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Inleiding en verantwoording

In 1984 worden de kiezers opgeroepen opnieuw hun stem uit te brengen voor 
het Europees Parlement. Naar ons oordeel is het gewenst dat de kiezer zich 
daarbij ook kan uitspreken voor een politiek programma dat principieel kiest 
voor een vorm van Europese samenwerking uitgaande van zelfstandige Euro
pese staten.
Overleg tussen deSGP, de RPF en het GPV leidde tot de conclusie dat tussen 
onze partijen ten aanzien van de Europese politiek een grote mate van 
overeenstemming in politieke opvatting bestaat.
Deze drie partijen hebben dan ook besloten voor deze Europese Verkiezingen 
met een gemeenschappelijke lijst uit te komen. Die lijst vormt het resultaat van 
programmatische samenwerking, waarvan dit manifest, gebaseerd op de verkie
zingsprogramma’s, de politieke hoofdlijnen weergeeft.
De samenwerking maakt geen inbreuk op eigen grondslag en karakter van SGP, 
RPF en GPV, die zich als zelfstandige politieke partijen aan de kiezer presen
teren. De respectieve kandidaten van de drie partijen staan voor het verkie
zingsprogramma van hun partij. Omdat zij verder deel uitmaken van de 
gemeenschappelijke lijst behoeven er geen stemmen verloren te gaan (en via 
restzetels naar grote partijen te gaan die een supranationaal Europa willen) door 
vrijwel kansloze aparte lijsten.
Zo kan de Nederlandse kiezer een verantwoorde keus maken die -naar wij 
hopen- zal leiden tot een daadwerkelijke afvaardiging in het Europees Parlement.
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Kandidatenlijst SGP-RPF-GPV 
Europese verkiezingen 14 juni 1984

1. Ir. L. van der Waal, Ridderkerk (SGP)
2. Mr. R. van Dam, Barneveld (RPF)
3. E. van Middelkoop, Berkel (GPV)
4. G.J. Smit, Rijssen (SGP)
5. Drs. J. Huizinga, Schoonhoven (RPF)
6. Dr. J. Blokland, Capelle aan de IJssel (GPV)
7. A.K. van der Staay, Tiel (SGP)
8. Ir. A.W. Biersteker, Maarssen (RPF)
9. Drs. S. de Vries, Groningen (GPV)

10. Mr. G. Holdijk, Apeldoorn (SGP)
11. Ir. A. Kadijk, Dronten (RPF)
12. Drs. M.P.H. van Haeften, ’s-Gravenhage (GPV)
13. G. van den Berg, Genemuiden (SGP)
14. Ir. J.H. van Schaik, Woerden (RPF)
15. Drs. J.P. de Vries, Amersfoort (GPV)
16. H.G. Barendregt, Barendrecht (SGP)
17. Drs. P. van Dalen, Utrecht (RPF)
18. Ir. W. Haitsma, Harlingen (GPV)
19. G. Versteeg, Nunspeet (SGP)
20. A.W.J. Schoo, Emmen (RPF)
21. L. Feijen, Assen (GPV)
22. Ir. M. Houtman, Leiden (SGP)
23. Drs. G. Meijer, Bussum (RPF)
24. L.C. Groen, Oldehove (GPV)
25. Drs. M. Burggraaf, Krimpen aan de IJssel (SGP)
26. P. Langeler, Veendam (RPF)
27. G. Nederveen, Hardinxveld-Giessendam (GPV)
28. P. Mulder, Waddinxveen (SGP)
29. Ds. G. Broere, ’t Harde (RPF)
30. Dr. A.J. Verbrugh, Dordrecht (GPV)
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Euromanifest -1984

Op 14 juni van dit jaar mogen de Nederlandse burgers 25 landgenoten 
verkiezen tot leden van het Europees Parlement. Vijfentwintig Nederlanders in 
de Europese politiek. Als samenwerkende christelijke politieke partijen, die bij 
deze verkiezingen steun vragen van de Nederlandse burgers, willen wij in dit 
manifest onze politieke visie op de Europese politiek in hoofdlijnen uiteen 
zetten.

1. Een confederaal Europa
Het is onze vaste overtuiging dat de vele grensoverschrijdende problemen in 
ons werelddeel en de historische, culturele en economische verbondenheid 
tussen de Europese staten, een goede Europese samenwerking noodzakelijk 
maken. Wij kiezen voor een bondgenootschappelijke of intergouvernementale 
samenwerking, uitgaande van de politieke zelfstandigheid van de Europese 
staten. In een Europese grootste-gemene-deler-politiek zal de bewaring van 
veel goede zaken uit ons staatkundig en maatschappelijk bestel veel onzeker
der worden. Wij denken daarbij aan het grote goed van het vrije christelijke 
onderwijs, de christelijke organisatie en de mogelijkheid van christelijke poli
tiek. De Europese samenwerking behoeft en mag evenwel niet leiden tot een 
ontwikkeling in de richting van een Verenigd Europa of een Europese federatie. 
De keuze voor een nationale zelfstandigheidspolitiek en de erkenning van de 
noodzaak van goede Europese samenwerking zijn geen onderling tegenstrij
dige zaken. Integendeel, een constructieve samenwerking met de andere 
Europese staten is een voorwaarde voor de bloei van onze nationale zelfstan
digheid en vrijheid.
Christelijke politiek wenst zich te baseren op Gods Wet, die universeel is en niet 
aan grenzen is gebonden. Alle overheden staan in dienst van God. Daarom 
willen wij dat ook in het Europees Parlement de stem van de christelijke politiek 
zal worden gehoord.

2. Nationale delegaties
De band tussen de Nederlandse kiezers en de voor het Europees Parlement 
gekozenen dient ook na de verkiezingsdag zo zichtbaar en levend mogelijk te 
blijven. Daarom is het ten zeerste gewenst dat in de structuur van het Europees
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Parlement niet het supranationale element, maar juist de nationale herkomst 
van de parlementariërs voorop staat. Bij belangrijke zaken zal een beslissende 
stem moeten worden gegeven aan de nationale delegaties, die over een 
vetorecht kunnen beschikken. Het is daarom ook van groot belang dat er een 
nauwe en goed gestructureerde relatie bestaat tussen de Nederlandse delega
tie in het Europees Parlement en de Nederlandse regering en de Staten- 
Generaal.

3. Economische Zaken

Nationale concurrentievervalsing dient door de Europese Gemeenschappen 
binnen hun gebied te worden tegengegaan. Binnen dit kader is het in de eerste 
plaats aan de nationale overheden om hun eigen economische ontwikkeling te 
stimuleren. Hierbij dient zoveel mogelijk recht gedaan te worden aan het eigene 
van de betreffende gebieden, waarbij evenwel door diversificatie van produktie 
eenzijdigheid op economisch gebied moet worden tegengegaan.
Nauwe samenwerking is gewenst bij het herstel en de ontplooing van vitale 
industrietakken. Het beleid dient erop gericht te zijn uitzichtloze en kostbare 
ondersteuning van industriële ondernemingen door regeringen van lidstaten te 
beëindigen.
Voor de staalindustie dient in gemeenschappelijkheid een beleid te worden 
uitgezet, dat een einde maakt aan zowel de bestaande overcapaciteit als de 
concurrentie-vervalsende steunmaatregelen van nationale overheden. Bij de 
vaststelling en verdeling van de produktiequota moet voldoende rekening 
worden gehouden met de reële kosten van produktie.

4. Landbouw en Visserij
Het is gewenst dat het produktievolu me van landbouwprodukten ondercontrole 
wordt gebracht en gehouden, zonder dat dit leidt tot een onaanvaardbare 
inkomensachteruitgang bij de boeren. Gestreefd wordt naar stabilisatie van de 
lanbouwuitgaven in de E.G.-begroting. Het land- en tuinbouwbeleid moet blijven 
uitgaan van produktie in die regio’s waar de voorwaarden gunstig zijn (specia- 
lisatie-beginsel). De E.G. moeten in overleg met andere industrielanden streven 
naar stabiele voedselprijzen en betere afstemming van het aanbod op de vraag. 
Overschotten van land- en tuinbouwprodukten kunnen worden benut tot 
leniging van hongersnood.
Binnen het landbouwbeleid moeten uniforme kwaliteitsnormen worden ontwik
keld voor in- en uitvoer en moet verbetering van het voedingsprodukt worden 
nagestreefd. Invoer uit het Oostblok tegen marktverstorende voorwaarden 
moet worden tegengegaan.
De viswateren van de 200-mijlszöne moeten voor vissers uit alle lidstaten vrij 
toegankelijk zijn, terwijl vissers uit andere landen daaruit worden geweerd. 
Voorkomen moet worden dat het visserijbeleid in de verschillende lidstaten 
zodanig onderling verschilt, dat dit tot rechtsongelijkheid en concurrentie
vervalsing gaat leiden. De lidstaten dragen zorg voor instandhouding van een 
goed visbestand.
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5. Milieu

De E.G. dienen met grote voortvarendheid de grensoverschrijdende veront
reiniging van natuur en milieu tegen te gaan. De ‘zure regen’ vormt een ernstige 
bedreiging voor bossen en grondwater. Nieuwe richtlijnen zijn noodzakelijk 
zowel voor de verdere beperking van schadelijke stoffen in uitlaatgassen van 
auto’s als voor het verminderen van de uitworp van luchtverontreinigende 
stoffen door de industrie.
Bij harmonisatie van milieunormen in de lidstaten wordt tevens verstoring van 
concurrentieverhoudingen tegengegaan. Arbitragemiddelen voor geschillen 
inzake grensoverschrijdende vervuiling dienen te worden versterkt.

6. Energie
Door coördinatie van het energiebeleid tussen de lidstaten wordt bijgedragen 
tot beperking van de afhankelijkheid van OPEC-landen en de Sovjet-Unie. 
Grote aandacht verdient vermindering van het energieverbruik door besparing, 
evenals diversificatie van energiebronnen. Onderzoek en ontwikkeling van 
nieuwe energiebronnen worden gecoördineerd, waarbij rekening wordt gehou
den met de specifieke mogelijkheden van bepaalde regio’s. De lidstaten blijven 
vrij in de aanwending van de verschillende energiebronnen.
Met spoed streven zij naar verantwoorde opslag van radio-actief afval.

7. Vervoer
Ten behoeve van het vervoer van goederen binnen de gemeenschap dient 
opheffing van resterende handelsbelemmeringen door de Gemeenschap 
krachtig te worden bevorderd. Aan de binnengrenzen van de E.G. dienen de 
fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer te 
worden vereenvoudigd.
In het belang van een goede ruimtelijke ordening en het beschermen van het 
milieu verdient de positie van het rail- en binnenvaartvervoer te worden 
versterkt.

8. Ontwikkelingssamenwerking

Coördinatie van hulp aan ontwikkelingslanden laat de zeggenschap van de 
lidstaten over de eigen hulpprogramma’s onverlet. Bij gezamenlijke hulp aan 
ontwikkelingslanden moet voorop staan, dat deze hulp zodanig verleend wordt, 
dat deze landen na verloop van tijd zichzelf kunnen helpen.
De allerarmste landen alsmede die landen waar ontwikkelingssamenwerking 
kan samengaan met verbreiding van het Evangelie, verdienen voorrang. In 
landen, waar Evangelieprediking wordt belemmerd, waar burgerlijke vrijheden 
worden beperkt of die een bedreiging vormen voor vrede en veiligheid, wordt de 
hulp bij voorkeur via particuliere projecten gegeven.
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9. Sociale zaken

De bestaande verscheidenheid ten aanzien van de sociale zekerheidsstelsels 
dient te worden geëerbiedigd met erkenning van de onderscheiden nationale 
tradities en sociaal economische structuren.
Daarnaast dient het grote belang van het kostwinnersbegrip in de sociale 
regelgeving van de Europese Gemeenschappen erkend te worden. De bevor
dering van de z.g. emancipatie van de vrouw is geen taak voor de E.G.
Het is voorbehouden aan de nationale overheden om een beleid te voeren 
waardoor aan werkzoekenden perspectief op arbeid in eigen land wordt 
aangeboden. Het voeren van een Europees werkgelegenheidsbeleid is slechts 
in geringe mate realistisch en gewenst.

10. Justitie

De Europese staten dienen te streven naar een gemeenschappelijke bestrijding 
van ernstige geweldplegingen en de georganiseerde internationale misdaad. 
Gestreefd moet worden naar een verbetering van de bestaande recherche- en 
politiesamenwerking.

11. Uitbreiding E.G.

Bij de uitbreiding van de Europese Gemeenschappen met b.v. Spanje en 
Portugal dient zorgvuldig gelet te worden op de economische en agrarische 
aanpassingsproblemen van alle lidstaten. Een geleidelijke invoering van het 
lidmaatschap van deze nieuwe lidstaten via een aanvaardbare overgangsperio
de verdient aanbeveling.

12. Vrede en Veiligheid

De verdediging van West-Europa is geen aangelegenheid van de E.G., maar is 
een taak van de deelnemers aan het NAVO-bondgenootschap. Daarom zullen 
defensiezaken niet op de agenda van het Europees Parlement behoren voor te 
komen.

13. Buitenlandse politiek
Het is gewenst dat in voorkomende gevallen de lidstaten in het kader van de 
Europese politieke samenwerking streven naar een gezamenlijke standpunt
bepaling in buitenlands-politieke zaken. Deze samenwerking mag de ruimte 
voor het voeren van een eigen Nederlandse buitenlandse politiek niet te zeer 
inperken. Samenwerking is vooral geboden bij de bestrijding van schending van 
belangrijke politieke en geestelijke vrijheden en bij de bestrijding van achter
stelling op grond van ras en huidskleur.
In het gemeenschappelijk beleid ten aanzien van het Midden-Oosten wordt 
uitgegaan van het recht van de staat Israël op een eigen bestaansrecht binnen 
veilige en erkende grenzen.
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VOOR NATIONALE

SGP, RPF en GPV vragen uw steun voor 
een politiek die:
- overeenkomstig Gods Geboden is;
- neen zegt tegen het uitzichtloos streven naar 

Europese éénwording;
- ja zegt tegen een praktische samenwerking 

van de Europese staten.

KIES VOOR EEN 
ZELFSTANDIG NEDERLAND 
IN EEN SAMENVUERKEND EUROPA

Het EUROMANIFEST is verkrijgbaar bij:
SGP Laan v. Meerdervoort 165 2517 AZ 's-Gravenhage 
RPF Laan 88 8072 JC Nunspeet 
GPV Postbus 439 3800 AK Amersfoort
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