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Deel A: RPF-visie op de Europese eenwording 

Inleiding: Europa verandert 
De positie van Nederland in de wereld is verder vervlochten geraakt met die van de andere Lid-Staten 
van de Europese Gemeenschap. De geschiedenis geeft een voortdurende integratie te zien van de EG-
landen. Als mijlpaal kan de Europese binnenmarkt worden gezien, die per 1 januari 1993 officieel tot 
stand kwam. Binnenkort sluiten zich de zgn. EVA-landen (behalve Zwitserland) daarbij aan zodat "De 
Europese Economische Ruimte" ontstaat. Dat betekent een grote economische markt zonder binnengrenzen 
met vrij vervoer van goederen, diensten en kapitaal, en op termijn ook personen. 
Wanneer het Verdrag van Maastricht in 1993 door alle EG-landen wordt aanvaard is de Europese 
eenwording weer een stap verder. Dan zal verder worden gebouwd aan meer politieke (EPU), en 
economische en monetaire eenwording (EMIJ, met o.a. een Europese munt). Hoewel niet alle Lid-Staten 
een federale "superstaat Europa" voor ogen staat, is het in de praktijk onmiskenbaar die richting opgegaan. 
De Europese eenwording vindt plaats in de context van een desintegrerend, instabiel Oost-Europa, een 
verarmende Derde Wereld en een economische stagnatie in West-Europa. Het is een grote uitdaging om 
samen met andere Europese landen adequate antwoorden te vinden op gezamenlijke problemen in een 
wereld die steeds kleiner wordt. 

Samenwerking in Europa: een uitdaging voor de RPF 
De RPF ziet het als een opdracht om vanuit haar christelijke uitgangspunten in het Europees Parlement 
praktische politiek te bedrijven om zo de samenwerking tussen de EG- en andere landen te bevorderen 
om zaken van bovennationale aard samen te behartigen. De RPF is van mening dat ook op Europees 
niveau publieke gerechtigheid in Bijbelse zin kan en moet worden nagestreefd, net als via gemeente, 
provincie en nationale staat. 
De RPF kiest voor samenwerking met alle Europese staten, in beginsel op intergouvernementele basis. 
Op terreinen als economie, handel, landbouw, milieu, research, internationaal vervoer en 
criminaliteitsbestrijding hebben de landen elkaar hard nodig. Op deze manier wordt economische en 
politieke stabiliteit in dit werelddeel bevorderd. De RPF vindt het over het algemeen een goede zaak dat 
de samenwerking op bovenstaande terreinen is uitgemond in een interne EG-markt en gezamenlijke 
aanpak van de problemen. De RPF wil daarom meewerken aan een goed functioneren van de EG, zonder 
de negatieve "bijwerkingen" uit het oog te verliezen. 

Verbreding in plaats van verdieping 
De RPF streeft er naar dat de EG zich niet beperkt tot de huidige 12 Lid-Staten, gecombineerd met de 
welvarende EVA-landen (Noorwegen, Zweden,  etc).  Alle Europese landen moeten deel van de 
samenwerking kunnen uitmaken zodat op het Europese continent een Europese markt en gezamenlijke 
belangenbehartiging ontstaat. De structuren van die Europese Samenwerking dienen echter 
intergouvernementeel van aard te zijn. Op deze manier zijn de drempels voor nieuw toetredende landen 
zo laag mogelijk en wordt recht wordt gedaan aan hun nationale belangen. De met "Maastricht" ingeslagen 
weg naar verdere eenwording, de zogenaamde "verdieping", met name door middel van een Economische 
en Monetaire Unie  (EMU),  is een obstakel om tot de EG toe te treden. Zeker voor die Europese landen 
die recentelijk hun identiteit hebben hervonden. "Verdieping" zal de kloof tussen de rijkere EER-landen 
en de armere Oost-Europese landen bevorderen. Daarmee komt de stabiliteit in dit werelddeel in gevaar. 
Daarom kiest de RPF nadrukkelijk voor "verbreding" (uitbreiding) van de Europese Gemeenschap, in 
plaats van "verdieping". 
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Bouwen met Bijbels fundament 
Het moge duidelijk zijn dat de zienswijze van de RPF met haar Bijbelse en politieke uitgangspunten niet 
helemaal spoort met de gangbare opvattingen ten aanzien van de EG en de richting waarin de EG zich 
zou moeten bewegen. Het is een feit dat de diepe drijfveer achter de Europese eenwording primair het 
vergroten van de welvaart en macht van EG-Lid-Staten is. Uiteindelijk staat de beleidmakers geen 
samenwerking voor ogen, maar het bouwen van een Europese economische en politieke federale super-
mogendheid. Dit proces vindt plaats in een geseculariseerde context en wordt geleid door de autonome 
mens die zijn eigen inzichten volgt. De RPF wijst de drijfveren om te komen tot economische en politieke 
samenwerking en zeker Europese (federale) staatsvorming met klem af. 
Hoewel het resultaat van het beleid van de Europese beleidmakers uiteraard ook ten dele door de RPF 
wordt beoogd (bepaalde voordelen van de interne markt, stabiliteit in de regio, enz.) stemmen hun 
uitgangspunten en de weg waarlangs die uitgangspunten moeten worden verwezenlijkt, ni. via een 
supranationaal Europa, dus niet overeen met de RPF-visie. Waakzaamheid is daarom geboden. De RPF 
zal vanuit de Europese praktijk wijzen op dat Bijbels fundament dat voor het bouwen aan een goede 
samenwerking nodig is. 

Nederland en de EG 
Hoewel de drijfveren van nationale en Europese beleidmakers vaak samenvallen, is alles afwegende de 
RPF van mening om zo weinig mogelijk via de EG-structuren "te regelen" en oplossingen voor grens-
overschrijdende problemen primair te zoeken in het intergouvernementele vlak. De Europese praktijk 
bewijst namelijk dat qua efficiency in regelgeving (compromisvorming) en uitvoering, democratisch 
functioneren, en zeker het verantwoord omgaan met de financiën (fraude), de grootschalige EG-aanpak 
vaak tekort schiet. Er is dus duidelijk ook nu al -zonder Maastricht- genoeg werk aan de winkel om de 
Gemeenschap goed te laten functioneren. Volgens de RPF biedt een politiek die zo nauw mogelijk bij het 
eigen karakter van een staat aansluit en zo dicht mogelijk bij de burgers wordt gevoerd, de beste 
waarborgen voor het slagen van een publieke gerechtigheidspolitiek naar Bijbelse normen. 

Wanneer we naar Nederland kijken is het niet denkbeeldig dat een al dan niet vrijwillige (verdere) 
overdracht van bevoegdheden naar Brussel een verzwakking betekent van de, door de Reformatie 
gestempelde, Nederlandse identiteit. In Nederland vindt een relatief eerlijke verdeling plaats van rechten 
en financiële middelen naar de verschillende maatschappelijke groeperingen. Het onderwijssysteem, het 
publieke omroepbestel, het karakteristieke organisatieleven is o.a. daarvan een gevolg. Verder kent 
Nederland een kiesstelsel dat de voorwaarden schept voor een optimale invloed voor relatief kleine 
bevolkingsgroepen. Nederland kent verder een erfelijke  monarchic  die ons volk samenbindt. En hoewel 
de koningin te kennen heeft gegeven te willen wijken voor een federaal Europa acht de RPF dit absoluut 
ongewenst. Het stelsel var sociale zekerheid in Nederland is uitgebreid en van groot belang voor de 
sociale gerechtigheid. Verder valt te denken aan de Nederlandse taal, het Nederlandse buitenlandse beleid 
ten aanzien van Israël, enz. 
Kortom veel verworvenheden en kenmerkend beleid die andere Europese landen al dan niet kennen en 
die bij verdere Europeanisering onder druk komen te staan. De overwegend eigen, in meer of mindere 
mate christelijke, identiteit van de Lid-Staten mag niet worden aangetast door er de economische meetlat 
van Brussel naast te leggen of bij identiteitsgevoelige wetgeving van de grootste gemene EG-deler uit 
te gaan. Welke gevolgen dat kan hebben was te zien bij de Ierse abortuskwestie waar de principes van 
de interne markt hun invloed hadden op de abortuswetgeving. In eigen land hebben de EG-richtlijnen de 
ongewenste komst van RTL4 mogelijk gemaakt waardoor het unieke Nederlandse omroepbestel 
ontegenzeggelijk is gecommercialiseerd. Aan de andere kant zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo 
komt het liberale Nederlandse drugsbeleid en strafklimaat steeds meer onder druk te staan van de overige 
Lid-Staten. 



Alles afwegende valt de balans van de Europese integratie voor het positief te duiden Nederlands beleid 
uiteindelijk negatief uit. Wel moet duidelijk worden gesteld dat het EG-beleid misschien niet altijd de 
directe oorzaak van het in onze ogen verdwijnen van veel goeds in Nederland, maar het is op z'n minst 
een katalysator. Door de werking van de interne markt en straks vanwege Maastricht zullen meer en meer 
"zachtere" beleidsterreinen door de EG worden beïnvloed. 
In het Verdrag van Maastricht is het begrip "subsidiariteit" opgevoerd als bliksemafleider om met name 
bij sommige Lid-Staten de indruk te wekken dat hierdoor te veel EG-invloed kan worden tegengegaan. 
De bedoeling is dat de EG op gebieden waar zij geen exclusieve bevoegdheden heeft alleen aktie zal 
ondernemen wanneer de Lid-Staten op een bepaald terrein een doelstelling onvoldoende kunnen bereiken. 
In de praktijk is er echter geen waarborg dat niet de EG de knoop doorhakt over de verdeling van de 
bevoegdheden. Hierbij wordt gewezen op de controverse tussen de Europese Commissie en de Lid-Staten 
over de externe bevoegdheden. Het subsidiariteitsbeginsel is -ofschoon we met het begrip ons nut kunnen 
doen- daarom voor de RPF geen waarborg om de voortgaande communautarisering af te weren. 

De Europese samenwerking dient zich met name te beperken tot het economische vlak en wat daar direkt 
mee samenhangt. Dat wil zeggen dat terreinen als onderwijs, volksgezondheid en cultuur een uitsluitend 
nationale aangelegenheid dienen te blijven, terwijl op alle andere terreinen bij voorkeur op 
intergouvernementele basis besluiten mogen worden genomen. Uiteraard laat de praktijk zien dat op vele 
terreinen de EG reeds exclusieve of gedeeltelijke bevoegdenheden bezit. Met "Maastricht" zal dit nog 
toenemen. De RPF ontkomt er daarom niet aan, ondanks haar zienswijze, de huidige gegroeide situatie 
als vertrekpunt te nemen bij het bedrijven van christelijke politiek in het Europees Parlement. 
Samenvattend bepleit de RPF dat: 

- Bijbelse normen uitgangspunt zijn bij de samenwerking op Europees niveau, 
- er een Europese Economische en Politieke Samenwerking wordt nagestreefd op 

intergouvernementele basis waarin alle Europese landen kunnen participeren en samenwerken, 
- verdere uitbreiding van supranationale structuren wordt stopgezet (Verdrag van Maastricht) en dat 

niet meer via de EG wordt behartigd dan noodzakelijk is, 
- de eigen, door het christendom gestempelde identiteit van de Lid-Staten wordt gehandhaafd. 

De EG en de kiezers 
Inmiddels werkt steeds meer Europese wetgeving direct door in de nationale wetgeving. De nationale 
parlementen hebben echter onvoldoende invloed op de inhoud van de besluiten van de Raad van ministers 
en de Europese Raad van regeringsleiders. Het is daarom van zeer groot belang dat besluitvorming op 
Europees niveau aan een zorgvuldige nationale parlementaire controle is onderworpen. Het Europees 
Parlement kan als verlengstuk van de nationale parlementen daarbij een nuttige, adviserende rol blijven 
vervullen. Uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement wordt voorshands niet door de 
RPF bepleit. Dit versterkt namelijk het streven naar een Europese federatie. Bovendien staat het Europees 
Parlement tever af van de kiezers. 
Daarnaast bepleit de RPF een efficiëntere maar ook duidelijker werkwijze van de Raad, de Europese 
Commissie en in het bijzonder het Europees Parlement. Momenteel zijn besluitvormings- en 
adviesprocedures zeer complex en moeilijk te volgen. Door "Maastricht" wordt het voor de kiezer allemaal 
nog ingewikkelder. Daar is geen voorlichting tegen opgewassen. De kloof tussen de EG en de kiezers 
wordt daarom steeds groter. Toch proberen de beleidmakers door het creëren van de "Europese burger" 
de kiezers meer bij de EG te betrekken. Zo roept "Maastricht" een Europese Ombudsman in het leven. 
Tevens krijgen de "EG-burgers" actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de 
RPF past het kweken van een Europese burger van bovenaf goed in het federalistische ideaal, maar gaat 
voorbij aan de realiteit dat burgers zich primair verbonden weten met de eigen, nationale staat. De RPF 

3 



bepleit: 
- dat de leden van het Europees Parlement tevens lid dienen te zijn van de Staten-Generaal 

("dubbelmandaat"), 
- Vanuit de Staten-Generaal kan vervolgens een commissie voor EG-zaken worden samengesteld, 

waarin dan bij voorkeur de  EP-leden met dubbelmandaat zitting dienen te hebben. Deze 
commissie instrueert en controleert Raadsministers en maakt indien nodig gebruik van een 
mandaatverlening, 

- geen uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement, op selecte terreinen zoals 
landbouw, interne markt, vervoer en milieu kunnen intensievere "samenwerkingsprocedures" tussen 
Raad, Commissie en Europees Parlement nuttig zijn, 

- een voor de kiezer duidelijker bestuurlijk bouwwerk door besluitvormingsprocedures te 
vereenvoudigen en besluiten zo dicht mogelijk bij de burger te nemen. 

- schrappen van de maatregelen in het kader van "het Europa van de Burger" uit het Verdrag van 
Maastricht. 

Deel  B: De EMU en de EPU 

De  EMU  
Gezien de interne markt is het noodzakelijk dat de Lid-Staten hun economische en monetaire beleid op 
elkaar afstemmen. Om die reden zijn o.a. de EG en het  EMS  opgericht. In het Verdrag van Maastricht 
is gekozen voor een nog inniger ni. supranationale samenwerking in de vorm van een Economische en 
Monetaire Unie  (EMU).  De RPF vindt een  EMU  niet noodzakelijk, hoewel bepaalde doelstellingen wel 
worden onderschreven. In de eerste plaats is het de vraag of de economische convergentie van de 
economieën der Lid-Staten, laat staan die van de toe te treden Oost-Europese landen(!), ooit op  "EMU  
niveau" zal komen. Aan een  EMU  zitten bovendien ook belangrijke institutionele en politieke kanten. 
Nationale bevoegdheden zullen ingeleverd moeten worden en dat is een stap verder naar de Europese 
Federatie. Een  EMU  zal een sterk aanzuigende werking hebben op andere beleidsterreinen. Bovendien 
worden de drempels voor toetreding van andere Europese landen zo hoog, dat deze landen aansluiting bij 
de EG wel kunnen vergeten. De RPF bepleit: 

- afwijzing van de  EMU  en daarbij de Europese munt (Ecu), met als alternatief een permanente 
afstemming tussen de munten op basis van het  EMS,  gebaseerd op samenwerking tussen nationale 
regeringen, 

- steun aan sommige doelstellingen van de  EMU,  te weten het streven naar een lage inflatie en het 
stringent beheersen van de collectieve uitgaven en de nationale schuld, 

- een  "opting-out" clausule in het geval het  EMU-proces zich voortzet, zodat Nederland de  EM-U 
te allen tijde kan verlaten. 

De EPU 
De Lid-Staten stemmen reeds via de Europese Politieke Samenwerking hun buitenlands beleid op elkaar 
af. Op veiligheidsgebied wordt samengewerkt via de NAVO en WEU, De RPF vindt het een goede zaak 
dat de samenwerking tussen de Europese Lid-Staten wordt geïntensiveerd mits het maar blijft plaatsvinden 
op intergouvernementele basis en het beleid nauw blijft afgestemd op dat van de VS. Het Verdrag van 
Maastricht brengt geen wijziging in de bestaande situatie, alleen valt deze samenwerking nu onder de 
paraplu van de zogenaamde "Europese Politieke Unie (EPU)". Onder de EPU valt nu ook de 
intergouvernementele samenwerking op het gebied van Binnenlandse Zaken (politie-, justitie-, asiel- en 
immigratiebeleid). Deze samenwerking wordt door de RPF onderschreven. 
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Deel C : De belangrijkste overige beleidsterreinen en actiepunten 

1. EG-begroting 
De EG-begroting dijt steeds verder uit, met name vanwege het uit de hand lopen van de 
landbouwuitgaven. Verder laat een effectieve controle op de besteding van de gelden nog op zich wachten. 
Daarnaast wordt de Europese begroting "vervuild" met allerlei overbodige posten onder de categorie 
"leuke dingen voor de Europese burgers en politici", zoals sponsoring van allerhande manifestaties op 
sportief, cultureel of toeristisch gebied. De RPF bepleit: 

- dat de omvang van de Europese begroting moet worden gestabiliseerd en zo mogelijk worden 
verkleind door strenge bezuinigingen op alle posten, vooral die posten die -conform de door de 
RPF voorgestane strikte uitleg van het subsidiariteitsbeginsel- overbodig zijn, 

- afwijzing van Europese belastingheffing, 
- om kostenverspillende verhuizingen (200 miljoen gulden per jaar) en onnodige reis-, 

onkostenvergoedingen alsmede absurd hoge salariskosten te beëindigen en te voorkomen, dient het 
Europees Parlement in Brussel te worden gevestigd en de ambtenarensalarissen met eenderde te 
worden gekort, 

2. Landbouw en Visserij 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is redelijk succesvol geweest in het veiligstellen van de 
voedselvoorziening en het stabiliseren van de prijzen. De keerzijde van dit succes weegt echter zwaar. Het 
GLB is te lang gericht geweest op produktieverhoging en schaalvergroting. Hierdoor is de overproduktie 
structureel in relatie tot de afzetmogelijkheden. Daarbij is te weinig aandacht geweest voor de schepping, 
de eigen waarde van plant en dier en de sociale gevolgen van het beleid, de keuzemogelijkheid en 
verantwoordelijkheid van producent en consument. Door het GLB werden de negatieve gevolgen die de 
overproduktie had voor de EG op de wereldmarkt afgewenteld, vooral ten koste van de landbouw in de 
ontwikkelingslanden. De subsidies rezen uit de pan uit zodat de belastingbetaler in verhouding met andere 
sectoren teveel betaalt voor de instandhouding van het GLB. 
Het principe van EG-regelingen inzake de vangstbeperking in de Visserij staat niet ter discussie. Wel dient 
het EG beleid te worden herijkt. De RPF bepleit: 

- ondersteuning van de bescheiden hervorming van het GLB (McSharry-plan): verschuiving van 
prijsondersteuning naar inkomenssteun; 

- plafonnering van de landbouwuitgaven, 
- inkomenstoeslagen dienen te worden gebonden aan voorwaarden als produktiebeheersing, 

produktiemethoden (dier- en milieuvriendelijkheid) en in het algemeen het verrichten van een 
tegenprestatie. Daarnaast moet een koppeling worden gelegd naar omvang van het areaal, 

- bij de intensieve veehouderij dienen EG-normen voor diervriendelijker huisvesting van dieren te 
komen, 

- Het EG-octrooirecht kan niet van toepassing zijn op (langs biotechnologische weg veredelde) 
levende organismen; uitbreiding kwekersrecht verdient voorkeur, 

- stopzetting van dumping van EG-landbouwoverschotten op de wereldmarkt, 
- een doeltreffende en realistische Europese controleregeling in de Visserij, 
- geen nationale-, maar overdraagbare quota per bedrijf of groep bedrijven, 
- een zeedagenregeling in combinatie met een liefst meerjarige quotumregeling, 
- verdere uitbreiding van de EG mag geen wezenlijke inbreuk inhouden op de huidige Nederlandse 

vangstcapaciteit. 
- steun voor het FIOV (Europees Visserij StructuurFonds). 
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3. Milieu 
Het bij uitstek internationale karakter van de milieuvervuiling vraagt om een internationale aanpak meer 
dan welk beleidsterrein ook. Het EG-milieubeleid is momenteel weinig effectief vanwege tegengestelde 
nationale belangen. De RPF bepleit: 

- de opbouw van een gemeenschappelijk milieubeleid dat te vergelijken is met het EG-landbouw- 
en visserijbeleid, 

- vorming van EG-milieu-inspectieteams met opsporingsbevoegdheden, 
- aanscherping en uitbreiding van de EG-emissienormen, 
- meer onderzoek naar een verantwoord beheer van het milieu en de energiebronnen; subsidiëring 

technologieprojecten die schadelijke gevolgen voor het milieu beogen tegen te gaan, 
- EG-hulp bij milieubeleid van de Oost-Europese- en ontwikkelingslanden, 
- tegengaan vervuiling Europese rivieren, met name de Rijn, 
- een strenge doorlichting van alle (concept)EG-wetgeving op milieuvriendelijkheid; betere 

beleidscoördinatie tussen de Commissiediensten, 
- intensivering van de havenstaatcontrole, alsmede strengere, gecoördineerde controle op 

afvallozingen op de wateren, 
- een streven in internationaal verband naar accijns op kerosine en/of een milieutoeslag op 

vliegtickets, 
- 6 a 12 autoloze zondagen in EG-verband. 

4. Vervoer 
De RPF ziet een evenwichtig Europees vervoersbeleid als het noodzakelijke "smeermiddel" van de interne 
markt. Voor een Lid-Staat als Nederland "Distributieland" is dat van groot belang. De Vrije vervoersmarkt 
met o,a, opheffing van grensbelemmeringen en ritmachtigingen, is nu grotendeels gerealiseerd. De RPF 
is van mening dat de EG echter nadrukkelijker dan voorheen rekening met houden met de gevolgen voor 
het milieu, de sociale aspecten en de verkeersveiligheid. Daarom bepleit de RPF: 

- stimulering van het gecombineerd- en intermodaal vervoer (tussen binnenvaart-spoor- 
wegvervoer), o.a. door middel van fiscale maatregelen en onderzoek, 

- bevordering van de verkeersveiligheid (o.a.EG-normen voor voertuigen, infrastructuur), 
- variabilisatie van de toerekening van de kosten van de infrastructuur door middel van verhoging 

van de dieselaccijns; 
- adequate financiering van met name gecombineerd vervoer (terminals), binnenvaart-, haven- en 

spoorprojecten die passen binnen de Trans Europese Transport Netwerken, 
- Voor de binnenvaart: een beëindiging van de toerbeurtstelsels, gekoppeld aan het permanent maken 

van de sloopregeling en eventuele verlenging van de oud-voor-nieuw regeling, een sociaal plan 
voor de her-, om- en bijscholing van binnenschippers en een regeling voor de fiscaal vriendelijke 
bedrijfsbeëindiging; tegengaan oneerlijke concurrentie derde landen. 

- behoud van de Europese zeevaart en het voorkomen van uitvlagging door gunstiger fiscale 
regelgeving en bemanningsvoorschriften; soepeler mededingingsbeleid ten aanzien van consortia 
en conferences. 

- voor de luchtvaart moeten strengere EG-eisen worden gesteld betreffende geluidsoverlast van 
vliegtuigen; verbod op overheidssteun aan luchtvaartmaatschappijen, 

- bij extern EG-beleid blijft het primaat bij de Raad van vervoersministers, de Commissie kan met 
de uitvoering worden belast, 

- strenge controle door de Lid-Staten op naleving (sociale) wetgeving in het goederenvervoer (o.a. 
rij-en rusttijden). 
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5. Mededinging, Technologie- en Industriebeleid 
Protectionisme dient te worden bestreden. Aan de andere kant mogen de EG-normen niet zover gaan, dat 
nationale normen (die beogen andere doeleinden te dienen: milieu, volksgezondheid, cultuur) ontkracht 
worden. Het Europese mededingingsbeleid dient strikt rechtvaardig te worden uitgevoerd zodat ook 
bedrijven in grote landen, met veel politieke invloed, niet worden ontzien. Ook dient de Europese 
Commissie in haar optreden geen onderscheid te maken tussen politiek gevoelige en minder gevoelige 
bedrijfstakken. Enige soepelheid dient te worden betracht in tijden van economische stagnatie. 
Wanneer het draagvlak nationaal gezien te klein is, is het zinvol dat er Europese innovatieprojecten 
worden ontwikkeld met een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde, zonder zwaardere belasting van 
de EG-begroting. Deze projecten worden effectief tussentijds geëvalueerd en op basis daarvan eventueel 
bijgesteld of beëindigd. Tevens dienen de onderzoeksprogramma's zich meer te richten op kleine 
ondernemingen. Er worden geen projecten gefinancierd waarin wordt geëxperimenteerd met menselijke 
embryo's. 

biotechnologie 
In het EG-biotechnologiebeleid moeten ethische principes worden verdisconteerd. De EG dient zich 
hierbij te richten naar de Lid-Staat met de strengste normen op dit terrein. Het experimenteren en 
genetisch manipuleren waarbij de aard van planten- en dierenleven in het geding is, wordt aan zeer strikte 
voorwaarden gebonden. Genetische manipulatie bij mensen, waarbij de identiteit van de persoon in het 
geding is dient te worden verboden. Over het EG-beleid inzake biotechnologie moet door de Lid-Staten 
een maatschappelijke discussie worden gestimuleerd. 

6. Sociale zekerheid en Werkgelegenheid 
Hoewel in het EEG-Verdrag ruimte is voor een noodzakelijk minimum aan sociaal beleid, dienen de 
nationale overheden primair verantwoordelijk te blijven voor de invulling van een zelfstandig beleid op 
het gebied van de sociale wetgeving. 
De Europese structuurfondsen (EFRO, ESF, EOGFL) zijn teneinde de interne cohesie te waarborgen de 
afgelopen 10 jaar verdrievoudigd en slokken een steeds groter gedeelte op van de Europese begroting. De 
RPF vindt structurele hulp een prima zaak: zo kan de werkgelegenheid in arme en perifere gebieden van 
de EG worden verbeterd. Maar de RPF vindt de bedragen te hoog in vergelijking met de hulp aan Oost-
Europese en Ontwikkelingslanden. Bovendien zijn de effecten van de hulp slecht te meten, is fraude nog 
steeds mogelijk en coördinatie niet optimaal. Voorts wordt veel geld besteed aan emancipatiedoeleinden 
zoals kinderopvangprojecten, subsidies voor vrouwelijk ondernemerschap,  etc.  De RPF bepleit: 

- schrapping van de sociale paragraaf in het Verdrag van Maastricht, 
- erkenning van het kostwinnersbegrip en de speciale plaats van de zondag in de Europese 

regelgeving, 
- verlaging van de bedragen voor- en verbetering van de werking van de structuurfondsen; 

schrappen van op emancipatie van de vrouw gerichte projecten, 

7 



7. Internationale betrekkingen 

Betrekkingen met andere Europese landen 
Het is een goede zaak dat door de Europese Economische Ruimte de EVA-landen (behalve Zwitserland) 
reeds deel uitmaken van de interne markt. Alle Europese landen (met het geografisch en demografisch 
zwaartepunt in Europa) moeten in principe welkom zijn bij de EG, conform de preambule van het Verdrag 
van Rome. Zo wordt in dit werelddeel economische ontwikkeling en daardoor stabiliteit bevorderd. De 
RPF bepleit: 

- een stopzetting van de verdere eenwording (verdieping) van de EG om de toetreding van derde 
landen te vergemakkelijken. 

- zo spoedig mogelijke toetreding van de EVA-landen; en na een korte overgangsperiode de 
Visegrad- en Baltische landen; daarna kunnen op termijn de overige Europese landen zich 
aansluiten mits de grondrechten worden geëerbiedigd en de (markt)economieën redelijk 
functioneren; 

- In de overgangsperiode dient de EG deze landen voluit te helpen met de opbouw van de economie 
en de werking van de democratie, 

- een clausule voor uittreding uit de EG voor landen die zich langdurig misdragen (bijv. 
Griekenland). 

Handelspolitiek 
Economisch gezien is de EG een machtsblok geworden naast economische grootmachten als Japan en de 
VS. Een gezamenlijk optreden verdient dan ook de voorkeur. Vrijhandel en oog voor belangen van derde 
landen dienen uitgangspunt te zijn. De RPF bepleit: 

- afwijzen van huidige protectionistische tendensen die leiden tot "Fort Europa"; protectionisme van 
derde landen dient echter gepast te worden beantwoord, 

- afspraken over handel dienen te worden besproken via de GATT 
- afbreken van handelsbelemmeringen voor Oost-Europese en ontwikkelingslanden, 
- EG-verbod op de import en export van genetisch gemanipuleerd dierlijk- en menselijk materiaal. 

Ontwikkelingssamenwerking 
Ook via de EG is het absoluut noodzakelijk bij te dragen tot het lenigen van de fysieke en materiële nood 
in de wereld. De toenemende omvang van de EG-hulp is te vergelijken met die van Nederland en vindt 
vooral plaats in het kader van de Lomé- en associatie-akkoorden. De EG is echter een geschikter kanaal 
voor  "trade"  dan voor strukturele  "aid".  De RPF bepleit: 

- een verdere afschaffing van handelsbelemmeringen voor de ontwikkelingslanden; 
- coördinatie van nood- en voedselhulp van de Lid-Staten via de EG of UN, 
- een efficiëntere werking van de Lomé-akkoorden, waaronder de waarborgfondsen Sysmin en 

Stabex als buffers voor gevolgen van dalende grondstofprijzen, 
- "ontbinding" van de hulp, zodat een land niet gedwongen wordt "inkopen" te doen bij een donor, 
- financiële, strukturele hulp dient vanuit efficiency oogpunt uitsluitend via (de NGO's in) de Lid-

Staten te verlopen, d,w.z stopzetting van de projecthulp die door de EG wordt verzorgd; 
- om verbetering van naleving van mensenrechten (o.a.godsdienstvrijheid) te bevorderen mag hulp 

als pressiemiddel worden gebruikt. 



8. Fraude en overige criminaliteit 
De Europese machine vertoont in de praktijk vele gebreken. Gewezen moet worden op de enorme 
problemen met fraude in de landbouw, de structuurfondsen en ontwikkelingssamenwerking. De rapporten 
van derden, o.a. de Europese Rekenkamer, spreken boekdelen. Elk jaar verdwijnt naar schatting Ca, 10-
15% van de begroting in zakken van fraudeurs. 
De open grenzen hebben tevens gezorgd voor een ernstige toename van de grensoverschrijdende 
criminaliteit. Met dit aspect is onvoldoende rekening gehouden in het beleid. De RPF bepleit: 

- verbetering van doorzichtigheid en naleving van de EG-wetgeving; maximale beperking 
(deregulering) van Europese wetgeving, 

- nauwere samenwerking (uitwisseling informatie, opsporing, bestraffing, e.d.) tussen de Lid-Staten 
op het gebied van justitie- en politie, 

- verruiming van bevoegdheden van nationale en Europese opsporings- en 
Rekenkamerfunctionarissen, 

- handhaven van steekproefsgewijze controles met name aan de binnengrenzen; op de luchthavens 
dient de permanente controle te worden gehandhaafd, 

9. Cultuur, onderwijs en volksgezondheid 
De beleidsterreinen cultuur (inclusief de media), onderwijs- en volksgezondheid dienen de exclusieve 
competentie van de Lid-Staten te blijven. Deze terreinen bepalen een groot deel van de nationale identiteit 
en zijn een te groot goed om prijs te geven aan de EG met haar concurrentie-("Rome") en 
stimuleringsbeleid ("Maastricht"). Wat betreft onderwijs is het vanwege de interne markt echter wel 
noodzakelijk dat er een "technische" stroomlijning plaatsvindt. De RPF bepleit: 

- schrappen van de cultuur-, onderwijs- en volksgezondheidsparagrafen in "Maastricht", 
- conventies van de Raad van Europa verdienen de voorkeur boven de richtlijnen van de EG, 
- tegengaan van commercialisering bij de omroepen, de belangen van de publieke omroep moeten 

voorop staan; strenge controle op ongeoorloofde reclame-uitingen (o.a.RTL4), 
- beëindiging EG-subsidies aan cultuur- en volksgezondheidsprojecten, 
- een volwaardige plaats voor de "kleinere" talen, o.a. handhaving etikettering in alle talen, 
- handhaving vaste boekenprijs, 
- voortgang onderlinge afstemming (beroeps)opleidingen, 
- voortgang uitwisselingsprogramma's van studenten en docenten, 
- stopzetting oprichting en uitbreiding van "Europese" scholen en universiteiten 
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