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aangenomen door het Ilde Congres van 22/23 februari 1979 te 
Brussel 

De Europese Volkspartij verenigt qhristen-democratische 
vrouwen, mannen en jongeren uit alle bevolkingsgroepen in de 
landen van de Europese Gemeenschap. Zij is ervan overtuigd dat 
onze nationale staten afzonderlijk de grote uitdagingen van onze 
tijd niet moer meester kunnen worden. 

Zij wil voor mensen uit alle maatschappelijke geledingen een 
Europese Unie, met een federatie als politiek einddoel, bouwen, 
waarin iedereen zich thuis kan voelen. 

Zij wordt geleid door het inzicht dat de grote problemen van onze 
wereld slechts op basis van de geestelijke en ethische begin-
selen van het menselijk samenleven tot een oplossing gebracht 
kunnen worden, omdat daarvoor geen technisch-organisatbri-
sche recepten bestaan; 

Zijzal alles in het werk stellen om, in deze geest en geïnspireerd 
door christelijke beginselen, het EVP-programma (*) te verwer-
kelijken als bijdrage aan de opbouw van een Europa, in dienst 
van de mens, verdraagzaam en open naar de wereld. 

Daarom wil de EVP... 

- dat de onaantastbare waardigheid van elke persoon, zijn 
vrijheid en verantwoordelijkheid waarborgt en de geestelijke 
en materiële voorwaarden schept, noodzakelijk voor zijn 
ontplooiing die niet kan verzekerd worden door een ideolo-
gie waarin alles en allen gelijk worden geschakeld; 

- dat het gezin als hoeksteen van de menselijke samenleving 
beschermt en ondersteunt, in het besef dat de wezenlijke 
funktie van het gezin voor de opvoeding van het kind tot een 

() Het politiek programma van de EVP, goedgekeurd op het eerste Con-
gres te Brussel op 6-7 maart 1978, is te verkrijgen op de secretariaten 
van de aangesloten partijen.  

verantwoorde persoonlijkheid, noch door de staat, noch 
door de maatschappij kan worden overgenomen; 

dat streeft naar sociale gerechtigheid en solidariteit, in het 
bijzonder ten behoeve van de zwaksten, met name de gehan-
dicapten, de bejaarden en de armen; 

- dat het aan geen normen gebonden individualisme evenzeer 
afwijst als het collectivisme dat de menselijke persoon ne-
geert. 

WOOR 

dat de uitoefening van de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, zonder welke er geen rechtvaardige maatschap-
pelijke ordening mogelijk is, op alla niveaus, zowel politiek 
als juridisch verzekert; 

- dat de ontplooiing van de rijke Europese cultuur bevordert, 
welke in haar veelzijdigheid en eenheid een samenbindende 
factor is voor de Europese volkeren en aldus kansen biedt 
voor de opbouw van een maatschappij op maat van de mens, 
door het tegengaan van uniformiteit, normloosheid en mate-
rialisme; 

- dat zijn eigen identiteit en zijn autonomie in een geest van 
internationale solidariteit kan waarborgen; 

- dat zijn geestelijke en culturele roeping tot uitdrukking 
brengt in aanvaarding en verantwoordelijkheid voor ande-
ren, in het bijzonder voor de volken van de derde wereld. Het 
gelijkberechtigd deelgenootschap met hen is een essentiële 
voorwaarde voor wereldvrede; 

- dat een rechtvaardiger en menselijker internationale econo-
mische orde nastreeft door het scheppen van solidari-
teitsbanden tussen industrie- en ontwikkelingslanden, waar-
voor de Conventie van Lomé model kan staan; 

- dat op basis van gelijke rechten en in samenwerking met de 
landen van de derde wereld een beslissende bijdrage levert 
voor een nieuwe ontwikkelingsstrategie en nieuwe mogelijk-
heden tot groei uitwerkt; 



- dat zijn morele en menselijke verantwoordelijkheid aan-
vaardt voor de landen in Oost-Europa, die door een ge-
meenschappelijke geschiedenis met ons zijn verbonden, en 
ertoe bijdraagt dat er langs vreedzame weg een einde wordt 
gemaakt aan de verdeling van Europa en dat het zeifbeschik- 

=T kingsrecht van alle Europese volkeren wordt hersteld. 

- dat de pluralistische democratie als staatsvorm in praktijk 
brengt en waarborgt, want dat is de politieke organisatie die 
met ons beeld van een moderne participatiemaatschappij 
overeenkomt. Zij vormt een macht die regelmatig onderwor-
pen wordt aan goedkeuring door het volk en gebaseerd is op 
de beginselen van de rechtsstaat. Zij vergt respect voor de 
rechten van sociale, etnische, levensbeschouwelijke en reli-
gieuze groepen; 

- dat geweld en terrorisme als middelen ter oplossing van 
maatschappelijke en politieke conflicten veroordeelt en be-
strijdt; 

- dat de politieke macht volgens het beginsel van de subsi-
diariteit decentraliseert naar de gemeenten toe door de ver-
sterking van de gemeentelijke autonomie en naar de regio's 
door hun erkenning en deelneming aan de besluitvorming.;  
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- dat strijdt tegen armoede en werkloosheid en door de goede 
werking van een democratisch geordende markteconomie 
de mensen helpt om hun levensomstandigheden te verbete-
ren. Dit stelsel berust op de verantwoordelijkheid en het 
scheppend initiatief van enkelingen, van sociaal-economi-
sche partners en op de medewerking van het openbaar be-
stuur. Het bevordert de voortgaande ontwikkeling naar een 
menselijke gemeenschap van deelgenootschap en solida-
riteit, door 

mede-verantwoordelijkheid, 
medezeggenschap, 
participatie 

van de werknemers in nationale en  multi-nationale onder-
nemingen. Een democratisch geordende markteconomie is 
beter toegerust dan een centraal geleide economie, om 
werkloosheid, armoede, hongeren nood te overwinnen en is 
ons alternatief voor een mensonwaardige klassenstrijd. 
Het blijft de bevoegdheid van de overheid om globale richt-
lijnen vast te stellen op economisch en sociaal vlak, waarover 
het parlement dient te beslissen; 

- dat door de verwezenlijking van een Europees Monetair Stel-
sel vorderingen kan maken op de weg naar een economi-
sche, monetaire en sociale unie en verder ontwikkelt tot een 
politieke Europese Unie; 

- dat met dit vooruitzicht voldoende financiële middelen ter 
beschikking stelt, dooreen overdracht van fondsen, vooreen 
doeltreffende regionale, structuur-, industrie- en sociale po-
litiek en dat eveneens een doeltreffende economische poli-
tiek op gang brengt welke tot het wegwerken van de regio-
nale ongelijkheid leidt. Deze politiek richt zich op het tot 
stand brengen van een stabiele expansie, op meer kwalita-
tieve groei, op bescherming van het milieu en van de ver-
bruiker. 
In dit verband zijn bindende gemeenschappelijke gedrags-
regels voor multinationale ondernemingen noodzakelijk; 

- dat een gemeenschappelijke energiepolitiek realiseert, 
welke op de toekomst is gericht en onze afhankelijkheid van 

- dat zo spoedig mogelijk Griekenland, Portugal en Spanje als 
leden opneemt— welke op grond van hun culturele roeping 
en hun geschiedenis tot Europa behoren - ten einde onze 
gemeenschappelijke democratische idealen te bevestigen; 

- dat door directe verkiezing van het Europese Parlement de 
democratische controle over de instellingen van de Ge-
meenschap versterkt, de onontbeerlijke bevoegdheden voor 
een goede werking van de Gemeenschap volledig uitoefent 
en de besluitvormingsprocedures— in het bijzonder die in de 
Ministerraad - in overeenstemming daarmee verbetert; 

- dat progressief overgaat naar de Europese Unie en meer en 
meer met één stem spreekt om bij te dragen tot vrijheid, 
solidariteit, gerechtigheid en vrede in de wereld en waarbij 
Europa zijn rechtmatige belangen inbrengt. 



invoer vermindert. Zon politiek vereist het ter beschikking seren op het dragen van risico en van een eigen verantwoor- 
stellen van voldoende middelen voor de ontwikkeling van de delijkheid. Zij geven door hun initiatief een meer dan gemid- 
traditionele en nieuwe energiebronnen en veronderstelt delde bijdrage aan de economische ontplooiing en aan de 
energiebesparingen. In het bijzonder bij de aanwending van effectiviteit van het sociale stelsel; 
kernenergie en bij de verwijdering van kernafval moeten alle - dat het moderne familiale landbouwbedrijf bevordert, dat 

- mogelijke veiligheids- en controlemaatregelen worden ge- zich heeft weten aan te passen aan de grote economische 
nomen welke voor de bescherming van leven en milieu nodig ontwikkelingen en dat waarborgen biedt voor een regel- 
zijn. Speciale maatregelen moeten worden genomen tegen matige levensmiddelenvoorziening welke ook in de toekomst 
de vervuiling van de Europese wateren; met het oog op het algemeen belang niet gemist kunnen 

- dat een Europees handvest voor de rechten van de werkne- worden. 

mer aanneemt en een krachtiger humanisering van de ar- Wij bevestigen aldus de fundamentele doelstellingen en begin- 
beidsvoorwaarden tot stand brengt. Deze verbetering van de selen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zoals deze in 
arbeidsvoorwaarden moet worden neergelegd in sectoriële het Verdrag van Rome zijn omschreven. Wij onderstrepen dat het 
collectieve arbeidsovereenkomsten, dieb.a. kunnen bijdra- noodzakelijk is om een beter evenwicht tussen de zuidelijke en 
gen tot een aanpassing van de werktijd en een betere verde- noordelijke regio's te bereiken, dat verkeerde ontwikkelingen  
ling  van de beschikbare arbeid. De regel gelijk loon voor moeten worden afgesneden en dat een op het landelijk gebied 
gelijke arbeid voor mannen en vrouwen moet in praktijk wor- gerichte structuurpolitiek tot stand moet komen. 
den gebracht; 

dat de Europese migrerende werknemers gelijkheid van 
rechten en plichten verzekert waarbij elke vorm van discrimi-
natie wordt opgeheven; 

dat waarborgt dat man en vrouw als gelijkberechtigde part-
ners hun taken in gezin, beroep en maatschappij kunnen 
vervullen; dat mannen en vrouwen onder dezelfde voorwaar-
den werkelijk toegang geeft tot alle opleidingsniveaus en tot 
het culturele, het beroeps- en het politieke leven; 

dat aan jongeren betere vooruitzichten biedt op een toe-
komst waarin hun vorming en hun beroepsopleiding tot hun 
recht kunnen komen in het beroeps- en in het maatschappe-
lijk leven overeenkomstig ieders capaciteiten en mogelijk-
heden. Dit moet worden bevorderd door o.a. harmonisering 
van de vormings- en opleidingsprogramma's, door de we-
derzijdse erkenning van de diploma's en door een grotere 
mobiliteit van de jongere werknemers en de studenten; 

- dat door middel van een lastenverdeling welke met de ge-
zinssamenstelling rekening houdt, Ook de grote gezinnen 
een passend inkomen verzekert, mede met het oog op de 
opvoeding en opleiding van de kinderen: 

- dat de kleine en middelgrote ondernemingen, ambacht en 
middenstand beschermt en bevordert, die hun bestaan ba- 

- dat zich ervan bewust is dat een Vrij maatschappelijk, eco-
nomisch en staatkundig bestel slechts dan kan worden uit-
gebouwd en verbeterd als het bereid en in staat is om zijn 
vrijheid naar binnen en naar buiten toe te verdedigen; 

- dat borg staat voor de volledige toepassing van de slotakte 
van Helsinki, welke ons een begaanbare weg wijst naar 
duurzame ontspanning, door middel van een evenwicht in 
wederzijdse maatregelen. (West-) Berlijn blijft een toetssteen 
voor werkelijke ontspanning in Europa; 

- dat zich inzet voor een wederzijdse, evenwichtige en gecon-
troleerde vermindering van de strijdkrachten en de bewape-
ning in Europa en in de wereld; 

- dat zijn verantwoordelijkheid ten volle opneemt in het kader 
van het Atlantisch bondgenootschap, waarop onze veiligheid 
in dit opzicht berust en dat voor zijn taak sterk genoeg moet 
zijn (1); 

(1) Dit punt geldt slechts voor de ledenpartijen van de EVP uit de landen 
welke lid zijn van het Noordatlantisch bondgenootschap. 



Ik ben Bouke Beumer. 
In het Europese Parlement ga Ik mij inzetten voor 
onze christen-democratische idealen. 
Samen met mijn collega's van het CDA en de Euro- 
pese Volkspartij zal ik mij sterk maken voor: 
- de ontwikkeling van een anti-armoede pro- 

gramma; 
- beter werk voor meer mensen; 
- een meer democratisch Europa; 
- verbetering van de manier waarop wij met elkaar 

en de natuur omgaan; 
- vrede en veiligheid in onze kleiner wordende 

wereld. 
Ik ben lijsttrekker geworden omdat ik ervan over- 
tuigd ben dat een sterk en verenigd Europa ons de 
mogelijkheden biedt om dat te bereiken. 
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- dat zich inzet voor de behartiging van de mensenrechten en 
van de fundamentele vrijheden over de gehele wereld en dat 
iedere totalitaire macht afwijst - want het respect voor het 
recht van ieder betekent vrede voor allen. 

.ee 

De christen-democraten willen het werk voor de Europese een-
heid, dat begonnen is door onze grote staatslieden  Schuman,  
Adenauer en De Gasperi tot een goed einde brengen. 

Zij vertrouwen erop dat alle politieke en maatschappelijke 
krachten hieraan zullen meewerken op een dynamische en be-
sliste wijze. 

Er is immers slechts één gemeenschappelijk antwoord op de 
tegenwoordige crisis: meer bevoegdheden, meer instrumenten 
en meer gezag voor Europa. De rechtstreekse verkiezingen zul-
len de democratische legitimiteit van het Parlement verhogen en 
daardoor de invloed en het gewicht van Europa versterken. 

De Europese christen-democraten streven naar de versterking 
van het politieke uitvoerende orgaan van de Gemeenschap en 
naar de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese 
Parlement door een wijziging van de Verdragen tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap. 
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