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Naarmate de 20e eeuw verstrijkt, maar zeker se-
dert de jaren '40-'45, is de economische, sociale,
monetaire en politieke verstrengeling van de lan-
den van West-Europa steeds intensiever gewor-
den. Dit werd veroorzaakt door:

a. de wederopbouw in deze landen, tengevolge
van de Tweede Wereldoorlog;

b. de gemeenschappelijke bedreiging door het
Oost-blok;

c. de grote bevolkingsdichtheid;
d. de vergrote mobiliteit van de mensen;
e. de invloed van de media.

De problemen van zoveel miljoenen mensen in
een hoog stadium van ontwikkeling op een zo
klein grondgebied als West-Europa konden niet
door elk land voor zichzelf worden opgelost.
Daaruit zijn verschijnselen als de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal (EGKS),de
Europese Economische Gemeenschap (EEG)en
de Europese Gemeenschap voor atoomenergie
(EURATOM)verklaarbaar.
Los van deze ontwikkelingen, die een toe-
nadering van de landen van West-Europa ten ge-
volge had, leefde bij een niet gering aantal voor-
aanstaande Europeanen de idee dat een vreed-
zaam Europa zou kunnen worden opgebouwd als
de nationale grenzen verdwenen en er een groot
supranationaal Europa zou ontstaan. Anderen,
b.v. de Franse president De Gaulle waren heel
andere gedachten toegedaan en pleitten voor
een "Europa der Vaderlanden".

De SGP, met deze ontwikkelingen geconfron-
teerd, legde haar beginsel in 1965 vast in artikel
18 van haar Program van Beginselen, dat luidt:

De Staatkundig Gereformeerde Partij, hoewel sa-
menwerking van meerdere landen op verschil-
lend gebied op zichzelf niet afwijzend, verklaart
zich desniettemin voor het behoud van de natio-
nale zelfstandigheid en derhalve tegen de
Europese eenwording onder een supra- of boven-
nationale regering, waardoor de invloed van Ro-
me en het humanisme sterk wordt bevorderd, het
werk van de Reformatie al meer zal worden afge-
broken en het koningschap dreigt te worden ge-
degradeerd.

De ontwikkeling heeft intussen niet stilgestaan. In
de EEG is allengs de gedachte gegroeid, dat de
Europese Commissie, het dagelijks bestuur van
de gemeenschap, zou moeten kunnen overleg-
gen met een Europees Parlement. Dat is er geko-
men.

Aanvankelijk doordat de nationale parlementen
uit hun midden de Europarlementariers kozen, in
1979 voor het eerst door rechtstreekse verkiezin-
gen. Van meet af aan heeft de SGP de vorming
van en het participeren in zo'n parlement niet af-
gewezen en wel omdat:

- het Europees Parlement niet een wetgevende,
doch een adviserende taak bleek te hebben,
hetgeen past in onze beginselen, zoals neer-
gelegd in de artikelen 3 en 11 van ons Pro-
gram van Beginselen, welke artikelen zich ver-
zetten tegen de idee van de volks-
souvereiniteit;

- de vorming van het Europees Parlement niet
behoeft te worden uitgelegd als een stap op
weg naar een supranationaal Europa; welis-
waar geschiedt zulks door idealisten, doch
door kenners wordt dat even heftig ontkend.
In ieder geval is het Europees Parlement
tevens een geschikt forum om juist tegen een
supranationaal Europa stelling te nemen;

- de volkeren van West-Europa inderdaad met
problemen worden geconfronteerd, die geza-
menlijk beraad noodzakelijk maken;

- de beginselen van onze partij, die immers ge-
grond zijn op de Bijbel, zich niet tot Nederland
beperken, maar een wereldwijde strekking
hebben;

- het de werkzaamheden van onze Eerste en
Tweede Kamerfracties ten goede kan komen
als zij over een of meer collega's beschikken,
die zitting hebben in het Europees Parlement.

Een Staatkundig Gereformeerde vertegenwoor-
diging in het Europees Parlement zal staan voor
devolgende beleidspunten.
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a. De inhoud van de door de EEG uit te geven
richtlijnen, welke verplichtingen scheppen
voor de lidstaten, dienen in overeenstemming
te zijn met de Bijbelse normen. Dit betekent
o.m.:
- erkenning dat aile overheidsgezag een

Goddelijke oorsprong heeft (regering bij de
gratie Gods);

- eerbiediging van de Naam der Heeren;
- bevordering van de zondagsrust;
- erkenning van huwelijk en gezin als van

God verordineerde samenlevingsvorm.

b. De organen die in de EEGfunctioneren, zijn:
- het Europees Parlement
- de Raad van Ministers
- de Europese Commissie
- het Europese Hof van Justitie

Eerstgenoemd orgaan behoort zijn adviseren-
de en controlerende functie te behouden.
Overigens dient het Parlement voor de uitoefe-
ning van deze functie over een adequaat in-
strumentarium te beschikken. Een goed voor-
beeld daarvan is het budgetrecht. Het "ver-
plfcht overleg" tussen het Europees Parle-
ment en de Europese Commissie past in de
staatkundig-gereformeerde opvattingen over
het democratisch functioneren van overheids-
organen.

Daarnaast blijft het de verantwoordelijkheid
van de nationale parlementen controle uit te
oefenen op het regeringsbeleid met betrek-
king tot de Europese besluitvorming.

c. Er moet duidelijkheid komen in de financiele
regeling met de lidstaten. De problematiek van
de regionale ontwikkeling dient de nodige aan-
dacht te krijgen. Zwakke economische gebie-
den moeten worden gesteund en geholpen
binnen de daartoe beschikbare financiele mid-
delen.
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a. Wet en recht
Het toenemende internationale verkeer van per-
sonen, goederen en diensten vraagt om harmon i-
sering van de daarop betrekking hebbende
nationale wetgevingen. Gezamenlijk dient opge-
treden te worden tegen grensoverschrijdende
misdaad, zoals vliegtuigkapingen en terreur-
acties. Voorts tegen handel in verdovende midde-
len, abortus provocatus en andere strafbare
feiten.

Het op 28 april 1983 door Nederland en elf
andere Europese staten ondertekende Zesde
aanvullende Protocol bij het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, strekkende tot af-
schaffing van de doodstraf, verdient afkeuring.

b. Sociale Zaken
De huidige omvang en groei van de werkloosheid
is verontrustend. Aan werklozen moet in eigen
land perspectief worden geboden op arbeid. Oat
geldt zeker jongeren die nog geen baan vonden.
Bevordering van de werkgelegenheid moet voor-
al worden gezocht in versterking van de markt-
sector en niet zondermeer in verkorting en rear-
ganisatie van de arbeidstijd. Mocht individuele
verkorting van de arbeidstijd onvermijdelijk wor-
den, dan moet worden voorkomen, dat door ver-
hoging van de kosten per eenheid produkt con-
currentieverzwakking optreedt.

De belangen van de laagstbetaalden moeten
worden beschermd. De totale loonkosten moe-
ten worden bewaakt. Tendensen tot verder-
gaande individualisering van de sociale wet-
geving moeten worden gekeerd.
Krachtig tegenspel verdient daarom het streven
naar emancipatie van de vrouw, wanneer voorbij
wordt gegaan aan de rijke verscheidenheid in ga-
yen en capaciteiten tussen man en vrouw. Overi-

gens moeten mannen en vrouwen in gelijke om-
standigheden wel gelijk worden behandeld bij sa-
lariering en overige arbeidsvoorwaarden.
Loononderhandelingen moeten in eerste aanleg
door werkgevers en werknemers worden ge-
voerd. Slechts in uiterste noodzaak is hier een
taak voor de overheid.

c. Onderwijs
De vormen en instellingen van onderwijs zijn
slechts voorwerpen van zorg van de regeringen
van de lid-staten, niet van de EEG als zodanig.
Het onderwijs worde in de gemeenschap zoveel
mogelijk op christelijke leest geschoeid. Alles
wat Gods Woord wederspreekt moet in opleiding
en voorlichting worden geweerd. Gestreefd dient
te worden naar wederzijdse erkenning van diplo-
ma's, uitwisseling van kennis en vergelijk-
baarheid van getuigschriften van vakbekwaam-
heid.
Extra aandacht verdient de overgang van de be-
roepsopleiding naar de beroepsuitoefening. Anal-
fabetisme moet worden bestreden.

d. Milieu
Milieuproblemen, met name lucht- en water-
verontreiniging kunnen niet alleen met behulp
van nationale regelingen worden opgelost. Het
grensoverschrijdend karakter van deze proble-
matiek vereist internationale samenwerking. Te
grote verschillen tussen milieunormen in de ver-
schillende lidstaten moeten worden voorkomen.
Dergelijke verschillen verstoren de concurrentie-
verhoudingen en zijn niet in het belang van het
milieu.
De problematiek van de 'zure regen' verdient
hoge prioriteit.
Internationale samenwerking is ook gewenst bij
het zoeken naar oplossingen voor radioactief
afval.



a. Energie
De energiemarkt in de wereld is vaak zeer insta-
biel vanwege politieke instabiliteit in de OPEC-
landen. Door een gecoordineerd beleid van de
lidstaten kan de EEG een stabiliserende factor
vormen op deze markt. Besparing en diversifica-
tie dienen centrale elementen te zijn in het
energiebeleid. Echter de nationale overheden
dienen zelfstandig te kunnen blijven beslissen
over het aanwenden van de verschillende
energiebronnen. Onderzoeks- en ontwikkelings-
programma's kunnen wellicht wel in EEG-
verband worden gecoordineerd.

b. Geldwezen
Om verschillende redenen moet worden afgezien
van het streven naar het invoeren van een
Europese munt als wettig betaalmiddel. Het
invoeren van een dergelijke Europese munt doet
afbreuk aan de eigen identiteit van de lidstaten.
Ook de grote verschillen in economische ontwik-
keling van de lidstaten maken de invoering van
een Europese eenheidsmunt in wezen
onmogelijk.

Zwevende wisselkoersen kunnen tot grote
onzekerheden leiden in het bedrijfsleven.
Stabilisatie van de koersverhoudingen door mid-
del van het EMS (Europees Monetair Stelsel) is
dan ook gewenst.

Anderzijds doen al te strakke verhoudingen geen
recht aan de verschillen in economische ontwik-
keling. Dit moet dan ook worden vermeden om
ongewenste gevolgen voor de nationale econo-
mieen te voorkomen.

c. Vervoer
Het vervoer van goederen dient binnen de ge-
meenschap zoveel mogelijk geliberaliseerd te
worden. Transport van en naar landen buiten de
gemeenschap dient aan regels gebonden te wor-
den. Met deze landen dient een overeenkomst
over de contingenten gesloten te worden die
duidelijk rekening houdt met de wederzijdse
belangen, zowel voor het vervoer over zee, via de
binnenvaart, als over de weg en door de lucht.

d. Douane
De onderlinge handel dient bevorderd te worden,
waarbij oneigenlijk gebruik van douane-
maatregelen (tijdelijk vasthouden van aan
seizoengebonden artikelen) of extra keuringen
(van plantkundige of dierlijke herkomst) verboden
dienen te worden.

e. Handelsrelaties
Handelsrelaties met hoogontwikkelde landen, zo-
als o.a. de Verenigde Staten van Noord-Amerika,
Canada, Zuid-Afrika, Japan en Israel dienen zo-
veel mogelijk bevorderd te worden.

f. Land· en tuinbouw
De produktie van land- en tuinbouw dient daar te
geschieden, waar de gunstigste voorwaarden
voor een lonende produktie aanwezig zijn. Indien
het nodig is de prijsvorming op europees niveau
te bepalen dienen deze prijzen zodanig te wor-
den vastgesteld, dat op het goed geleide bedrijf
een inkomen kan worden verdiend, dat overeen-
komt met inkomens die buiten de land- en tuin-
bouw als normaal worden erkend. Een eventueel
gemeenschappelijk prijsbeleid moet op gemeen-
schappelijke criteria en op eenvormige bereke-
ningswijzen berusten.



Indien prijzen worden vastgesteld door Europese
organen, moet dit bindend voor een bepaalde da-
tum in het voorjaar geschieden, zodat er bij tee It-
plannen rekening mee gehouden kan worden.

Bij de tuinbouw dient de concurrentie met pro-
dukten van buiten de gemeenschappelijke markt
ernstig in het oog gehouden te worden. De speci-
ale bepalingen die bij het afsluiten van de EEG-
overeenkomst gemaakt zijn voor Oost-Duitsland
(de Duitse Bondsrepubliek ging toen nog uit van
een mogelijke spoedige hereniging van de beide
delen van Duitsland) vergemakkelijken de import
van tuinbouw-produkten uit de communistische
landen en kunnen zeer nadelig werken voor onze
tuinbouw.
Bij import van fruit en bloemen van het
zuidelijk halfrond dient nauwkeurig acht gesla-
gen te worden of dit een vergrote c;q. nieuwe
vraag van de consument oproept dan wel de
vraag naar de eigen produktie doet afnemen.

g. Visserij
Bij het visserij-beleid dient te worden uitgegaan
van de vrije zee voor de vissers uit de lidstaten
met inbegrip van de 200-mijls-z6ne rond de geza-
menlijke kust. Andere vissers dan uit de lidstaten
dienen hier geweerd te worden. Voorkomen moet
worden dat het visserijbeleid in de verschillende
lidstaten zodanig onderling verschilt, dat dit tot
ernstige rechtsongelijkheid en concurrentieverval-
sing gaat leiden. Dit kan gemakkelijk geschieden
indien in de ene lidstaat vissersschepen met
overheidssubsidie gebouwd worden en in de an-
dere lidstaat vissersschepen met overheidsgeld
weggesaneerd worden.

Ook ongelijk toezicht op de naleving van de bepa-
lingen tot het instandhouden van de rijkdommen
van de zee moet verdwijnen.

h. Staalindustrie
De staalindustrie verkeert in problemen; er is
sprake van grote overcapaciteit. Concurrentie-
vervalsende maatregelen (directe of indirecte
steunverlening) door nationale overheden moe-
ten worden tegengegaan. Bij de vaststelling en
de verdeling van de produktiequota moet vol-
doende rekening worden gehouden met de reele
kosten van produktie. De produktie moet zoveel
mogelijk worden geconcentreerd bij die bedrij-
yen die op de meest efficiente wijze weten te pro-
duceren.
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a. Europese buitenlandse politiek
Miljoenen mensen op de wereld lijden honger,
worden onderdrukt door wrede en brute macht-
hebbers of zijn het slachtoffer van genadeloze
uitbuiting. Mooie plannen voor een nieuwe eco-
nomische wereldorde, voor een rechtvaardiger
verdeling van de welvaart tussen rijk en arm, zijn
tot nu toe afgestuit op de eigen belangen van het
rijke Westen. En het Oostblok, dat altijd de mond
vol heeft van solidariteit tussen valkeren, denkt
de hongerigen te voeden met wapens.
West-Europa staat midden in een wereld waarin
onrecht en angerechtigheid de overhand hebben.

De mens is naar Bijbels getuigenis geroepen om
in vrede met zijn medemens de aarde te bouwen
en te bewaren. Die vrede kan slechts gestalte
krijgen indien en voor zover er gerechtigheid op
aarde heerst. Het voorstaan van de Bijbelse ge-
rechtigheid zij derhalve de allesomvattende
doelstelling van het Europees Parlement.
Specifiek staat de SGP in Europees verband het
volgende voor:
-de staat Israel heeft recht op een eigen souve-

reiniteit binnen veilige en erkende grenzen.
Zolang de Palestijnse bevrijdingsorganisatie
Israel niet wenst te erkennen, mag ze niet tot
het vredesoverleg over het Midden-Oosten
worden toegelaten;

-aan degenen van het oude bondsvolk die naar
Israel, het beloofde land, willen emigreren,
moet aile mogelijke medewerking worden ver-
leend. Op landen die de Joodse emigratie wil-
len verhinderen, moet krachtige druk worden
uitgeoefend;

- ten aanzien van Zuid-Afrika past zeer grote
behoedzaamheid. In geen geval mag het
westerse systeem als het enig mogelijke aan
dit land worden opgedrongen. Met begrip voar
de moeilijke situatie is in Zuidelijk-Afrika meer
te bereiken dan met politieke af ecanomische
drukmiddelen;

-minachting van de mensenrechten,zoals discri-
minatie wegens geloof, ras of huidskleur, tast
de mens als beelddrager Gods aan. De EEG
moet zich inspannen om deze discriminatie te
bestrijden. Ook de ontwikkelingshulp kan
soms als drukmiddel voor het beeindigen van
onderdrukking worden gebruikt. Het Europees
Parlement dient op die mogelijkheid alert te
zijn;

-de EEG houdt zich verre van boycotacties die
de werkgelegenheid in het geboycotte land
grote schade berokkenen. In het bijzonder de
zwaksten en weerlozen worden daarvan het
slachtoffer.

b. Ontwikkelingssamenwerking
Bij gezamenlijke hulp aan ontwikkelingslanden
moet voorop staan, dat deze hulp zodanig ver-
leend wordt, dat deze landen na verloop van tijd
zichzelf kunnen helpen. Verbetering van land-
bouw en voedselvoorziening staan hierbij voorop
om in de behoeften van de huidige en toe-
komstige bevolking te voorzien. In verband met
de verbetering van de gezondheidstoestand van
de bevolking en de daaruit voortvloeiende uitbrei-
ding van de bevolking, dient ook grote aandacht
te worden besteed aan hun geestelijk en Jicha-
melijk welzijn. Zendingsactiviteiten en
bevordering van werkgelegenheid door onder-
wijs, bouw van waterkrachtcentrales, irrigatie-
werken en industrialisatie dienen hier hand in
hand te gaan!

c.Defensie
De verdediging van West-Europa moet duidelijk
gescheiden blijven van de EEG-bemoeienis en
behoort tot de taak van het NAVO-bondgenoot-
schap, omdat hierin een duidelijke samen-
werking bestaat met de Verenigde Staten van
Amerika en Canada.



d. Uitbreiding van de EEG
Bij uitbreiding van de gemeenschap met andere
landen dient de grootste voorzichtigheid te wor-
den betracht omontwrichting van de econo-
mieen van de landen die tot de gemeenschap
toetreden en ook die van de gemeenschap zelf
zo goed mogelijk te voorkomen. Indien landen
toetreden, dienen ter beperking van te verwach-
ten moeilijkheden aanvaardbare overgangsperio-
den in acht genomen te worden.

In het voorgaande gaat het grotendeels om
materiele belangen. Ver daar bovenuit stijgen de
geestelijke belangen. Die zijn alleen gewaar-
borgd als de volkeren van Europa zouden leren:
"Vreest God en houdt Zijn geboden, want dit be-
taamt aile mensen."

Een SGP-afvaardiging in Straatsburg zal vanuit
dit beginsel haar parlementaire arbeid ver-
richten. Heenwijzen naar de Bron van aile goed
en getuigen van Hem, door Wie de koningen re-
geren, is haar roeping.

Daarnaast zijn ons Program van Beginselen, ons
Verkiezingsprogram 1982-1986 en dit program
leidraad bij deze arbeid, in afhankelijkheid van
Gods Zegen.

Voorlichtings- en vormingscentrum S.G.P.
Laan van Meerdervoort 165
2517 AZ 's Gravenhage
telefoon 070·468688


