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KE[\VYARE\H N.J ELIC'RA 

In een folder over Vrede en Veiligheid in Europa ver-
wacht u natuurlijk een standpunt over kernwapens. 
D'66 is tegenstander van de plaatsing van nieuwe kern-
wapens in West- én Oost-Europa. Bij de uitwerking van 
dat standpunt heeft D'66 zich steeds gericht op het voor-
komen van plaatsing door de Navo en aanzienlijke ver-
mindering van de aantallen aan de kant van de Sovjet-
Unie. 

Voor D'66 is dus vooral het totale aantal kernwapens in 
heel Europa van belang. Dat moet omlaag. De Neder-
landse beslissing over al of niet plaatsing moet daar zo 
veel mogelijk positieve invloed op uitoefenen. 

In een situatie zonder onderhandelingen tussen Oost 
en West zal van die invloed niet of nauwelijks sprake 
zijn. Daarom is D'66 voor uitstel van de Nederlandse 
beslissing. 

Als de regering toch een beslissing wil nemen, dan zal 
D'66 zich, als er niet iets onverwachts gebeurt, tegen 
plaatsing van kruisraketten in Nederland verzetten. 
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EUROPESE POLmEKE SAMEN\A'ERKH' 

Naast de economische macht, kan Europa ook op poli-
tiek terrein een machtsfactor van belang zijn in de we-
reld. 

Daarbij kan Europa met oplossingen komen vanuit een 
eigen visie op problemen. Voorbeelden van gebieden 
waarvoor dat geldt zijn het Midden-Oosten en Centraal-
Amerika. 
Ook in de Oost-West verhouding neemt Europa een bij-
zondere positie in tussen de beide grootmachten, van-
wege de geografische ligging van Europa en - mede 
daardoor - de specifiek Europese veiligheidsbelangen. 

Het Europees Parlement heeft over veiligheidszaken 
nog maar weinig te zeggen. In de Europese Politieke 
Samenwerking (EPS) zijn de Europese landen zich sinds 
1970 gaan bezighouden met bepaalde onderdelen van 
het buitenlands beleid. Het veiligheidsbeleid speelt 
daarbij nog een te beperkte rol. D'66 vindt dat dat moet 
veranderen. Europa moet, binnen de Navo, meer met één 
stem spreken om de eigen, Europese veiligheidsbelan-
gen beter naar voren te brengen. 

Om dat te bereiken moet het EPS-overleg worden uit-
gebreid. Als politieke aspecten van de veiligheid (ont-
spanningspolitiek!) zou in de EPS moeten worden gespro-
ken over wapenbeheersing, wapenexport en defensie-
industriebeleid. Waar nuttig en nodig, moeten ook de 
ministers van Defensie bij dit overleg worden betrokken. 

Via de Europese Commissie kan het Europees Parle-
ment democratische controle uitoefenen op de werk-
zaamheden van de EPS. 



D'68 vindt dat er een gecoördineerd West-Europees 
defensie-industriebeleid moet komen. Dat is nodig om 
Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde 
Staten op het gebied van defensie-materieel, en om een 
werkelijk tweerichtingsverkeer tot stand te brengen. 

Europese samenwerking bij de wapenproduktie, die 
zich richt op de defensiebehoefte van de Navo, is echter 
ook een voorwaarde om de Europese industrie minder 
afhankelijk te maken van wapenexport naar de Derde 
Wereldlanden. 

Ook hier heeft de Europese Gemeenschap een taak, en 
moet het Europees Parlement democratische controle uit-
oefenen op de wapenexport, in samenwerking met de 
nationale parlementen. 
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