om zaken als werkgelegenheid, vernieuwing 
van de industrie, Europese defensie, schoon milieu en emanci-
patie. Een democratische controle hierop door het Europees 
parlement vindt D'66 noodzakelijk. 

Het is onaanvaardbaar dat 14 miljoen Europeanen werkloos 
zijn en dat het schaarse werk nog steeds in ,,volle" banen is 
verdeeld. Dit betekent dat we anders over betaald en onbetaald 
werk moeten gaan denken. Een volledige baan van 40 uur voor 
iedereen kan niet. Daarom moet de arbeidstijd worden inge-
kort en deeltijdarbeid aantrekkelijker worden gemaakt. 

Verder moeten wij proberen met elkaar meer te verdienen 
door een gezamenlijke Europese aanpak van vernieuwing van 
de industrie. De belemmeringen aan de grenzen tussen de 
Europese lidstaten onderling dienen te worden weggenomen, 
zodat een werkelijk gemeenschappelijke markt ontstaat. Deze 
gemeenschappelijke markt is nodig voor de stimulering van de 
Europese economie. 

- 1IMATSCHAPP1J 

In 1984 zijn veel mensen nog bang voor de _ informatiemaat- 
schappij". 

informatiemaat- 
schappij". Door de vlucht die de informatica en de automatise- 
ring neemt lijkt het er soms op dat de bureaucratische en 
ongrijpbare overheid steeds meer van de burgers weet en dat 
de werkgelegenheid wordt aangetast. Maar dat hoeft niet. De 
mogelijkheden van snelle informatie-uitwisseling en communi-
catie over langere afstanden betekenen voor D'66 juist decen-
tralisatie, kleinschaligheid en democratisering. 
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Een verantwoord technologiebeleid moet kleine bedrijven 

steunen en decentralisatie en democratisering in grote onder-
nemingen en bij de overheid bevorderen. 

EUROPEES VE!L]GHEIDSBELED 

Steeds meer europeanen voelen zich ingeklemd tussen 2 
supermachten. D'66 wil daarom een zelfstandiger, onafhanke-
lijker Europa. Als aanzet hiertoe vindt D'66 dat de lidstaten van 
de Europese gemeenschappen een constructieve rol in de 
wereldpolitiek moeten spelen. Europese samenwerking dient 
te worden uitgebreid met een verdedigings- en ontwapenings-
beleid. Onze afhankelijkheid van kernwapens moet worden 
verminderd. Dit kan alleen worden verwezenlijkt als West-
Europa een zelf standiger positie in de NAVO gaat innemen. 

\REUBESC-RMNG• 
De milieuvervuiling kan slechts op Europees niveau doeltref-

fend worden aangepakt. D'66 beoordeelt het huidige Europese 
milieubeleid als volstrekt onvoldoende. Eén voorbeeld: als het 
huidige tempo van wetgeving met betrekking tot de lozing van 
gevaarlijke stoffen in open water wordt gehandhaafd, duurt het 
nog honderd jaar voordat deze maatregelen effectief worden. 

D'66 gaat uit van twee hoofdlijnen: 
- Het vaststellen van strengere regels om het afval van 

bestaande industrieën te beperken en zodoende de veront-
reiniging van bodem, lucht en water te verminderen. De 
oorzaak van zure regen moet worden aangepakt. 

- Het aanmoedigen van particulier initiatief om nieuwe, 
schone en zuinige produktiemethodes te ontwikkelen door 
een speciaal Europees fonds voor milieuvriendelijke tech-
nieken. 

De rol van kernenergie in Europa moet worden teruggedron-
gen: een stop op de bouw van nieuwe kernenergiecentrales, 
meer en betere voorlichting over de gevaren van kernenergie 
en een veel minder op kernenergie gericht onderzoeksbeleid 
zijn daarbij belangrijke stappen. 



D'66 zal zich inzetten voor een juiste naleving van de 
bestaande EEG-richtlijnen op dit gebied in Nederland. 
Daarnaast moet een gelijkwaardige maatschappelijke positie 
voor vrouwen en mannen binnen de Europese Gemeenschap 
worden gerealiseerd door: 
- gelijke toegang tot de arbeidsmarkt; 
- economische verzelfstandiging, ook in sociale zekerheid, de 

belastingwetgeving en de pensioenwetgeving; 
- opheffen van discriminatie naar huwelijkse staat en andere 

leefvormen. 

Dit alles moet volgens D'66 gerealiseerd worden door een 
Europees Parlement met meer bevoegdheden. Slechts een ver-
sterking van de democratische controle kan de overheveling 
van nationale bevoegdheden naar de Europese Gemeenschap 
legitimeren. 

In het Europees Parlement is de D'66-fractie beoordeeld op 
haar politieke daden, haar niet gebonden zijn aan belangen-
groepen en pressiegroepen. De fractie wordt gekenmerkt door 
haar nieuwe en gedurfde ideeën. Mede daardoor werd 75% van 
de tientallen door D'66 ingediende amendementen door een 
meerderheid in het Europees parlement geaccepteerd. Om deze 
ontwikkeling nog te versterken wil D'66 na de verkiezingen met 
gelijkgezinde partijen in het buitenland een nieuwe fractie in 
het Europese Parlement vormen. 
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