Europa kan anders!
Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2009-2014

Algemeen
Verkiezingsprogramma’s zijn vaak omvangrijk; zij geven veel algemene overwegingen en
beleidsvoornemens, waar vaak niet veel tegenin te brengen is. Dat zijn vaak ook
beleidsvoornemens die veel partijen met elkaar delen. Dergelijke stukken zijn niet alleen saai
om te lezen; zij zijn niet goed te doorgronden.
LibDem kiest daarom een andere benadering, die meer duidelijkheid biedt. Wij zullen eerst
de programmapunten geven waar wij uniek in zijn. Het zijn programmapunten die geen van
de andere partijen zo voorstellen. Dit zijn de kernpunten van ons programma, zij staan in
deel I.
In deel II van dit programma staan de punten die ook door andere partijen worden genoemd.
Voor de duidelijkheid zullen wij die partijen noemen.
In het hele programma beperken wij ons tot de zaken die wij anders willen zien. Het heeft
geen zin om gangbaar beleid te beschrijven, ook al staan wij daar achter.
I.

Unieke punten

1. Democratie
Europa is nu niet democratisch en er is onvoldoende controle op de macht. Als inwoners
van een kleinere lidstaat hebben wij niets meer te vertellen; dit is de reden dat de
Grondwet in Nederland is verworpen.
LibDem wil de democratie in Europa versterken door de volgende wijzigingen in het
verdrag:
i. de helft van het Europees Parlement wordt gekozen via Europese lijsten, zodat
het Europees Parlement legitimiteit krijgt;
ii. de voorzitter van de Commissie wordt vrij gekozen door het Europees Parlement.
Tevens moet worden afgesproken de werking van de democratie regelmatig –
bijvoorbeeld om de vijf jaar- te evalueren en eventueel verbeteringen door te voeren.
Uiteindelijk moeten wij naar een Europees Parlement dat uit twee kamers bestaat.
2. Economie
De kredietcrisis vraagt om een sterkere Europese aanpak. LibDem wil de volgende
maatregelen voor de korter termijn. Deze maatregelen kunnen tijdelijk zijn.

i.

een gecoördineerde Europees begrotingsbeleid gericht op het voorkomen van
vraaguitval. De lidstaten blijven voor verantwoordelijk voor hun begrotingsbeleid;
niettemin maken zij onderling afspraken teneinde de vraag op peil te houden.
ii. een Europees gecoördineerd stelsel van (export)kredietgaranties.
3. Milieu
De meeste milieuvervuiling is grensoverschrijdend en vraagt om tenminste een Europese
aanpak. LibDem wil de uitstoot van CO2 op marktconforme wijze beperken. Dit is de
enige manier die effectief is.
LibDem wil daarom:
a. Een algemene heffing op de uitstoot van CO2 die laag begint en gestaag
oploopt onder de volgende voorwaarden:
i. de heffing heeft betrekking op alle uitstoot
ii. de inkomsten hieruit voor de overheid worden in de vorm van
lastenverlichting aan de burgers teruggegeven zodat de koopkracht
niet wordt aangetast. Dit is een verantwoordelijkheid van de nationale
overheden.
iii. er is een correctiemechanisme aan de grens dat op de invoer een
heffing oplegt die overeenkomt met de uitstoot van CO2 tijdens
productie en transport van de goederen en die de heffing bij uitvoer
van goederen teruggeeft
b. Het door de Europese Unie voorgenomen verbod op gloeilampen per 1
januari 2012 wordt ingetrokken. Dit verbod is onzinnig.
c. Er komt geen rekeningrijden, noch in de Europese Unie, noch in Nederland.
Bij een algemene heffing op CO2 is een stelsel van rekeningrijden overbodig
en qua invoering veel te duur. Het is niet liberaal en niet sociaal.
d. Bij duurzame consumptiegoederen moet de producent verplicht worden
bekend te maken tot wanneer hij voor dat product in ieder geval nog
onderdelen en service levert. Bij niet nakoming daarvan heeft de consument
een claim op de producent.
4. Uitbreiding
De uitbreiding van de Unie is de laatste jaren snel gegaan. Ook nu worden
onderhandelingen met kandidaat-lidstaten gevoerd zonder dat de bevolking daarin
gekend is. LibDem wil daarom:
a. Het verdrag zodanig wijzigen dat er de status van kandidaat-lidmaatschap pas
mag worden toegekend nadat er een verkiezing van het Europees Parlement
heeft plaats gehad waarbij het kandidaat-lidmaatschap van het betreffende
land uitdrukkelijk aan de kiezers is voorgelegd.
II.
Gedeelde punten
In dit onderdeel staan onze beleidsvoornemens die ook gedeeld worden door andere
partijen. Voor de duidelijk vermelden wij de partij die onze standpunten in deze deelt.
1. Interne markt
a. Diensten
i. LibDem is voor een volledig vrije dienstenmarkt. Dit punt wordt gedeel
met de VVD.

b. Consumenteninformatie
i. Op voedselproducten moet een label met een duidelijke en volledige
informatie staan, zodat de consument weet wat hij eet. Dit punt delen
wij met de PvdA.
ii. Op het label moet eveneens staan of er genetisch gemodificeerde
producten (genvoedsel) in verwerkt is dan wel of het producten van
dieren bevat die met genvoer zijn gevoed. Dit punt delen wij met
GroenLinks.
c. Telecom
De roamingkosten voor mobiele telefonie moeten worden afgeschaft. Dit punt
delen wij met het CDA.
d. Zorg
LibDem is voor een goede regeling van grensoverschrijdende patiëntenrechten,
zoals voorgesteld door de Europese Commissie. Dit punt delen wij met D66.
e. Vervoer
Er moet één Europees luchtruim komen, hetgeen de veiligheid in de lucht ten
goede zal komen en waardoor nodeloos omvliegen beperkt wordt. Dit punt delen
wij met D66 en GroenLinks.
f. Belastingen
LibDem is voor het invoeren van een gemeenschappelijke grondslag voor de
vennootschapsbelasting. Dit punt delen wij met de VVD.
2. Economie
a. LibDem is voor vrije handelsrelaties met ontwikkelingslanden; dit is effectiever
dan ontwikkelingshulp. Dit punt delen wij met D66.
b. In dit kader moet ook het Europese landbouwbeleid worden hervormd.
Invoertarieven (met uitzondering van die uit milieuoverwegingen, zie punt I.4)
en exportsubsidies moeten worden afgebouwd. Dit punt delen wij met de
PvdA.
3. Ecologie
a. LibDem is voor een duurzaam visserijbeleid. Dat houdt in strikte quota’s,
waarop scherp wordt toegezien. Ook kunnen er zones komen met een
vangstverbod. Dit punt delen wij met D66.
4. Veiligheid
a. LibDem maakt zich zorgen over privacy van de burgers. Veel gegevens zijn
bekend via internet en anderszins te achterhalen. De overheid krijgt ook
steeds meer gegevens in handen uit hoofde van het veiligheidsbeleid. Er moet
daarom een betere bescherming van de privacy komen. Dit punt delen wij met
D66.
b. Het bestrijden van de internationale criminaliteit vraagt om meer
samenwerking op het gebied van opsporing en het uitwisselen van informatie.

Er dient regelgeving te zijn die de rechten van verdachten op Europees niveau
goede bescherming biedt. Dit punt delen wij met onder meer de PvdA.
c. Op termijn zal er een Europese politiemacht moeten komen ter bestrijding van
de grensoverschrijdende criminaliteit. Wel vraagt dit om een democratisch
toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden. Dit punt delen wij met D66.

5. Samenleving
a. Er moet één Europees asiel- en immigratiebeleid komen, zodat de
migrantenstroom beter beheerst kan worden. Dit punt delen wij met de VVD.
b. De lidstaten moeten zelf kunnen bepalen of zij arbeidsmigratie uit derde
landen toelaten en voor welke vakgebieden. Dit punt delen wij met PvdA en
VVD.
6. Bestuur
a. Het is wenselijk de vergaderingen van het Europees Parlement tot één locatie,
Brussel, te beperken. In Straatsburg zou dan een andere Europese instelling
kunnen komen. Dit punt delen wij met velen, onder meer het CDA.

