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NAAR EEN SOCIALISTISCH EUROPA 

Inleiding 
(niet amendeerbaar) 

Juist in de moeilijke jaren '80 hebben de mensen meer 
boodschap aan Europa en niet minder. Juist nu wij er 
voor staan de krisis te boven te komen blijkt hoe belang-
rijk Europa is. Het gaat er namelijk om, of wij in staat 
zijn, ook in Europa, uitzicht te geven op een sociaal-eko-
nomisch herstelbeleid, meer en beter verdeeld werk, 
meer veiligheid en een gezonder milieu. Dat dat in heel 
Europa gebeurt is van levensbelang voor de mensen in 
Nederland. Dat wat er in Europa besloten wordt direkt 
doorwerkt in onze maatschappij bewijzen bij voorbeeld 
de richtlijnen voor gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op sociaal-ekonomisch terrein en de felle de-
batten over de bestrijding van de werkloosheid op Euro-
pees niveau. Want de sociaal-ekonomische situatie in de 
verschillende Europese landen is zo onderling verwe-
ven, dat het een illusie is te denken, dat Nederland min 
of meer alleen in staat zou zijn uit het dal van de ekono-
mische krisis te komen. 
Alleen een gestruktureerde Europese stimuleringspoli-
tick  en Europese arbeidstijdverkorting kan werkelijk 
uitzicht geven op nieuwe selektieve ekonomische groei 
en meer werk. 
Een nationaal herstelbeleid moet versterkt worden door 
de noodzakelijke samenwerking in Europees verband 
om te zetten in een groot verbond voor meer en beter 
verdeeld werk. Daarmee wordt de werkloosheid het 
meest effektief bestreden. 
Nu is het nog te vaak zo, dat het stimulerende beleid van 
het ene Europese land weer teniet gedaan wordt door 
neo-konservatief bezuinigingsbeleid in een ander land. 
Dat moet veranderen en daarover moet ook de Neder-
landse kiezer in Europees verband haar of zijn stem la-
ten horen. 
Europa gaat de mensen dus veel meer aan dan men in 
de jaren '70 nog dacht. Er staat meer op het spel, ook 
voor de mensen voor wie Europa zo ver weg is. 

Gekonfronteerd met een achterstand op industrieel en 
technologisch gebied ten opzichte van de Verenigde Sta-
ten en Japan, zijn de landen van de EG verplicht ge-
meenschappelijk een werkelijk beleid van herstrukture-
ring, onderzoek en ontwikkeling te voeren. 
De vergroting van de kloof tussen arm en rijk in de we-
reld kan alleen worden bestreden door een grote inko-
mensoverdacht en het scheppen van nieuwe koopkracht 
in de Derde Wereld. 
Juist nu andere rijke delen van de wereld, de VS, de Sov-
jet-Unie en Japan weigeren een dergelijk beleid te voe-
ren, dient de Europese Gemeenschap het voortouw te 
nemen in de herverdeling van kennis, inkomen en macht 
tussen Noord en Zuid. 
Niet alleen omdat het een eis is van solidariteit, maar 
ook omdat betere ontwikkelingssamenwerking tevens 
ten goede komt aan de sociaal-ekonomische ontwikke-
ling van Europa. 

Ook in het veiligheidsbeleid geldt dat we een Europese 
aanpak harder nodig hebben. Natuurlijk is het nodig dat 
Nederland zelf duidelijke stappen zet, maar de bewape-
ningsspiraal doorbreek je pas werkelijk wanneer ook an-
dere landen die richting opgaan. Voor grotere kernwa-
penvrije zones in Europa is samenwerken met meer lan-
den vereist. Ook om te verhinderen dat Europa een slag-
veld wordt dat tot zijn vernietiging leidt, heeft Europa  

in de konfrontatie tussen Oost en West een eigen verant-
woordelijkheid en eigen belangen. Ontplooiing van ei-
gen beleid zal gepaard gaan met een onafhankelijker op-
stelling ten opzichte van de Verenigde Staten. 

Europa moet zich meer speelruimte verwerven, zowel 
op het gebied van vrede en veiligheid als op financieel-
ekonomisch terrein, zonder dat dat er natuurlijk toe 
leidt dat Europa zelf een nieuwe supermacht wordt. 
Wij blijven een Europese kernmacht principieel afwij-
zen. 

Plaatsing van nieuwe kernwapens in Europa is niet in het 
belang van vrede en veiligheid, omdat de kansen op een 
nucleair konflikt tussen de VS en de Sovjet-Unie op Eu-
ropees grondgebied vergroot worden. 
Het veiligheidsbeleid van de lidstaten van de Europese 
Gemeenschap moet vóór alles gericht zijn op verminde-
ring van de spanningen tussen Oost en West en de door-
breking van de wapenwedloop. 

De jaren van ongekende ekonomische groei na de Twee-
de Wereldoorlog hebben onaanvaardbare schade aan 
het natuurlijke milieu en de leefomgeving van de mens 
toegebracht. 
Verontreiniging van bodem, lucht en water, zure regen, 
moeten worden bestreden binnen het kader van een to-
taal sociaal-ekonomisch herstelbeleid. Zonder selektie-
ve ekonomische groei worden immers de gifbelten niet 
opgeruimd, zuiveringsinstallaties niet gebouwd en on-
derzoek in hernieuwbare energiebronnen niet gedaan. 

In een demokratische samenleving gaan verkiezingen 
over de richting van de politiek. Of wij als demokratisch-
socialisten in staat zijn met onze inzichten het beleid te 
veranderen, wordt bepaald door de verkiezingen. Op 
Europees niveau is dat niet anders. 
Het gaat om de vraag of het huidige beleid van neo-kon-
servatieven vervangen kan worden en of demokratisch-
socialisten, met hun verschillen, richting kunnen geven 
aan het Europese beleid van de komende jaren. En of 
zij het hoofd kunnen bieden aan steeds hernieuwd opko-
mend nationalisme. 

Het Europees verkiezingsprogramma van de Partij van 
de Arbeid kent drie prioriteiten: 
a. gestruktureerd ekonomisch herstelbeleid, dat leidt 

tot selektieve ekonomische groei, meer werkgele-
genheid en arbeidstijdverkorting en een eerlijker 
verdeling tussen Noord en Zuid; 

b. veiligheidsbeleid, gericht op vermindering van span-
ningen tussen Oost en West, verwijdering van kern-
wapens uit heel Europa en andere machtsverhoudin-
gen tussen Noord en Zuid; 

c. milieubeleid, dat bestrijding van milieuverontreini-
ging en besparing van energie tot wezenlijk onder-
deel van ekonomisch herstelbeleid maakt. 

Het ontwerp-verkiezingsprogramma voor de Europese 
verkiezingen is toegespitst op deze prioriteiten. Verder 
behandelt het de beleidsterreinen, die voor een groot 
deel op Europees niveau gestalte krijgen (landbouw, 
vervoer  etc.)  
Het behelst geen totale wensenkatalogus van de Partij 
van de Arbeid. Het maakt praktische keuzes, die in de 
komende jaren in de Europese politiek onontbeerlijk 
zijn. Naast een uitwerking van de drie prioriteiten van 
de PvdA op Europees niveau behelst het programma te-
vens demokratisering van de Europese instellingen en 



een beleid gericht op de bevordering van het respekt 
voor de mensenrechten. (hfst. 4) 
Waar het programma geen uitsluitsel biedt, geldt het na-
tionale verkiezingsprogramma van de Partij van de Ar-
beid "Eerlijk Delen". Het nationale en Europese pro-
gramma zijn komplementair. 

De afgevaardigden van de Partij van de Arbeid in het 
Europese Parlement zijn gebonden aan het Europese 
verkiezingsprogramma. Zij werken samen met Europar-
lementariërs uit alle lidstaten in de socialistische fraktie 
van het Europese Parlement. 
De Europese socialistische en sociaal-demokratische 
partijen, verenigd in de Federatie van socialistische par-
tijen binnen de EG, bereiden een Europees manifest 
voor, dat als richtlijn geldt voor alle Europese socialisti-
sche afgevaardigden. 

I EEN WERKZAAM EUROPA 

I-i Inleiding 
(niet amendeerbaar) 

Voor de bestrijding van de onaanvaardbaar hoge werk-
loosheid in de EG zijn een herstel van de bedrijvigheid 
en strukturele veranderingen noodzakelijk. 
De omvang van de wereldhandel is voor het eerst na 
1945 ingekrompen. 
Voor vele Derde Wereldlanden heeft dit mede geleid tot 
acute financiële problemen, die een wereldwijd herstel 
van handel en ontwikkeling in de weg staan. 
De EG heeft te kampen met te hoge inflatie- en rente-
standen, met afbraak van traditionele industrie en een 
gebrek aan investeringen, die voor het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid noodzakelijk zijn. 
Mede door een vergrote toetreding van vrouwen en jon-
geren tot de arbeidsmarkt neemt het verschil tussen 
vraag en aanbod van betaald werk sterk toe. 
Voor de komende jaren dient de bestrijding van de 
werkloosheid door het scheppen en herverdelen van 
werk de voornaamste doelstelling van het sociaal-ekono-
misch beleid te zijn. 
Nationale regeringen voelen zich door oplopende beta-
lingsbalanstekorten of financieringstekorten gedwongen 
de overheidsuitgaven te beperken en hun toevlucht te 
nemen tot (verkapte) protektionistische maatregelen. 
Deze politiek echter beperkt de binnenlandse bestedin-
gen en de handelsmogelijkheden, waardoor de proble-
men van land tot land worden doorgegeven en vergroot. 
Het beschikbare kapitaal wordt voor een groot deel weg-
gezogen door de hoge rente in de VS. 
Ook is in de krimpende Europese ekonomie de neiging 
om te investeren gering. 
Geen enkel EG-land is alleen in staat het tij werkelijk 
te keren. 
Maar allerwegen groeit overeenstemming over het 
noodzakelijke antwoord: een internationaal gekoördi-
neerde aanpak, waarbij het initiatief in eerste instantie 
dient te liggen bij de landen met een betalingsbalans-
overschot en betrekkelijk geringe inflatie. 
In de huidige omstandigheden kan niet worden gewacht 
op de eventuele effekten van een mogelijk kortstondige 
opleving in de VS. 
Ook in het gunstigste geval zullen de strukturele zwak-
heden van de Europese ekonomie, zoals haar onvoltooi-
de en versplinterde interne markt, baar labiele monetai-
re verhoudingen en haar gebrek aan gerichte investerin-
gen, een ommekeer vertragen of verhinderen. 
De EG dient dus zelfstandig een gemeenschappelijk se-
lektief stimuleringsbeleid te ontwikkelen. 

1-2 Stimuleren van selektieve ekonomische groei 
(amendeerbaar) 

1-2-1 Om het gebrek aan partikuliere investeringen te 
kompenseren moeten de lidstaten van de EG een ge-
koördineerd stimuleringsbeleid overeenkomen. 
1-2-2 Dit is een beleid gericht op selektieve groei van 
de ekonomie. 
1-2-3 Juist bedrijven en bedrijfstakken moeten worden 
gestimuleerd, die worden uitgekozen op basis van wen-
selijk geachte maatschappelijke ontwikkelingen. 
1-2-4 Kleinschalige projekten kunnen bijvoorbeeld de 
werkgelegenheidspositie van vrouwen ten goede ko-
men. 
1-2-5 Investeringen in de bouw kunnen tegelijk de gro-
te werkloosheid drukken, de woningnood verminderen 

4 



en de steden leefbaarder maken. 
1-2-6 De EG dient ook zelf maatregelen te nemen, die 
handel en produktieve investeringen bevorderen en het 
effekt van de investeringsimpuls in de lidstaten vergro-
ten. 
1-2-7 De Europese Kommissie moet haar verantwoor-
delijkheid voor de onderlinge afstemming van het so-
ciaal-ekonomisch beleid van de lidstaten ter hand ne-
men. 
1-2-8 De EG legt een ekonomisch herstelplan voor, 
waaruit aanwijzingen voortvloeien voor het in de lidsta-
ten te voeren beleid, dat voor de ekonomie van de EG 
als geheel van belang is. 
1-2-9 De landen met een betalingsbalansoverschot, 
waaronder Nederland, moeten een initiatief tot beste-
dingsverruiming nemen in de orde van grootte van 1 pro-
cent van het Bruto Nationaal Produkt. 
1-2-10 Deze extra middelen en een groter deel van de 
bestaande overheidsuitgaven dienen via produktieve in-
vesteringen een zo groot mogelijk werkgelegenheidsef-
fekt en selektieve ekonomische groei te sorteren. 
1-2-11 Een sektor-struktuur-beleid is noodzakelijk, ge-
richt op nieuwe ekonomische aktiviteiten en, waar no-
dig, herstrukturering van bestaande aktiviteiten. 
1-2-12 De produktie moet beter worden afgestemd op 
het scheppen van blijvende werkgelegenheid en verster-
king van de konkurrentiepositie ten opzichte van de VS 
en Japan. 
1-2-13 Dit betekent investeringen in energiebesparing, 
hernieuwbare energiebronnen, milieubeheer, onder-
zoek in informatie- en biotechnologie - in het bijzonder 
het gebruik van deze nieuwe technieken in oudere sekto-
ren - en bevordering van de bouwnijverheid en het mid-
den- en kleinbedrijf. 
1-2-14 Anderzijds moet voor de staal-, scheepsbouw-
en textielindustrie een Europees herstrukturerings- en 
industriebeleid tot stand komen. 
1-2-15 Rekeninghoudend met de belangen van ontwik-
kelingslanden enerzijds en de sociale gevolgen in de ge-
troffen regio's anderzijds, moet een geleidelijke inkrim-
ping gepaard gaan met een hoogwaardig modernise-
ringsbeleid, waarbij de kosten voor rekening komen van 
de gehele Europese Gemeenschap. 
1-2-16 Strukturele subsidiëring van onrendabele be-
drijven wordt hierdoor overbodig en moet in dit verband 
worden afgewezen. 
1-2-17 Investeringsprojekten moeten passen in een 
verantwoord milieu-, grondstoffen- en energiebeleid. 
1-2-18 Ook de belangen van ontwikkelingslanden, de 
kwaliteit van de arbeid en regionale belangen worden 
meegewogen. 

1-3 De sociaal-ekonomische struktuur 
(amendeerbaar) 

1-3-1 a. De interne krisis van de Gemeenschap -veroor-
zaakt door de met elkaar samenhangende problemen 
van herstrukturering van de EG-begroting, hervorming 
van het landbouwbeleid en de uitbreiding met Spanje en 
Portugal- moet zo snel mogelijk worden opgelost wil Eu-
ropees ekonomisch herstelbeleid een kans van slagen 
hebben. 

1-3-2 b. Interne markt 
1-3-3 Alle lidstaten moeten de voorstellen van de Kom-
missie volgen om de gemeenschappelijke binnenmarkt 
te voltooien, want de effekten van een stimuleringsbe-
leid worden verminderd en kunnen verloren gaan door 
toenemend protektionisme, ook binnen de EG.  

1-3-4 Verzwakking van de interne markt, veroorzaakt 
door grensbelemmeringen, dient te worden tegenge-
gaan. 
1-3-5 Elk misbruik van afwijkende nationale bepalin-
gen om de handel te beperken moet worden afgewezen. 
1-3-6 Waar dit essentieel is voor het funktioneren van 
de interne markt moet aan de harmonisatie van wetge-
ving grote politieke prioriteit worden gegeven. 
1-3-7 Ook het beleid, gericht tegen konkurrentiever-
valsing door verkapte of openlijke subsidies of kartel-
vorming, moet worden versterkt om onrechtmatige ver-
plaatsingen van bedrijven te voorkomen (zoals in het ge-
val Hyster). 
1-3-8 Een beleid om in de eerste plaats de ekonomieën 
in de landen met een betalingsbalansoverschot te stimu-
leren zal de landen met een tekort in staat moeten stellen 
af te zien van handelsbelemmerende maatregelen. 
1-3-9 Een internationaal gekoördineerd stimulerend 
beleid is onlosmakelijk verbonden met versterking van 
de interne markt. 

1-3-10 c. Europees Monetair Stelsel 
1-3-11 In zijn huidige vorm levert het  EMS  een positie-
ve, maar te bescheiden bijdrage aan de noodzakelijke 
stabiele wisselkoersen. 
1-3-12 In het huidige stadium moeten veranderingen 
van wisselkoersen binnen het  EMS  leiden tot beleids-
aanpassingen in zowel landen met een sterke als met een 
zwakke munt. 
1-3-13 Het  EMS  dient te worden uitgebreid door toe-
treding van alle lidstaten. 
1-3-14 Het moet in principe worden verdiept door op-
richting van een Europees Monetair Fonds en door uit-
breiding van het gebruik van de ECU (=Europese re-
keneenheid). 
1-3-15 Een volwaardige ECU zou naast de Amerikaan-
se dollar de belangrijkste reservevaluta kunnen vormen. 
1-3-16 De Gemeenschap zou hierdoor minder afhan-
kelijk moeten worden van de Amerikaanse monetaire-
en rentepolitiek. 
1-3-17 Dit opent tevens de mogelijkheid trekkings-
rechten op een Europees Monetair Fonds ten behoeve 
van ontwikkelingslanden te creëren, waardoor ook de 
koopkrachtige vraag naar produktiemiddelen uit de EG 
wordt vergroot. 
1-3-18 Bij de principiële wenselijkheid van verdieping 
van het  EMS  zijn twee kanttekeningen op hun plaats. 
1-3-19 Die verdieping wordt pas mogelijk, als de so-
ciaal-ekonomische situatie en het daarop afgestemde be-
leid van de lidstaten meer naar elkaar toe zijn gegroeid. 
1-3-20 Onderlinge afstemming van ekonomieën en be-
leid, die gekoppeld moet zijn aan selektieve ekonomi-
sche groei, rechtvaardige inkomensverdeling en mede-
zeggenschap, dient aan monetaire integratie vooraf te 
gaan. 
1-3-21 Bepaalde monetaire stappen kunnen de onder-
linge afstemming echter bevorderen. 

1-3-22 d. Handelsbeleid 
1-3-23 Een ekonomisch stimuleringsbeleid draagt bij 
tot groei van de wereldhandel. 
1-3-24 Het EG-handelsbeleid moet in het bijzonder 
worden gericht op bevordering van de handel met ont-
wikkelingslanden. 
1-3-25 Herstel van de wereldekonomie moet worden 
nagestreefd door kapitaaloverdracht naar en vergrote 
uitvoermogelijkheden voor ontwikkelingslanden ter 
bevordering van een Nieuwe Internationale Ekonomi-
sche Orde. 



1-3-26 Protektionistische maatregelen, zeifbeperkings-
overeenkomsten, anti-verwerkingstarieven en akkoor-
den als het  Multi  Vezel Akkoord, dienen voor de ont-
wikkelingslanden door de EG te worden afgeschaft. 
1-3-27 Waar nodig moet een herstruktureringsbeleid 
binnen de EG dit mogelijk maken. 
1-3-28 Handelsbetrekkingen met geindustrialiseerde 
landen moeten gebaseerd zijn op de GATT-regels en het 
principe van wederkerigheid. 
1-3-29 In verband met een expansief beleid in de EG 
moet bijzondere aandacht worden besteed aan de be-
trekkingen met Japan. 
1-3-30 Zolang Japan niet zelf de invoermogelijkheden 
voor EG-produkten verruimt, hetgeen een internationa-
le opleving zou ondersteunen, moet de Kommissie ge-
bruik maken van haar bevoegdheden de Europese in-
dustrie te beschermen. 
1-3-31 In dit geval zal het belang van de konsument, 
hopelijk tijdelijk, voor het belang van de werkgelegen-
heid moeten wijken. 
1-3-32 Aan de VS moet worden duidelijk gemaakt dat 
het Amerikaanse monetaire beleid, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de bevoorrechte positie van de US-
dollar als reservevaluta, funeste gevolgen heeft voor de 
Europese ekonomie en normale handelsbetrekkingen in 
de weg staat. 
1-3-33 De EG dient een gezamenlijke opstelling te ont-
wikkelen tegenover het monetaire beleid van de VS, 
waarbij gebruik kan worden gemaakt van de macht van 
de EG als handelsblok, om dat beleid beter in overeen-
stemming te brengen met de sociaal-ekonomïsche belan-
gen van de internationale gemeenschap. 

1-3-34 e. Sociaal beleid 
1-3-35 Om de werkgelegenheid uit te breiden is herver-
deling van arbeid binnens- en buitenshuis onontbeerlijk. 
1-3-36 De EG moet verstoring van konkurrentiever-
houdingen tussen de lidstaten voorkomen, die door na-
tionale arbeidsverkortende maatregelen kunnen ont-
staan. 
1-3-37 Er dient een EG-richtlijn aangenomen te wor-
den voor tenminste een verkorting van de werkweek tot 
gemiddeld 35 uur, waarbij een invulling door arbeids-
tijdverkorting ook mogelijk moet zijn. 
1-3-38 In overleg met Europese werkgevers en werkne-
mers moeten aanbevelingen worden opgesteld voor ver-
dere methoden van arbeidsduurverkorting en deeltijdar-
beid. 
1-3-39 Een overleg- en onderhandelingsorgaan voor 
Europese werkgevers- en werknemersorganisaties moet 
worden ingesteld, waardoor kaderafspraken kunnen 
worden gemaakt over gelijkere arbeidsvoorwaarden in 
de lidstaten. 
1-3-40 Het nog steeds aanwezige inflatierisico de slech-
te vermogenspositie van vele bedrijven en de noodzaak 
investeringen te bevorderen, maken inkomensmatiging 
bij arbeidstijdverkorting onvermijdelijk. 
1-3-41 Indien de verkorting van de werkweek in de ge-
hele EG kan worden doorgevoerd zal de inkomensmati-
ging echter beperkt kunnen blijven. 
1-3-42 Meer rechtvaardige inkomens- en zeggen-
schapsverhoudingen zijn daarbij absolute vereisten. 
1-3-43 Naast afspraken tussen werknemers en werkge-
vers zijn overheidsmaatregelen noodzakelijk om onder-
nemingen te verhinderen misbruik te maken van ver-
schillen in regelingen in de lidstaten om werknemers te-
gen elkaar uit te spelen. 
1-3-44 Werknemers hebben recht op informatie over 
de bedrijfsvoering en op medezeggenschap in voor hen  

belangrijke beslissingen, ook als die op internationaal 
niveau worden genomen. 
1-3-45 De EG moet door verdergaande richtlijnen de 
demokratisering afdwingen van multinationale onderne-
mingen. 
1-3-46 Europese regelingen moeten belastingontdui-
king, door bijvoorbeeld schijntransakties tussen moe-
der- en dochterondernemingen, onmogelijk maken. 
1-3-47 Het vrije verkeer van werknemers binnen de 
EG moet werkelijk gestalte krijgen, onder andere door 
regelingen voor het behoud van sociale zekerheidsrech-
ten en de erkenning van diploma's. 
1-3-48 Legaal verblijvende werknemers uit niet-EG-
landen moeten dezelfde rechten genieten als EG-onder-
danen. 
1-3-49 Het woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 
wordt afgewezen. 



II  EEN VREEDZAAM EUROPA 

11-1 Inleiding 
(niet amendeerbaar) 

De groeiende konfrontatie tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie en tussen Oost en West in het alge-
meen hebben het belang van een eigen Europees geluid 
veel duidelijker gemaakt. 
Juist demokratisch socialisten onderstrepen deze nood-
zaak, wanneer ze zien dat in Europa de regeringen  That-
cher  en  Kohl  de weg opgaan van de politiek van de rege-
ring Reagan in de Verenigde Staten. 
Dat geldt zowel het debat over de plaatsing van nieuwe 
kernwapens in Europa als de financieel monetaire  poli-
tick  van de Verenigde Staten, die door een hoge rente-
politiek ekonomisch herstel in Europa frustreren. 
Daarom staat vrede en veiligheid in Europa veel meer 
in de belangstelling dan vijfjaar geleden. 
De Europese verkiezingen zijn mede bepalend voor de 
vraag of Europa zijn eigen verantwoordelijkheden weet 
te nemen om spanningen te verminderen en de Derde 
Wereld een eerlijker kans te geven. 

11-2 Europa en de wereld 
(amendeerbaar) 

11-2-1 De lidstaten van de Gemeenschap streven in en 
buiten het verband van de EG naar vermindering van de 
spanningsrelatie tussen Oost en West. 
11-2-2 De Europese lidstaten dienen zonder hun onaf-
hankelijkheid op te offeren een zelfstandiger veilig-
heidsbeleid te voeren, gericht op de specifiek Europese 
belangen, zowel op veiligheids- als op financieel-ekono-
msch gebied, ook ten opzichte van de Verenigde Staten. 
11-2-3 In dit kader dienen lidstaten en EG te streven 
naar: 
11-2-3-a - vermindering van de kernwapenarsenalen in 
Oost en West; 
11-2-3-b - voorkomen van plaatsing van nieuwe middel-
lange afstandskernwapens in Europa; 
11-2-3-c - een aanzienlijke reduktie van reeds geplaat-
ste SS-20-raketten; 
1I-2-3-d - het instellen van kernwapenvrije  zone's  als 
vertrouwenwekkende maatregel; 
11-2-3-c - het terugbrengen van de kernwapens naar de 
kernwapenstaten op weg naar het kernwapenvrij maken 
van Europa en ontspanning tussen de supermachten. 
11-2-4 Mede als vervolg op de CVSE-konferentie in 
Madrid wordt de nieuwe Europese ontwapeningskonfe-
rentie in Stockholm met kracht bevorderd. 
11-2-5 Het Helsinki-proces ter bevordering van de ont-
spanning wordt voortgezet. 
11-2-6 De START- en INF-besprekingen dienen gein-
tegreerd te worden. 
11-2-7 Naast de MBFR-besprekingen in Wenen dienen 
er onderhandelingen te komen over vermindering van 
de totale konventionele sterkte van NAVO en War-
schaupakt. 
11-2-8 Het veiligheidsbeleid dient als basis te hebben 
het koncept van gemeenschappelijke veiligheid met de 
vermeende tegenstander en het afwijzen van het idee, 
dat een "beperkte" kernoorlog mogelijk zou zijn. 
11-2-9 Het niet plaatsen van nïeue kernwapens in Ne-
derland past in dit beleid. 
11-2-10 Ontwapening en wapenbeheersing komen tot 
stand in onderhandelingen en daarop gerichte eenzijdige 
stappen. 
11-2-11 Dat geldt in dit beleid ook voor VS en Sovjet- 

Unie 
11-2-12 Een Europese kernmacht wordt afgewezen. 
11-2-13 Frankrijk en Engeland dienen hun kernwapens 
in te brengen in internationale onderhandelingsfora. 
11-2-14 Gekoördineerde verlaging van de defensie-uit-
gaven geschiedt door: 
11-2-15 a. standaardisatie van konventionele uitrus-
ting; 
11-2-15b. verlaging van konventionelebewapeningsni-
veaus door onderhandelingen. 
11-2-16 Een gemeenschappelijk plan om t.b.v. de Der-
de Wereld 5% van de defensieuitgaven te besparen moet 
worden opgesteld. 
11-2-17 Het buitenlands beleid van de EG krijgt gestal-
te in de Europese Politieke Samenwerking (EPS). 
11-2-18 Binnen de EPS worden de buitenlandse politie-
ke en ekonomische aspekten van het veiligheidsbeleid 
gekoördineerd. 
11-2-19 Het externe ekonomische beleid van de EG en 
het buitenlandse beleid van de lidstaten worden op el-
kaar afgestemd. 
11-2-20 Het buitenlandse beleid dient de spannings-
haarden in de wereld te verminderen en de konfrontatie 
tussen Oost en West in Europa, maar ook in andere de-
len van de wereld, tegen te gaan. 
11-2-21 Speciaal wordt steun gegeven aan landen en be-
wegingen die zich demokratisch, naar eigen inzicht, niet-
gebonden willen ontwikkelen. 
11-2-22 Dit geldt in het bijzonder de landen in Latijns-
en Midden-Amerika, Zuidelijk Afrika en het Midden-
Oosten. 
11-2-23 Vredesinitiatieven, zoals het Contadoro-initia-
tief in Centraal-Amerika worden ondersteund en geini-
tieerd om tot een rechtvaardige politieke oplossing in El-
Salvador te geraken. 
11-2-24 De tegenwerking en het machtsvertoon van de 
VS moeten worden afgekeurd. 
11-2-25 Nicaragua krijgt meer financiële en politieke 
steun. 
11-2-26 Financiële en politieke steun aan de frontlijn-
staten in hun strijd met Zuid-Afrika wordt gegeven. 
11-2-27 Aan Turkije wordt politieke en financieel-eko-
nomische steun onthouden zolang in dit land de mensen-
rechten en de parlementaire demokratie niet volledig 
zijn hersteld. 
11-2-28 Namibië dient onafhankelijk te worden vol-
gens de resolutie van de Veiligheidsraad van de VN. 
11-2-29 In de betrekkingen met Oost-Europa en de 
Sovjet-Unie hebben de lidstaten een eigen belang en 
verantwoordelijkheid om hernieuwd inhoud te geven 
aan de ontspanningspolitiek, mede in het belang van de 
eerbiediging van de mensenrechten in die landen. 
11-2-30 Informele kontakten kunnen hierbij een rol 
spelen. 
11-2-31 Schendingen van mensenrechten vormen van-
zelfsprekend een verslechtering van het algemene kli-
maat waarbinnen het ontspanningsproces zich afspeelt. 
11-2-32 Ten opzichte van de Verenigde Staten dienen 
de Europese lidstaten zo mogelijk, d.w.z. met het be-
houd van hun eigen verantwoordelijkheid, een gemeen-
schappelijk standpunt in te nemen. 
11-2-33 Met de VS moet op voet van gelijkwaardigheid 
worden samengewerkt op alle terreinen van wederzijds 
belang. 
11-2-34 Spoedige toetreding van Spanje en Portugal tot 
de EG is een eis van demokratie en solidariteit. 



11-3 De EG en de Derde Wereld 
(amendeerbaar) 

11-3-1 De Europese Gemeenschap dient een beleid te 
voeren, dat erop gericht is de zelfstandigheid en de eko-
nomische weerbaarheid van ontwikkelingslanden te 
bevorderen. 
11-3-2 Alle betrekkingen tussen de EG en de landen 
van de Derde Wereld berusten op samenwerking op voet 
van gelijkheid en erkenning van de wederzijdse afhanke-
lijkheid. 
11-3-3 De EG dient met alle kracht maatregelen te 
bevorderen, die leiden tot de totstandkoming van een 
Nieuwe Internationale Ekonomische Orde waarin een 
rechtvaardige verdeling van welvaart, kennis en macht 
uitgangspunt is. 
11-3-4 De EG heeft een eigen rol in het zoeken naar op-
lossingen voor de immense schuldenproblematiek van 
de landen in de Derde Wereld. 
11-3-5 Voor een ontwikkelingsbeleid, dat werkelijk re-
kening houdt met de belangen van de Derde Wereld, is 
het noodzakelijk dat de EG haar beleid plaatst in het ka-
der van wereldwijde Noord-Zuid-onderhandelingen. 
11-3-6 De EG dient die onderhandelingen te stimule-
ren. 
11-3-7 Gemeenschappelijke initiatieven moeten reke-
ning houden met het verschil in de mate van armoede en 
ontwikkeling binnen de totale groep van landen van de 
Derde Wereld. 
11-3-8 De EG dient een internationaal ekonomisch sti-
muleringsbeleid te voeren, niet alleen gericht op herstel 
van werkgelegenheid in de lidstaten, maar ook op koop-
krachtontwikkeling in de landen van de Derde Wereld. 
11-3-9 Ontwikkeling van de Derde Wereld is niet alleen 
van belang voor de mensen daar, maar ook voor debe-
volking van Europa. 
11-3-10 Het EG-beleid moet gebaseerd zijn op solidari-
teit met de bevolking van de Derde Wereld. 
11-3-11 Het afwegen van sociaal-ekonomische omstan-
digheden bij de keuze van projekten dient daarom - 

meer dan tot nu toe het geval was - een voorname rol te 
spelen. 
11-3-12 Het is daarom noodzakelijk dat de EG aan de 
armste landen, die niet aan de Lomé-overeenkomst 
deelnemen, dezelfde voordelen en voorwaarden toekent 
op handels-, financieel- en hulpgebied als aan de Lomé-
landen. 
11-3-13 Met name aan de armste landen moeten grote-
re en stabielere uitvoeropbrengsten gegarandeerd wor-
den. 
11-3-14 Het Algemeen Preferentieel Systeem wordt 
uitgebreid en verbeterd, vooral met regelingen ten be-
hoeve van de armste landen. 
11-3-15 Bestaande grondstoffenregelingen (STABEX, 
SYSMIN) moeten worden omgezet in mondiale syste-
men voor kompensatie van schommelingen van de prij-
zen op wereldmarkt. 
11-3-16 De eigen EG-hulp aan de Derde Wereldlanden 
dient in 1989 te zijn opgevoerd tot 1 pro mille van het 
Bruto Gemeenschaps Produkt. 
11-3-17 De hulp moet mede aangewend worden om een 
geintegreerd beleid voor plattelandsontwikkeling te sti-
muleren, waarbij uitgangspunt moet zijn dat de ontwik-
kelingslanden in hun eigen behoefte aan voedsel kunnen 
voorzien, zonder afhankelijk te zijn van EG-voedsel-
hulp. 
11-3-18 Dumping van overschotproduktie op de we-
reldmarkt dient daarom te worden tegengegaan. 
11-3-19 In bepaalde gevallen zal het verstrekken van  

geschikte noodhulp noodzakelijk blijven. 
11-3-20 De EG moet bestaande handels- en voedselak-
koorden ondertekenen. 
11-3-21 Ontvolking van het platteland dient te worden 
voorkomen met gerichte maatregelen. 
11-3-22 De EG streeft naar het doen aanvaarden door 
de ontwikkelingslanden van een aantal minimumvoor-
waarden op sociaal terrein, zoals die door de Internatio-
nale Arbeidsorganisaties zijn geformuleerd. 
11-3-23 Recht van vakvereniging, het voeren kollektie-
ve loononderhandelingen, van een verbod op dwang- en 
kinderarbeid dienen hierbij uitgangspunt te zijn. 
11-3-24 Dit streven mag geen alibi zijn voor het instel-
len van protektionistiche maatregelen door de EG. 
11-3-25 Een stabiel internationaal monetair-financieel 
systeem is een voorwaarde voor ontwikkeling van de we-
reldhandel. 
11-3-26 Er wordt gestreefd naar schepping van nieuwe 
trekkingsrechten in IMF-verband, t.b.v. de arme lan-
den. 
11-3-27 De ontwikkelingslanden dienen meer zeggen-
schap te krijgen ten aanzien van het IMF-beleid 
11-3-28 Europa dringt aan op gemeenschappelijke pro-
gramma's om financieel-ekonomische problemen te ver-
lichten op sociaal aanvaardbare voorwaarden. 
11-3-29 De EG neemt ook zelfstandig gemeenschappe-
lijke initiatieven om de immense schuldenlast van de lan-
den in de Derde Wereld te verlichten. 
11-3-30 De kreatie van Europese trekkingsrechten, ge-
koppeld aan een eigen onafhankelijke positie van de 
ECU, moet hierin een belangrijke rol spelen. 
11-3-31 De EG moet initiatieven nemen tot een krach-
tige en daadwerkelijke regulering van de aktiviteiten van 
multinationale ondernemingen. 
11-3-32 Hierbij moet met name gedacht worden aan de 
export van voor de gezondheid gevaarlijke produkten 
(pesticiden, schadelijke medicijnen, afgekeurde voorbe-
hoedsmiddelen). 
11-3-33 De EG dient zich in te zetten voor de totstand-
koming van een bindende gedragskode voor multinatio- 
nale ondernemingen. - 

11-3-34 Het EG-beleid moet meer en apart aandacht 
besteden aan de bijdrage van vrouwen in het ontwikke-
lingsproces, alsook aan de gevolgen van het beleid voor 
de rol en de positie van de vrouwen. 
11-3-35 Vrouwen dienen op alle nïveaus bij de planning 
en besluitvorming op ontwikkelingsgebied te worden be-
trokken. 
11-3-36 In EG-verband dient het energievraagstuk in 
besprekingen met de ontwikkelingslanden een grotere 
rol te gaan spelen. 
11-3-37 Onderzoek naar hernieuwbare energiebron-
nen, zoals wind- en zonne-energie, moet gestimuleerd 
worden. 
11-3-38 De EG dient meer dan tot nu toe rekening te 
houden met de vernietiging van natuur en milieu in ont-
wikkelingslanden. 
11-3-39 Zij moet daartoe ekologische criteria bij de fi-
nancieringsaktiviteiten inbouwen om te verzekeren, dat 
milieuschade als gevolg van door de Gemeenschap gefi-
nancierde projekten zoveel mogelijk wordt voorkomen 
of hersteld. 

11-4 Europa en mensenrechten 
(amendeerbaar) 

11-4-1 Mensenrechtenbeleid dient een integraal onder- 
deel te zijn van de buitenlandse politiek. 
11-4-2 Hierbij dient de EG een aktieve rol te spelen, 



onder andere via een gezamenlijk optreden inde VN. 
11-4-3 In de EG wordt verder gewerkt aan gemeen-
schappelijke sankties tegen regiems die de mensenrech-
ten op grove en systematische wijze schenden. 
11-4-4 In dit verband moeten ekonomische offers wor-
den aanvaard. 
11-4-5 Ook de landen, waarmee in het kader van Lomé 
overeenkomsten worden afgesloten, mogen niet buiten 
beschouwing blijven. 
11-4-6 De EG stelt een verbod in op de uitvoer van olie 
naar en de invoer van kolen uit Zuid-Afrika. 
11-4-7 Waar effektief worden gemeenschappelijke ini-
tiatieven om te komen tot een verbod op exportbevorde-
rende maatregelen zoals het van overheidswege herver-
zekeren van kredieten naar de hierbedoelde landen ge-
nomen. 
11-4-8 In het kader van de Oost-West-betrekkingen 
dient konsekwent aandacht te worden besteed aan de 
handhaving van de mensenrechten, zoals vastgesteld in 
de Slotakte van Helsinki. 
11-4-9 De EG ontwerpt een richtlijn die de garantie 
biedt aan de burgers dat alle persoonsgegevens, zowel 
bij de overheid als bij partikuliere instanties bekend, 
niet zonder toestemming van de betrokkenen aan der-
den kunnen worden verstrekt. 
11-4-10 In het bijzonder met betrekking tot discrimina-
tie naar geslacht en sexuele geaardheid doen zich nog 
problemen in de lidstaten voor, die door een strikte nale-
ving van het Europese Verdrag voor de Mensenrechten 
moeten worden uitgebannen.  

III  EEN LEEFBAAR EUROPA 

1114 Milieubeleid en Natuurbehoud 
(amendeerbaar) 

111-1-1 De ongebreidelde ekonomische groei na de 
Tweede Wereldoorlog heeft een onaanvaardbare schade 
aan het natuurlijk milieu en de leefomgeving van de 
mens toegebracht. 
111-1-2 Grote milieuproblemen en afbraak van het na-
tuurlijk milieu, zoals zure neerslag, bodemvervuiling, 
vervuiling van lucht en water houden geen halt bij de na-
tionale grenzen. 
111-1-3 Verbeteringen en regelingen ten aanzien van 
een schoner milieu en natuurbehoud kunnen het effek-
tiefst zijn in Europees verband. 
111-1-4 Daarnaast werken veel maatregelen die niet 
door alle lidstaten worden genomen konkurrentiever-
valsing in de hand. 
111-1-5 Gemeenschappelijke initiatieven dienen daar-
om genomen te worden om een effektief beleid t.a.v. na-
tuurbehoud en milieuhygiëne uit te bouwen en te verdie-
pen. 
111-1-6 Uitgangspunten voor het natuurbehoud zijn de 
volgende doelstellingen  (World Conservation Strategy):  
111-1-6-a - het behoud van essentiële ekologische pro-
cessen en systemen; 
111-1-6-b - het behoud van genetische diversiteit; 
111-1-6-c - het verantwoord gebruik van soorten en 
ekosystemen. 
111-1-7 Daartoe worden de volgende maatregelen 
voorgesteld: 
111-1-7-a - behoud en herstel van zelfregulerende eko-
systemen; 
111-1-7-b - behoud en herstel van ekosystemen welke 
onontbeerlijk zijn voor instandhouding van de interna-
tionale trekroutes voor migrerende dieren (trekvogels); 
111-1-7-c - instelling hiertoe van een gekoördineerd/sa-
menhangend Europees systeem van nationale parken. 
111-1-8 Uitgangspunten voor het milieubeleid zijn de 
volgende doelstellingen: 
111-1-8-a - het voorkomen van lozingen van stoffen, 
welke schadelijk zijn voor mens, plant en dier; 
111-1-8-b - het stimuleren van een schone technologie; 
111-1-8-c - behoud en herstel van bodemvruchtbaar-
heid. 
111-1-9 Daartoe worden de volgende maatregelen 
voorgesteld: 
111-1-9-a - In het sektor-struktuurbeleid en de te stimu-
leren onderzoekprogramma's wordt prioriteit gegeven 
aan energiebesparende produktie en ontwikkeling van 
produkten die bodem-, water-, en luchtvervuiling tegen-
gaan. 
111-1-10 DeEG ontwerpt richtlijnen om tot milieukwa-
liteitsnormen voor bodem, water en lucht te komen. 
ITT-I-Il Aktieprogramma's en richtlijnen worden on-
derworpen aan konkrete tijdslimieten. 
111-1-12 In het kader van een schone energie-produktie 
dient de uitstoot van zwavel- en stikstofverbindingen hij 
voorrang bestreden te worden en de benzine loodvrij ge-
maakt. 
111-1-13 Gemeenschappelijke criteria dienen opge-
steld te worden ten aanzien van ongewenste schadelijke 
milieu-effekten in bestaande en te ontwikkelen indus-
trieën. 
111-1-14 Mogelijkheden ter stimulering van mens- en 
milieu-vriendelijke ondernemingen worden verruimd. 



111-2 Energie en onderzoek 
(amendeerbaar) 

111-2-1 De huidige energievoorziening in West-Europa 
wordt gekenmerkt door een te grote afhankelijkheid van 
eindige fossiele brandstoffen. 
111-2-2 Gemeenschappelijke energiebesparing en on-
derzoek naar zuiniger en hernieuwbare energiebronnen 
zijn daarom een eerste vereiste. 

- 

111-2-3 Hiervoordient: 
111-2-3-a - de EG een gemeenschappelijk prijsbeleid te 
ontwikkelen dat gericht is op energiebesparing en een 
stabiele ontwikkeling van de energieprijzen; 
111-2-3-b - de EG een beleid te voeren dat gericht is op 
diversifikatie van energiebronnen. 
111-2-3-bi Naast het gebruik van olie, gas en kolen met 
vermijding van ongewenste milieu-effekten, dient er 
geld beschikbaar te worden gesteld t.b.v. onderzoek 
naar en toepassing van hernieuwbare energiebronnen; 
111-2-3-c - een gemeenschappelijk beleid gevoerd te 
worden dat leidt tot energiebesparende produktie. 
111-2-3-cl Voor deze en bestaande produktie worden 
effektieve gemeenschappelijke criteria ontwikkeld ten 
aanzien van bodem-, water- en luchtvervuiling. 
111-2-4 Het gebruik van kernenergie wordt afgewezen 
omdat er geen wezenlijke oplossing is gevonden voor 
een verantwoorde opslag en verwerking van radioaktief 
afval en vanwege het gevaar van proliferatie. 
111-2-5 Een richtlijn die in ieder geval de bouw van 
kerncentrales verhindert wordt bevorderd. 
111-2-6 Er moet een verbod komen op de export van 
kerntechnologie naar landen die weigeren het Non-Pro-
liferatie-Akkoord te ondertekenen. 

111-3 Landbouw en visserij 
(amendeerbaar) 

111-3-1 Het Europese landbouwbeleid heeft bijgedra-
gen tot een gegarandeerde voedselvoorziening in de Ge-
meenschap door verbetering van de produktie en mo-
dernisering van de bedrijven. 
111-3-2 Het huidige landbouwbeleid heeft echter ook 
een aantal negatieve ontwikkelingen met zich gebracht. 
111-3-3 - Vooral door onbeperkte prijsgaranties wordt 
van een aantal produkten, zoals melk, graan en suiker, 
overschotten geproduceerd. 
111-3-4 Dit brengt te grote financiële lasten met zich en 
schaadt de belangen van ontwikkelingslanden. 
111-3-5 - Ongebreidelde schaalvergroting en intensive-
ring hebben vaak tot ernstige verstoringen van milieu en 
landschap en onaanvaardbare leefomstandigheden van 
dieren in de intensieve veehouderij geleid. 
111-3-6 - Onvoldoende integratie van het struktuur- en 
sociaal beleid is de oorzaak geweest van te grote inko-
mensongelijkheid en benadeling van kleinere bedrijven. 
111-3-7 De PvdA wil het EG-landbouwbeleid funda-
menteel hervormen. 
111-3-8 Planning van de produktie dient zowel het 
marktevenwicht te herstellen als de afzetmogelijkheden 
van landbouwprodukten uit de ontwikkelingslanden op 
de Europese markt beter te garanderen. 
111-3-9 Daarnaast moeten een eerlijke verdeling van 
de produktiemogelijkheden en verbetering van het so-
ciaal- en struktuurbeleid ertoe leiden dat de positie van 
de kleinere boer wordt verbeterd. 
111-3-10 Door afbouw van de prijsgaranties boven een 
bepaalde hoeveelheid moet de bevoordeling van grotere 
bedrijven worden beeindigd. 
111-3-11 Juist milieu-vriendelijke en kleinschalige vor- 
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men van landbouw moeten worden bevorderd. 
111-3-12 Binnen het struktuurbeleid moeten hiervoor 
meer middelen worden vrijgemaakt samen met maatre-
gelen ter bescherming van milieu en landschap. 
111-3-13 Tevens zal in dit kader er meer aandacht aan 
het bosbouwbeleid gegeven moeten worden.  
III-3-14 De hervorming van het huidige beleid is van 
bijzonder belang voor, en dient te zijn gericht op, het be-
houd van werkgelegenheid voor (jonge) boeren en boe-
rinnen. 
111-3-15 Het welzijn van dieren in de intensieve vee-
houderij dient ook door Europese wetgeving drastisch te 
worden verbeterd, omdat konkurrentieverhoudingen 
nationale maatregelen vaak in de weg staan. 
111-3-16 Om het energiegebruik in de land- en (glas)-
tuinbouw te beperken moeten maatregelen als stimule-
ring van het gebruik van biogasinstallaties en isolatie van 
kassen worden getroffen. 
111-3-17 Een Europees visserijbeleid is noodzakelijk 
om de visstanden le waarborgen en de werkgelegenheid 
op langere termijn te garanderen. 
111-3-18 Daartoe worden de vangsten beperkt door de 
uitgifte van vergunningen, die ondermeer het motorver-
mogen limiteren. 

111-4 Regionaal beleid 
(amendeerbaar) 

111-4-1 Een doeltreffend regionaal beleid is van groot 
belang voor de ekonomisch zwakkere gebieden en voor 
het herstel van de Europese ekonomie. 
111-4-2 De doelstellingen van het regionale beleid, na-
melijk het korrigeren van onevenwichtigheden en het 
meer tot elkaar brengen van de nationale ekonomieën, 
kunnen alleen door een grondige herziening van de hui-
dige regeling bereikt worden. 
111-4-3 Het belangrijkste beleidsinstrument is op dit 
moment het Europese Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling. 
111-4-5 Door middel van omvangrijke geintegreerde 
programma's, die een breed sociaal en ekonomisch plan 
voor een regio bevatten, kunnen resultaten worden ge-
boekt. 
111-4-6 Integratie van het regionaal-, sociaal-, en het 
landbouwstruktuurbeleid is daarvoor noodzakelijk. 
111-4-7 Ook het leningenbeleid van de Europese Inves-
terings Bank dient hierbij een grotere rol te spelen. 
111-4-8 In het Regionaal fonds moeten onderwijl de 
volgende wijzigingen aangebracht worden: 
111-4-8-a - de huidige verdeling van de fondsen moet 
worden vervangen door objektieve criteria, waarbij zo-
wel wordt gekeken naar zwakkere plattelands regio's 
(bij voorbeeld rond de Middellandse Zee), als naar ge-
bieden met grote werkloosheid; 
111-4-8-b - de ontvolking van plattelandsgebieden moet 
worden tegengegaan door stimulering van alternatieve 
werkgelegenheid mede t.b.v. het landschapsbehoud; 
111-4-8-cl - voor de grensgebieden in de Gemeenschap 
zoals de Euregio's (in Nederland: Limburg, Brabant, 
Twente en Oost-Groningen) dienen de sociale wetge-
ving en de regelingen ten aanzien van het arbeidsverkeer 
geharmoniseerd te worden.  
III-4-8-c2 Grensoverschrijdende ekonomische aktivi-
teiten moeten worden gestimuleerd door belemmerin-
gen bij grensovergangen op te ruimen.  
III-4-8-c3 Het pendelverkeer dient geen hinder te on-
dervinden aan de grenzen. 
II1-4-8-c4 Harmonisatie van opleidingen en oprichting 
van Euregionale scholen moeten bevorderd worden. 



111-4-8-c5 Inspraak en overleg in grensregio's moeten 
beter mogelijk worden gemaakt. 

111-5 Sociaal fonds en jeugdwerkloosheid 
(amendeerbaar) 

111-5-1 Meer dan 40% van de werklozen in de EG is 
jonger dan 25 jaar. 
111-5-2 Daarmee wordt de bitterheid van de huidige 
ekonomische krisis extra benadrukt. 
111-5-3 Naast het door de Partij van de Arbeid voorge-
stane sociaal-ekonomisch stimuleringsbeleid dient de 
EG op korte termijn extra maatregelen te nemen om de 
positie van jongeren in het arbeidsproces te verbeteren 
door een richtlijn aan te nemen waarin een sociale garan-
tie, dat wil zeggen recht op verdere beroepsopleiding en 
arbeid, voor jongeren wordt vastgesteld. 
111-5-4 Verder moeten maatregelen worden genomen 
om te voorkomen dat de lonen en rechtspositie van jon-
geren onevenredig worden aangetast. 
111-5-5 Nieuwe arbeidsplaatsen en plaatsen die door 
arbeidstijdverkorting ontstaan moeten ter beschikking 
worden gesteld van jongeren (jongens en meisjes) naar 
evenredigheid van hun aandeel in de werkloosheid. 
111-5-6 De middelen van het Sociaal Fonds dienen 
mede hiervoor te worden uitgebreid en effektiever aan-
gewend. 
111-5-7 De toegankelijkheid van het Fonds voor de 
aanvragers moet worden vergroot. 
111-5-8 Ook om een grotere bijdrage te kunnen leveren 
aan de opvang van de sociale problemen als gevolg van 
het ekonomisch herstruktureringsbeleid moet het Fonds 
belangrijk worden uitgebreid. 

111-6 Emancipatie 
(amendeerbaar) 

111-6-1 Op het terrein van de emancipatie heeft de EG 
belangrijke stappen gezet. 
111-6-2 De drie EG-richtlijnen, gelijke beloning, gelij-
ke behandeling in het arbeidsproces en gelijke behande-
ling in de sociale zekerheid, dienen volledig te worden 
ingevoerd en nageleefd. 
111-6-3 De verwerking van de richtlijn sociale zeker-
heid in de nationale wetgeving moet ertoe leiden, dat 
vrouwen en mannen gelijke rechten en plichten hebben 
en dat zij elk zelfstandige uitkeringsrechten hebben. 
111-6-4 De maatregelen die voortvloeien uit het door 
de lidstaten aanvaarde "aktieprogramma inzake de 
bevordering van gelijke kansen voor de vrouw" dienen 
te worden ingevoerd. 
111-6-5 Daarbij zijn van bijzonder belang de richtlijnen 
betreffende gelijke behandeling in de belastingwetge-
ving, pensioenen, ouderschapsverlof en deeltijdarbeid. 
111-6-6 Ook in haar eigen personeelsbeleid moet de 
EG maatregelen nemen tegen de ondervertegenwoordi-
ging van vrouwen, in het bijzonder in hogere funkties. 

111-7 Vervoer 
(amendeerbaar) 

111-7-1 Mede ter stimulering van de door ons voorge-
stane ekonomische groei verdient een gemeenschappe-
lijk vervoersbeleid krachtige ondersteuning. 
111-7-2 Grensbelemmeringen worden opgeruimd en 
het bilaterale vergunningenstelsel voor het internationa-
le wegtransport moet worden vervangen door een ge-
meenschapsstelsel. 

111-7-3 Een gelijke toerekening van infrastruktuurkos-
ten (voor de aanleg van weg en spoor) in de verschillende 
vervoerssektoren wordt nagestreefd. 
111-7-4 Bij de uitvoering van werken, waaraan een ge-
meenschapsbelang ten grondslag ligt, wordt prioriteit 
verleend aan verbetering van de railverbindingen tussen 
de lidstaten. 
111-7-5 Het gekombineerde vervoer dient te worden 
bevorderd ter ontlasting van de internationale wegver-
bindingen. 
111-7-6 De binnenscheepvaart verdient bijzondere 
aandacht vanwege de strukturele overkapaciteit. 
111-7-7 Daarom is het noodzakelijk, dat de toelating 
tot het beroep en tot de markt aan strenge eisen wordt 
onderworpen, waardoor een geleidelijke sanering en 
herstrukturering mogelijk worden. 
111-7-8 Aan de Europese Kommissie moeten grotere 
bevoegdheden worden toegekend inzake de uitvoering 
van en de kontrole op gemeenschappelijke regels in het 
goederen- en personenvervoer. 
111-7-9 In het kader van de Europese luchtverkeersge-
leiding moeten de taken van het kontrolecentrum Maas-
tricht (Eurocontrol) worden uitgebreid. 

111-8 Konsumentenbeleid 
(amendeerbaar) 

111-8-1 Mede gelet op de vrijhandel tussen de lidstaten 
is een Europees konsumentenbeleid van het grootste be-
lang. 
111-8-2 Daarom dient de positie van de vertegenwoor-
digers van de internationale konsumentenorganisaties in 
het Europese besluitvormingsproces te worden ver-
sterkt. 
111-8-3 Het aanbieden van schadelijke of ondeugdelij-
ke goederen en diensten wordt tegengegaan. 
111-8-4 Misleidende reklame wordt strafbaar gesteld. 
111-8-5 De producent is aansprakelijk voor de door 
hem aangeboden goederen en diensten. 
111-8-6 De konsument krijgt duidelijke en volledige 
voorlichting over produkten en diensten, teneinde een 
goede vergelijking en keuze mogelijk te maken. 

111-9 Media 
(amendeerbaar) 

111-9-2 In een periode van snelle veranderingen wordt 
een Europees beleid ontwikkeld dat gericht is op behoud 
van de pluriformiteit van pers en Omroep. 
111.9.2 Kommercialisering van grensoverschrijdende 
uitzendingen wordt verboden. 

111-10 Minderheden 
(amendeerbaar) 

111-10-1 Op gemeenschapsniveau moet het toenemen-
de racisme open worden bestreden. 
111-10-2 In een pluriforme, demokratische, mensen-
rechtenrespekterende gemeenschap hebben ook leden 
van minderheden, zowel van binnen de Gemeenschap 
als van daarbuiten, recht op een eigen identiteit. 
111-10-3 Gemeenschappelijk beleid ten behoeve van 
scholing en vorming van minderheden wordt verbeterd 
en uitgebreid. 
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111-11 Gezondheidszorg 
(amendeerbaar)  

III-11-1 Uitgangspunt van gezondheidszorg dient te 
zijn dat het voorzieningenaanbod dicht bij huis wordt 
versterkt. 
111-11-2 Uit oogpunt van kostenbesparing dient onder-
zoek naar en toepassing van specialismen gekoördïneerd 
te worden. 
111-11-3 Harmonisatie van wetgeving ten behoeve van 
kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg dient te 
worden bevorderd.  
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IV  EEN DEMOKRATISCH EUROPA  

IV-1  Instellingen  
(amendeerbaar) 

Tv-i-I Het doel van de socialistische partijen van de 
lidstaten in de EG isde opbouw van een socialistisch Eu-
ropa.  
IV-1-2 Daartoe is een verdergaahde demokratisering 
van beleid en instellingen van de EG noodzakelijk. 
TV-1-3 Het verdrag van de Europese Gemeenschap 
verzet zich in principe niet tegen een ander, demokra- 
tisch-socialistisch, beleid, maar hangt in de praktijk in de 
eerste plaats af van de politieke wil van de lidstaten en 
de instellingen van de Gemeenschap.  
IV-1-4 Verandering van het verdrag is daartoe geen 
prioriteit.  
IV-1-5 Veeleer dient de demokratische kontrole uitge-
breid en versterkt te worden op alle beleidsterreinen die 
tegenwoordig noch op nationaal noch op Europees ni-
veau onderworpen zijn aan demokratische parlementai-
re kontrole.  
IV-1-6 Met dat doel krijgt het Europese Parlement 
grotere budgettaire en wetgevende bevoegdheden; dit 
hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot overdracht 
van nieuwe taken van nationaal naar Europees niveau.  
IV-1-7 Indien overdracht van taken en bevoegdheden 
aan de Gemeenschap plaatsvindt, dient hiertoe de in-
stemming van de nationale parlementen verworven te 
zijn.  
IV-1-8 Van groot belang is een politiekere opstelling 
van het Europese Parlement, dat gebruik van beschikba-
re machtsmiddelen niet moet schuwen.  
IV-I-9 Het Europese Parlement dient daartoe ook me-
dezeggenschap te krijgen in de benoeming van de Euro-
pese Kommissie.  
IV-1-10 De Europese Kommissie dient zich op te stel-
len als het politieke bestuurslichaam van de Gemeen-
schap en alleen als uitvoeringsorgaan van de beslissingen 
van de Raad van Ministers.  
IV-1-11 De Raad van Ministers dient de besluitvor-
ming te verbeteren.  
IV-1-12 Nederland zet zich daarvoor in.  
IV-1-I3 Slechts bij zaken van volstrekt essentieel be-
lang voor een lidstaat kan van het principe van meerder-
heidsbesluiten worden afgeweken. 
TV-1-14 De Europese raden van regeringsleiders die-
nen gelijkgesteld te worden met de Raad van Ministers.  
IV-1-15 De parlementaire kontrole op het funktione-
ren van de Europese Politieke Samenwerking wordt 
drastisch verbeterd door: 
TV-1-15-a Het uitbrengen van een halfjaarlijks schrif-
telijk verslag door de fungerend Raadsvoorzitter aan het 
Parlement, waarin hij verantwoording aflegt over het 
beleid binnen de EPS; 
TV-1-15-b het stellen van tijdslimieten ter uitvoering 
van voorgesteld beleid.  
IV-I-16 De nationale parlementen dienen tevens een 
veel politiekere kontrole uit te oefenen op het te voeren 
EPS-beleid, ook wanneer dit zich nog in een voorberei-
dende fase bevindt. 
TV-1-17 De beroepsmogelijkheden op het Europese 
Hof van Justitie worden uitgebreid.  
IV-1-18 Het Ekonomisch en Sociaal Komitee speelt 
een werkelijk adviserende rol in de te voeren sociaal-
ekonomische politiek, zoals vergelijkbare organen in 
Nederland 
TV-1-19 Het dient voor de helft te bestaan uit vertegen-
woordigers van de werknemers. 



IV-1-20 In de strijd tegen verspilling van gemeen-
schapsgelden en t.b.v. een efficiënte werkwijze krijgt 
het Europese Parlement Brussel als vaste vestigings-
plaats.  

IV-2  Begroting  
(amendeerbaar) 

IV-2-1 Voor de vaststelling van de begroting zijn aan 
het Europese Parlement een aantal bevoegdheden toe-
gekend, zoals het kunnen wijzigen van een deel van de 
niet-verplicht uitgaven en de mogelijkheid om de totale 
begroting te verwerpen.  
IV-2-2 Deze bevoegdheden dienen versterkt en uitge-
breid te worden.  
IV-2-3 Ook de zogenaamde verplichte uitgaven, waar-
onder het grootste deel van de landbouwuitgaven, moe-
ten onder grotere kontrole van het Europese Parlement 
gebracht worden.  
IV-2-4 Een Europees werkgelegenheids-, milieu- en 
ontwikkelingsbeleid komt als gevolg van de autonoom 
groeiende landbouwuitgaven steeds meer in het ge-
drang.  
IV-2-5 Een hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, waarbij het aandeel van de landbouw-
uitgaven op de totale begroting wordt teruggedrongen, 
is voorwaarde voor het verhogen van de BTW-afdracht 
tot boven de huidige grens van 1%.  
IV-2-6 Ook voor de door ons gewenste toetreding van 
Spanje en Portugal zijn de hervorming van het land-
bouwbeleid en verruiming van de eigen middelen nood-
zakelijk.  
IV-2-7 Het  'just  retour'-principe (waarbij elke lidstaat 
evenveel terugkrijgt van de EG van wat hij eraan heeft 
betaald) is voor de versterking van een Europees beleid 
ten behoeve van de werkgelegenheid, het milieu en de 
positie van de ekonomisch zwakkeren zowel binnen als 
buiten de Gemeenschap, onaanvaardbaar.  
IV-2-8 Wel erkent de PvdA dat versterking van het 
draagkrachtbeginsel tussen de lidstaten en de regio's 
noodzakelijk is.  
IV-2-9 Het Europese Parlement dient van zijn be-
voegdheid om de begroting in zijn geheel te verwerpen 
nog meer gebruik te maken als machtsmiddel om deze 
beleidswijzigingen af te dwingen en de Europese samen-
werking te bevorderen. 

EVALUATIE (niet arnendeerbaar) 

Het partijbestuur kreeg de opdracht van de partijraad 
van juni 1983 in samenwerking met de Europese PvdA-
fraktie een evaluatie te maken van het verkiezingspro-
gramma voor de Europese verkiezingen 1979. 
Deze dient een rol te spelen bij  dc  beoordeling door de 
afdelingen van het ontwerp-verkiezingsprogramma voor 
de Europese verkiezingen van 1984. 

De Europese verkiezingen van 1979 waren de eerste 
direkte Europese verkiezingen. Voordien was hei 
Europese Parlement samengesteld uit vertegenwoor-
digers van de nationale parlementen. 
De direkte verkiezing van het Europese Parlement 
diende ertoe de demokratische kontrole op het be-
leid van de Gemeenschap te vergroten, hetgeen 
bevorderd zou worden door de legitimatie, die de 
Europarlementariërs aan hun direkt mandaat van de 
kiezers zouden kunnen ontlenen. 
De afschaffing van het dubbelmandaat (een nationa-
le parlementariër is tevens lid van het Europese Par-
lement) werd gezien als een verdere versterking van 
het Europese Parlement omdat de parlementariërs 
minder gehinderd zouden worden door nationale be-
lemmeringen. 

Het Europese programma van 1979 en de kampanje 
in 1979 hebben sterk de nadruk op bovenstaand 
standpunt gelegd. Men vergat echter, dat niet de di-
rekte verkiezingen als zodanig het parlement zouden 
versterken, maar eventueel  dc  grotere politieke rol, 
die het Parlement zich nog op Kommissie en Raad 
van Ministers moest bevechten. 
Mede door het feit, dat de politieke frakties - met in-
begrip van de socialistische - door nationale tegen-
stellingen vaak gehinderd werden en worden als poli-
tieke eenheid op te treden, is deze versterkte rol niet 
direkt duidelijk uit de verf gekomen. 
Wel is het evident, dat het Europese Parlement zich 
gaandeweg meer gezag heeft verworven, zowel in de 
opstelling van de Europese begroting, als bij voor-
beeld op terreinen van onafhankelijke buitenlandse 
politiek en mensenrechten, zoals ten opzichte van de 
situatie in Centraal-Amerika. 
Niet is voorzien, dat in de schaalvergroting van het 
beleid grote delen van dat beleid in feite noch natio-
naal noch Europees gekontroleerd worden. Dit is het 
geval bij bij voorbeeld de Europese Politieke Samen-
werking, die de buitenlandse politiek bestrijkt. In de 
praktijk gaat het er niet zozeer om, dat nationale be-
voegdheden worden overgedragen aan Europese or-
ganen. Veeleer heeft zich een grijze zone ontwik-
keld, ook buiten het verdrag om, die te weinig of niet 
parlementair gestuurd en gekontroleerd wordt. 

Het feit dat de totale socialistische fraktie in het Eu-
ropese Parlement niet gebonden is aan een mini-
mumprogramma heeft nadelen voor de politieke co-
hesie van de fraktie. De opstelling van Nederland in 
1979 dat er een duidelijk Europees programma 
moest komen, is afgesprongen op de nationale ver-
schillen tussen de verschillende partijen. 
De harde anti-EEG-opstelling van de Britse Labour 
Party heeft dat probleem nog vergroot. 
De oproep aan de kiezers van 1979, onderschreven 
door alle partijen als manifest, was te algemeen om 
duidelijke keuzes mogelijk te maken. 
De Federatie van socialistische partijen is echter na 
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1979 wel een steeds belangrijker rol gaan spelen als 
enig tegenwicht tegen de autonomie van de Europese 
fraktie. 

Bij de opstelling van het Nederlandse PvdA-pro-
gramma voor Europa had men nog geen ervaring met 
de politieke funktie die het direkt gekozen parlement 
zou krijgen. 
Het heeft in dat programma dan ook ontbroken aan 
een duidelijke prioriteitstelling in het te voeren be-
leid. 
Dit is mede in de hand gewerkt door het andere, toen 
geldende inzicht over aard en omvang van de ekono-
mische krisis, ook internationaal, binnen de 
PvdA.Wij waren immers veel optimistischer over de 
mogelijkheden om op korte termijn de krisisver-
schijnselen als werkloosheidsgroei, koopkrachtda-
ling en dalende investeringen op korte termijn het 
hoofd te bieden. 
Terwijl wij nu stimuleringsbeleid op Europees ni-
veau, gekoppeld aan sektorstruktuur-beleid als de 
belangrijkste prioriteit zien om werkgelegenheid en 
selektieve ekonomische groei te genereren, spreekt 
het programma van 1979 over de noodzaak van aan-
vullende aktie van de EG op nationale maatregelen 
ten behoeve van werkgelegenheid en arbeidstijdver-
korting. 
Wat betreft arbeidstijdverkorting liep het program-
ma van 1979 vooruit: het vermeldt de noodzaak van 
een verkorting van de werkweek tot 35 uur. 
In de politieke opstelling van de Europese fraktie is 
de roep om Europees stimuleringsbeleid steeds ster-
ker geworden, uitmondend in het grote werkgelegen-
heidsdebat, dit voorjaar gehouden. 
De koördinatie tussen nationale en Europese PvdA-
standpunten terzake is ook sterk verbeterd. 
Men moet konstateren, dat deze ontwikkeling als zo-
danig geen duidelijke prioriteit in het verkiezingspro-
gramma heeft gekregen. 

In het programma van 1979 is te weinig onderscheid 
gemaakt tussen wat in feite nationaal geregeld dient 
te worden en wat beter op Europees niveau gedaan 
kan worden. Men heeft teveel de neiging gehad, ze-
ker ook in de amendering, er een kompleet verkie-
zingsprogramma, nationaal en internationaal, van de 
PvdA van te maken. 
Grote delen van het programma, zoals  by.  over inko-
mensverdeling en inkomens, zijn in feite niet in het 
praktische politieke werk van de fraktie toegepast. 
Aan de andere kant spreekt het programma zich niet 
uit over de zeer belangrijke monetaire Europese po-
litiek en het Europees Monetair Stelsel. 
Het  EMS  wordt als zodanig in het programma zelfs 
niet genoemd. 

6. Wat betreft kernenergie is de Europese fraktie ver-
der gegaan dan het programma van 1979. Dat laatste 
bepleitte geen toename van het gebruik van kern-
energie, zolang er geen oplossingen waren gevonden 
voor de milieu-problemen en de verspreiding van 
kernwapens. 
De PvdA-Europarlementariërs hebben kernenergie 
afgewezen en hier keer op keer een minderheids-
standpunt in de Europese fraktie ingenomen. 

7. De landbouwparagraaf zegt niet met zoveel woor-
den, dat het landbouwdeel van de begroting in pro-
centen naar beneden moet. Het is wel de opvatting 
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van de fraktie. 
Naast het afwijzen van de strukturele overschotten 
bevat het programma de eis van direkte inkomens-
garanties voor de boer. Ook wil men overproduktie 
in de EG gebruiken voor voedselhulp aan landen met 
tekorten. 
Deze laatste twee opvattingen vinden in socialisti-
sche kring minder weerklank, omdat ze in feite een 
kontinuering van het overschot mede kunnen inhou-
den. 

De Vredeling-richtlijn kan gezien worden als een 
eerste uitvoering van het gedeelte ekonomische de-
mokratie, maar emancipatie ontbreekt als apart 
hoofdstuk, terwijl het een belangrijk onderdeel van 
het politieke werk heeft uitgemaakt. (Denk aan  dc  
derde richtlijn met betrekking lot sociale zekerheid, 
die verplichting tot individualisering van sociale ze-
kerheid invoert.) 

In de paragraaf Buitenlands beleid wordt de EPS niet 
met zoveel woorden genoemd als orgaan voor bui-
tenlands beleid van de Gemeenschap. In de prakti-
sche politiek heeft de EPS en ook de wensen t.a.v. 
de EPS van onze kant (denk aan Zuidelijk-Afrika, 
Midden-Amerika, de mensenrechten  etc.)  een zeer 
belangrijke rol gespeeld. 
Het programma is zeer voorzichtig in de vraag welke 
positie Europa ten opzichte van VS en Sovjet-Unie 
als EG moet innemen. 
Vooral het probleem van de definitie van de eigen 
Europese veiligheids- en financieel-sociaal ekonomi-
sche belangen ten opzichte van de VS is in 1979 (het 
NAVO-dubbelbesluit is nog niet gevallen) duidelijk 
minder uitgekristalliseerd in de richting van een onaf-
hankelijker positie van Europa. Wel is het primaat 
van de ontspanningspolitiek duidelijk genoemd. 
De rechten van de mens worden niet als apart hoofd-
stuk vermeld in het programma; dit gebeurt wel in de 
oproep aan de kiezer. 

Konklusie: Het programma geeft een duidelijk overzicht 
van onze globale politieke denkwijze en standpunten, 
maar verzuimt Ie vaak op direkte politieke punten prio-
riteiten te stellen en keuzes mogelijk te maken. 
Dat is de belangrijkste reden waarom het partijbestuur, 
in samenwerking met de Europese fraktie, nu gekozen 
heeft voor een program met drie duidelijke prioriteiten: 
ekonomisch herstelbeleid, vrede en veiligheid en milieu. 
De goede ervaring met Eerlijk Delen als een program op 
hoofdpunten met keuzes heeft daarin een belangrijke rol 
gespeeld. 

Maarten van Traa 
6september 1983 
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