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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het actieprogramma 2004-2009 van de Europese Volkspartij, de grootste partij in 
het Europees Parlement. Op het EVP-Congres van 4 en 5 februari 2004 in Brussel is dit 
programma vastgesteld. 
Voor de eerste keer vinden in juni 2004 Europese verkiezingen plaats in naar Midden- en 
Oost-Europa sterk uitgebreide Europese Unie. De EU telt straks 25 Lidstaten, met een groot 
aantal nieuwe lidstaten die nog niet zo lang geleden zuchtten onder dictatoriale regimes.  
Zo’n grote EU heeft om in de praktijk goed te kunnen functioneren een grondwet nodig.  
 
Europa is in onze visie veel meer dan een vorm van economische samenwerking; het is een 
waardengemeenschap gebaseerd op het joods-christelijke erfgoed. 
De mens staat centraal in dit actieprogramma. Onze voorstellen worden gekenmerkt door 
solidariteit met de minder bedeelden en door rentmeesterschap. Wij dienen zorgvuldig en 
duurzaam om te gaan met onze schepping zodat ook onze kinderen en kleinkinderen in 
welvaart kunnen leven. 
 
In het programma is er veel aandacht voor Europese welvaart, ook in  de toekomst. Om zich 
te kunnen meten met delen van Azië en de Verenigde Staten dient er een Europese 
kenniseconomie te komen. Er moet dus veel geïnvesteerd worden in onderzoek en 
technologie, om de concurrentie met de andere grootmachten aan te kunnen. 
 
Christen-democraten stonden aan de basis van de Europese samenwerking en integratie. Na 
een lange periode van oorlogen en conflicten beschouwden zij Europese eenwording als een 
waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. Ook nu zijn er conflicten en oorlogen in de 
wereld. De EVP wil een eensgezinde EU die met een mond spreekt. 
 
Een EU die een belangrijke, stabiliserende, rol speelt in de wereld. Een EU die gekenmerkt 
wordt door solidariteit, rentmeesterschap, gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. 
 
Aan zo;n Europa wil de EVP graag werken. Het actieprogramma 2004-2009 is daarbij onze 
marsroute. 
 
 
Wilfried Martens 
Voorzitter Europese Volkspartij (EVP) 
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INTRODUCTIE 
 
De Europese eenwording is een omvangrijk politiek project met groot historisch belang. Alle 
leden van de Europese Volkspartij hebben aanzienlijke bijdragen geleverd aan het ontwerp en 
de ontwikkeling van de Europese Unie. Het is een ambitieus en uitdagend project dat nog niet 
af is. De Europese Volkspartij heeft de Europese integratie vanaf het begin gesteund omdat 
het in overeenstemming is met haar visie op een moderne maatschappij  
 
Een ambitieus project 
Het, zonder gebruik maken van dwang, samenvoegen van verschillende landen, om een 
vreedzame gemeenschap te bewerkstelligen, verzameld rond gedeelde waarden van 
mensenrechten, vrede, vrijheid, democratie, gerechtigheid en solidariteit, maar met respect 
voor de diversiteit van haar leden; dat is wat vijftig jaar Europese samenwerking mogelijk 
heeft gemaakt. Europa is niet langer verdeeld, democratieën zijn ontstaan daar waar dictaturen 
gedurende decennia heersten.  De regels van de wet en de markteconomie zijn uitgebreid naar 
miljoenen Europeanen, wat een ontwikkeling, gekarakteriseerd door vrijheid, groeiende 
welvaart en menselijke waardigheid, mogelijk heeft gemaakt. Deze prestatie is uniek in de 
moderne geschiedenis. 
 
De resultaten van deze gewaagde onderneming zijn wellicht niet volmaakt, maar hebben  
ervoor gezorgd dat praktisch alle landen van Europa zich bij de Europese Unie hebben 
aangesloten of zich hebben aangemeld voor het lidmaatschap.  
 
De normen van de Europese Unie hebben model gestaan voor landen die transformeerden van 
een dictatuur naar een democratie; van een planeconomie naar een open samenleving. 
 
Echter, de ambitie houdt daar niet mee op. Europa moet een belangrijke internationale speler 
zijn bij het scheppen van  een nieuwe wereldorde, die gebaseerd is op dezelfde waarden en  
principes die ten grondslag lagen aan de Europese eenwording. 
 
Een uitdagend project  
Er is sprake van een complexe institutionele structuur gebaseerd op duale legitimiteit van de 
lidstaten en burgers. De institutionele balans, de driehoek Europese Commissie, Europese 
Raad en Europees Parlement, verbindt deze legitimiteit met de gemeenschappelijke belangen 
van de burgers met die van de staten. Deze complexiteit, voor velen synoniem aan een gebrek 
aan transparantie, heeft er niet toe bijgedragen publieke steun te vergaren en heeft de 
weerstand van twijfelende regeringen versterkt. 
 
Alle inspanningen gericht op meer transparantie mogen geen schade toebrengen aan de 
institutionele balans die de gemeenschappelijke belangen waarborgt. 
 
Een onafgemaakt project  
Europese integratie begon als de douane-unie, werd daarna een gemeenschappelijke markt, 
een markt zonder interne grenzen en uiteindelijk een economische en monetaire unie. 
Vandaag de dag moet de Europese Unie verschillende uitdagingen aangaan: succesvol 
uitbreiden zodat het heel Europa omvat, negatieve effecten van globalisering tegengaan, de 
EU ontwikkelen naar een politieke Unie, waarin democratie en sociale gerechtigheid de 
overhand hebben; en de instituten van de EU dichter bij de burgers brengen. 
 
Deze uitdagingen geven aan dat Europese integratie uitgediept moet worden, omdat: 
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• de Unie haar instituties moet versterken als het door wil kunnen gaan met het initiëren 

van gemeenschappelijk beleid toepasbaar op vijfentwintig of meer Lidstaten; en 
• de Unie moet zichzelf de middelen geven om te spreken met een stem en 

dienovereenkomstig  te handelen als het een invloedrijke speler wil worden op het 
wereldtoneel.  

 
Een veelbelovend project 
Globalisering is niet alleen een blijvend fenomeen maar het geeft Europa en de rest van de 
wereld tevens nieuwe en betere mogelijkheden om de behoeften van de bevolking te 
bevredigen. 
Europa moet echter bereid zijn om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Globalisering 
heeft constructieve politieke acties nodig en is slechts een bedreiging voor diegenen die 
weigeren zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.  

 
Dankzij haar nieuwe dimensies en vernieuwde instituties verschaft de Europese Unie haar 
Lidstaten meer mogelijkheden om het hoofd te bieden aan armoede in de wereld en 
schendingen van de mensenrechten, internationale criminaliteit, terrorisme, vervuiling van de 
oceanen, het broeikaseffect, illegale immigratie, luchtverkeerschaos, congestie, verstopping 
van communicatieroutes, monetaire en financiële instabiliteit, baanonzekerheid enzovoorts, 
tegen te gaan. 

 
 

De Europese Volkspartij als de partij van het Europese gemeenschappelijk belang 
 
1. Kort na de Tweede Wereldoorlog, kwamen de leiders van de christen-democratische 

partijen bijeen om te werken aan de wederopbouw van een verwoest Europa. Allen 
hadden het EGKS-Verdrag ondersteund, getekend of geratificeerd, zo ook het Verdrag 
van Rome en de  herziene versies daarvan. 

 
Of het nu in de Ministerraad, het Europees Parlement of het nationaal parlement is, de 
partijen van de EVP hebben altijd gekozen voor Europese integratie. Op het moment 
dat het vooruitzicht van de uitbreiding duidelijk werd, hebben zij stappen ondernomen 
om hun zusterpartijen van de kandidaat-landen te verwelkomen. Meer recentelijk, 
binnen de Conventie over de toekomst van Europa, hebben alle vertegenwoordigers 
van de EVP, verenigd door hun Congresdokument aangenomen in Estoril, het initiatief 
genomen te werken naar een consensus voor een meer effectief, meer democratisch, 
meer transparant en meer verantwoordelijk Europa. 

 
2. Ons standvastige loyaliteit aan het Europese ideaal is het gevolg van de waarde die wij 

hechten aan waarden van open maatschappijen en aan het christelijk-personalistische 
gedachtegoed. Deze culturele basis, een erfenis van het eeuwenoude Humanisme, 
religieuze, in het bijzonder Joods-christelijke achtergronden, de Renaissance, de 
Reformatie en de Verlichting, heeft een gemeenschappelijke noemer: een bepaald idee 
van de mens en het geloof in zijn vermogen vorm te geven aan de wereld. Jean 
Monnet stelde: “We zijn niet bezig met het vormen van coalities van staten, we 
verenigen de mens”. 

 
3. In dit concept, dat de waardigheid van de persoon centraal stelt, zijn het de mensen die 

de geschiedenis regeren; wij worden er niet door geregeerd. Wij zijn niet de pionnen 
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van blinde krachten; we nemen deel aan het realiseren van onze bestemming. Als 
unieke individuen onherleidbaar tot enig ander. Mensen zijn gezegend met rede en een 
wil, onze vrijheid betekent onafhankelijkheid, maar ook verantwoordelijkheid. De 
‘persoon’ is niet het ‘individu’, maar eerder de specifieke mens die leeft binnen een 
familie, deel uitmaakt van de omgeving, de gemeenschap, het land en in relatie tot 
alles rechten en plichten heeft. We hebben de plicht solidair te zijn en het recht op 
zelfontplooiing. De overheid heeft de taak deze ontwikkeling aan te moedigen1. 

 
Voor het zekerstellen van de bescherming van de culturele en ethische waarden van 
Europa, is het nodig om het behoud van de authentieke nationale culturele wortels van 
de Europese naties te ondersteunen. Tegelijkertijd moet het tolerante samenleven met 
andere etnische en nationale groepen worden bevorderd. 
 
Vanuit dit perspectief is de staat  in dienst van de burgers, en niet andersom. Wat ten 
grondslag ligt aan de autoriteit en legitimiteit van de staat, naast het mandaat van de 
kiezers, is haar vermogen het gemeenschappelijke belang van de burgers te dienen en 
te bevorderen. Wanneer Lidstaten niet langer in staat zijn deze functie te vervullen, is 
het gerechtvaardigd een beroep te doen op de Unie het algemene belang van de 
bevolking te waarborgen en te dienen. Dat zal normaliter het geval zijn wanneer 
bepaalde taken duidelijk beter kunnen worden uitgevoerd door de EU-instituten in 
plaats van door de Lidstaten. 
 

 
Het zou daarom voor onze partij wenselijk zijn – voortbouwend op deze gemeenschappelijke 
instelling – door te gaan met het proces van Europese eenwording. Om dat te kunnen doen, 
moeten we een visie en een politiek project ontwikkelen om de uitdagingen van de 
eenentwintigste eeuw aan te kunnen. De doelstelling moet tweeledig zijn: 

 
• Allereerst, moet er een daad van verzoening zijn, om de scheuren te repareren die ons 

continent voor een lange tijd hebben verzwakt. Democratische verzoening tussen de 
Europese instituten en de burgers zal moeten worden gevolgd door economische 
verzoening tussen de geest van ondernemerschap en de geest van delen en solidariteit, 
door het plaatsen van het principe van verantwoordelijkheid in het hart van ons sociale 
model. Ten slotte moet er een verzoening plaatsvinden tussen identiteit en 
pluriformiteit, tussen het idee van een natie en het idee van Europa, door het creëren 
van een Europese Unie in de vorm van een federatie van staten en burgers. Tot slot 
moet er een verzoening zijn tussen mensen en de natuur, door toewijding aan een 
oprecht beleid van duurzame ontwikkeling, niet alleen ten behoeve van de natuur maar 
ook ten behoeve van de  bevolking, de maatschappij en de economie. 

 
• Ten tweede, moeten we waarborgen bouwen voor de mensenrechten van morgen, door 

te verklaren dat het tot onze constante ambitie behoort om de mens opnieuw centraal 
te stellen als het doel, object en onderwerp van Europees beleid. Hiervoor moeten we 
hoog mikken: we moeten waakzaam zijn met betrekking tot bio-ethiek en menselijke 
integriteit en waardigheid, we moeten biodiversiteit durven te beschermen, de wil 
tonen om globalisering met al dat het behelst menswaardig te maken, d.w.z. door 

                                                
 
1 Voor een meer uitgebreide formulering van deze waarden en principes, zie het ‘Basisprogramma’ aangenomen 
in Athene in november 1992.  
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internationaal terrorisme en armoede en ongerechtigheid te bestrijden en door een 
Europees beleid met waarborgen voor milieu en sociale structuur. 

 
4.  Gebaseerd op deze visie die de mens centraal stelt, en de humanistische visie op de 

samenleving, baseert de EVP zich op vier basisthema’s: 
 
a)  De waardigheid van elke mens 
 

Omdat wij de mens centraal stellen, willen wij de volgende zaken op alle niveaus 
bevorderen: 

 
• vrije creativiteit van burgers op alle terreinen van het maatschappelijke leven; 
• de rol van familie, opleiding en gemeenschapsleven; 
• gelijkheid van mannen en vrouwen; 
• bescherming van de rechten van het kind, respect voor en bescherming van de rechten 

van minderheden, solidariteit met de meest kwetsbaren en de ouderen. 
• respect voor het leven in al zijn vormen (inclusief embryo’s) en in alle leeftijden; 
• ethische regels voor de toepassing van onderzoeksresultaten; 
• respect voor menselijke waardigheid, met het oog op medische en genetische 

vooruitgang. Dit is de reden waarom de EVP tegen euthanasie, eugenetica 
(rasverdeling) en het klonen van mensen is; 

• wij zijn in gelijke mate tegen racisme, nationalistische ideologieën, onbeteugeld 
individualisme en een lakse benadering van ethische kwesties 

• een gebied gekarakteriseerd door vrijheid, openheid, veiligheid en gerechtigheid en 
het ontwikkelen van burgerschap van de Unie. 

 
Om dit doel te bereiken, moet iedereen - mannen, vrouwen, niet-gehandicapte en 
gehandicapte mensen, jongeren en ouderen - de kans krijgen om met kennis, creativiteit en 
persoonlijke inspiratie deel te nemen aan de samenleving en de arbeidsmarkt. 

 
b)  Ondersteuning van het gezin 
 

Het gezin, als uniek verbond tussen man en vrouw – verdient specifieke en concrete 
ondersteuning in de samenleving. Zeker in een tijd dat gesproken wordt van een 
klaarblijkelijke crisis van dit instituut. Wat goed is voor het gezin is ook goed voor de 
maatschappij. 
Familiebeleid is de verantwoordelijkheid van de Lidstaten. Het tegengaan van 
demografische problemen begint bij het helpen van gezinnen. 

 
c)  De sociale markteconomie 
 

De geschiedenis en de ervaring wijzen uit dat het particulier initiatief, vrij 
ondernemerschap, concurrentie, marktdiscipline, vrije handel de werkelijke stuwende 
krachten achter economische vooruitgang zijn. Tegelijkertijd hebben de autonomie van 
werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie, vrije onderhandelingen tussen hen over 
werkomstandigheden en salarissen (CAO’s) en hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
in het bewerkstelligen van systemen van sociale voorzieningssystemen bewezen de beste 
garantie voor sociale ontwikkeling te zijn. Daarbij grijpt de overheid slechts in om  het 
raamwerk vast te stellen en om ervoor te zorgen dat het algemeen belang wordt 
gerespecteerd in gevallen waar het duidelijk is dat dit is verwaarloosd of totaal genegeerd. 
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In deze context, biedt de overheid dus ondersteuning. De vrijheid zaken te doen en daaruit 
winst te behalen geeft gestalte aan de plicht van solidariteit en gerechtigheid ten opzichte 
van de stakeholders van de onderneming en aan een verplichting om de wet te 
gehoorzamen en respect te tonen voor de omgeving en de natuur. De EVP gelooft dat alle 
deelnemers in het economisch proces hun best moeten doen om ervoor te zorgen van deze 
wereld een betere plaats te maken om te leven, te werken en welvaart te creëren voor 
iedereen.. Dit kan ook op zo’n manier worden gedefinieerd dat op alle terreinen van de 
politiek (in het bijzonder economische en financiële politiek, training en opleiding, 
werkgelegenheid en sociaal beleid) er de plicht is samen te werken om te zorgen voor de 
cohesie in onze samenleving. 

 
d)  Het bouwen van een gedecentraliseerd federaal Europa, internationale samenwerking en 

multilateralisme 
 

In tegenstelling tot wat men vaak hoort omvat het ware federalisme de vereniging van 
landen in het streven naar gemeenschappelijk gedefinieerde doelstellingen, met respect 
voor de diversiteit van hun culturen, tradities en talen. Tevens moeten deze landen de 
grootst mogelijke vrijheid worden toegestaan in de manier waarop zij kiezen deze 
doelstellingen te verwezenlijken. 

 
Omdat de lidstaten niet in staat zijn het algemeen belang van alle Europese burgers op alle 
terreinen te garanderen bepleit de EVP de noodzaak om de  bevoegdheden van de Unie te 
versterken. Dit is in overeenstemming met het principe van ondersteuning, mits de 
uitvoering van deze bevoegdheden verantwoordelijk, transparant en democratisch is. Dat is 
de reden waarom de EVP op haar top in Estoril de Europese Grondwet heeft ondersteund. 
 
Omdat vrede in vrijheid en welzijn een van de allereerste basisvoorwaarden is die ons 
verenigt, is de EVP voor internationale samenwerking op alle gebieden waar het nuttig is 
voor het oplossen van conflicten via vreedzame kanalen van onderhandeling en arbitrage. 
Vanuit dezelfde gedachte ondersteunt de EVP het versterken van internationale 
instellingen die beogen in de wereld vrede, gerechtigheid en solidariteit te bewerkstelligen. 

 
5.  Deze uitgangspunten maken ons tot de belangrijkste opponenten van alle extremistische 

partijen die Europese integratie verwerpen, die burgers ondergeschikt maken aan de 
soevereine staat en die onverdraagzaamheid, racisme, nationalisme, xenofobie en 
terrorisme bevorderen. 

 
Deze uitgangspunten maken ons de belangrijkste uitdagers van alle partijen die meer 
vertrouwen stellen in staat en overheid,  die initatieven van burgers ontmoedigen en die 
het principe van gelijkheid niet zien als  gelijke kansen, maar als egalitariteit.  

 
Toch, moeten we er op wijzen dat andere democratische partijen onze manier van 
denken naderen. Dat is een ontwikkeling die alleen maar positief kan zijn voor diegenen 
die ernaar verlangen dat de waarden die wij voorstaan breder worden geaccepteerd. 

 
 
PRIORITEITEN VAN DE EVP VOOR DE WETGEVENDE TERMIJN VAN 2004 - 
2009 
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Rekening houdend met de verwachtingen van de Europese burgers, zijn de volgende thema’s 
het belangrijkst voor de EVP:  
 
• het zekerstellen van banen en inkomens; 
• de bedreigingen voor veiligheid en gezondheid bestrijden; 
• de mogelijkheid voor alle groepen in de samenleving om deel te nemen aan die 

samenleving, en in het bijzonder aan de arbeidsmarkt; 
• het bestrijden van milieuvervuiling 
• de consequenties van slecht bestuur en socialistisch economisch beleid (ongelijkheid, 

armoede, epidemieën, burgeroorlog) bestrijden; 
• goed bestuur door de overheid, in het bijzonder door middel van het verminderen van de 

belastingdruk die ondernemingsinspanningen verlamt. 
 
In haar verlangen vanuit haar beginselen voor deze problemen oplossingen te vinden, heeft de 
EVP haar programma onderverdeeld in vijf hoofdstukken. Het actieprogramma dient als gids  
gedurende de aankomende termijn in het Europese Parlement. Doelstelling van de EVP  is om 
de belangrijkste politieke kracht te blijven en daardoor in staat te zijn richting te geven aan het 
beleid en handelen van de Unie. 
 
Niet alle maatregelen die worden bepleit in de vijf hoofdstukken vallen onder het (wettelijk) 
bereik van de Unie. Sommigen vallen uitsluitend binnen de bevoegdheden van nationale of 
regionale regeringen. We hebben deze maatregelen in ons programma opgenomen omdat in 
verschillende Lidstaten de Europese verkiezingen in dezelfde tijd worden gehouden als de 
nationale of regionale verkiezingen en omdat partijtrouw van kiezers wordt bepaald door het 
beleid van de betreffende partij, ongeacht het niveau waarop het beleid wordt 
geïmplementeerd, zo lang dit maar consistent is. Bovendien zal het veel gemakkelijker zijn 
om nationaal beleid te coördineren op Europees niveau als alle Lidpartijen van de EVP 
dezelfde beleidsrichtingen verdedigen op alle beleidsniveaus.  
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HOOFDSTUK I EEN DYNAMISCHE, CONCURRERENDE OP SOLIDARITEIT 
GEBASEERDE EN WERK SCHEPPENDE ECONOMIE 
 
I.1 Een dynamische economie in een in toenemende mate veranderende wereld 
 
Onze voornaamste uitdaging de komende jaren – in een tijd waarin de economische omgeving 
radicale veranderingen doormaakt vanwege de globalisering-  zal zijn het transformeren van 
het nieuwe uitgebreide Europa in een wereldleidende concurrerende economie. Het is 
belangrijk te onderstrepen dat globalisering is gewild en gecreëerd door naties die hebben 
besloten om hun economieën te openen en gezamenlijk gemeenschappelijke uitdagingen aan 
te gaan. In een tijdsbestek van vijftig jaar is door de globalisering het wereldbrutoproduct met 
een factor zes is verhoogd terwijl gedurende dezelfde periode de wereldbevolking is gestegen 
met een factor van tweeëneenhalf.  
 
Voor landen die zich voorbereiden op en aanpassen aan de globalisering is het een effectief 
instrument van ontwikkeling, terwijl de landen die daartoe niet bereid en/of in staat zijn, een  
toekomst tegemoet zien met stagnatie en achteruitgang. De economieën van Centraal- en 
Oost- Europa moeten meegroeien met de economieën van West-Europa. Samen zullen wij ’s 
werelds grootste markt vormen. De snel groeiende economieën van de nieuwe Lidstaten, 
zullen samen met de effectieve implementatie van de interne markt en de Monetaire Unie 
zorgen voor een nieuwe dynamiek. De mogelijkheden voor groei, investering en arbeid zijn 
groot. De euro zal de verschillende economieën verbinden en concurrentie en Europees 
ondernemerschap bevorderen. 
Deze uitdaging aangaan is niet gemakkelijk. Het Europa van vandaag ervaart aanzienlijke 
moeilijkheden omdat, terwijl de veranderingen van de economische omgeving snel zijn, 
politieke reacties langzaam zijn en weerstand tegen verandering heftig is. 
De EVP wil de sterke krachten van particuliere concurrentie combineren met de kansen die 
een meer flexibele maatschappij oplevert en de positieve aspecten van sociale en regionale 
cohesie. 
 
Een enkele uitzondering daargelaten zijn de prestaties van de Europese economie als het 
aankomt op groei en werkgelegenheid enigszins teleurstellend. De Europese economie doet 
het niet zo goed als de Verenigde Staten, China en vele andere OESO-landen. Er is een 
behoefte aan meer flexibele banenmarkten, levenslang leren dat mobiliteit op de arbeidsmarkt 
ondersteunt en aan reductie van de loonkosten. De technologische achterstand tussen ons en 
onze belangrijkste concurrenten is vergroot. Het is nu hoog tijd voor de Lidstaten, om als ze 
dat nu nog niet hebben gedaan, zich te concentreren op structurele hervormingen en het 
economisch beleid beter te coördineren, conform de Strategie van Lissabon om zo volledig 
profijt te trekken van de voordelen van de Monetaire Unie en de uitbreiding van de interne 
markt. 
 
De tijdige implementatie van de ‘Strategie van Lissabon’, die ernaar streeft van Europa 
wereld’s beste kenniseconomie te maken, is een absolute prioriteit. Om de structurele 
hervormingen door te voeren is een duidelijk stappenplan met strikte deadlines nodig om de 
afronding van het proces tegen 2010 zeker te stellen en het economisch herstel van Europa 
een impuls te geven. 
Ten tweede, is het nodig obstakels op gebieden als arbeidsmarkt, sociale zekerheid, 
onderwijsbeleid, onderzoek en innovatie, economisch beleid te overwinnen. We zijn 
overtuigd van de doelstelling om van Europa de meest concurrerende kenniseconomie in de 
wereld te maken. 
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De oplossing ligt niet in het kunstmatig in stand houden van niet-concurrerende industrieën, 
in protectionisme en autarkie, noch in het gebruik van interventie en overheidshulp. 
Aanpassing aan nieuwe omstandigheden van de wereldmarkt, kan alleen onder optimale 
omstandigheden en door middel van liberaliserende initiatieven in een adequaat raamwerk. 
Alleen door nieuwe ondernemingen of nieuwe producten zullen nieuwe duurzame banen 
ontstaan. De overheid en in het bijzonder de Unie, zal de fiscale, financiële en sociale 
omstandigheden moeten creëren die starters, onderzoek en investeringen aanmoedigen. 
 
De nieuwe golf van uitbreiding biedt Europa ongekende mogelijkheden voor ontwikkeling: in 
navolging van eerdere uitbreidingen, zullen de economische voordelen zwaarder wegen dan 
de kosten van solidariteit en cohesie. 
 
De EVP wil in het bijzonder: 
 
1. Afronding van de interne markt  
 
Het verdwijnen van belemmeringen en controles bij interne grenzen heeft een einde gemaakt 
aan de opdeling in nationale markten. Er zijn echter nog verscheidene wettelijke obstakels die 
de verbeterde productiviteit, mobiliteit en lagere kosten afremmen en daarmee ook de 
investeringen. Dit geldt in het bijzonder voor de gehele dienstverlenende sector en met name 
financiële dienstverlening, energie, transport, telecommunicatie, zakelijke dienstverlening, de 
bouw, luchtvaart, particuliere pensioenfondsen, de farmaceutische industrie en de 
biotechnologische industrie. 
 
Wij roepen de landen die tot dus ver nog geen actie hebben ondernomen op om dit te doen om 
Europa meer concurrerend te maken. De Europese Commissie moet prioriteit geven aan het 
implementeren van de interne markt op al deze terreinen. 
 
2. Lagere belastingen, gericht op het bevorderen van economische ontwikkeling 
 
Een hoog belastingniveau leidt tot ernstige beperking  van welvaart omdat het particulier 
initiatief ontmoedigt,  innovatieve investeringen verstikt en de betrokkenheid van nieuwe 
arbeidskrachten afremt. Daarom stelt de EVP als eerste prioriteit reductie van het algemene 
belastingniveau. Dit niveau is in Europa veel hoger dan in alle andere dynamische landen in 
de wereld, en in het bijzonder in Oost Azië. 
 
Gezien deze doelstelling moeten de Lidstaten ernaar streven hun fiscale beleid te coördineren 
om zo: 
 
•  een soepele werking van de interne markt te garanderen; 
•  irrationele vertekeningen van handel en stimuli voor fraude te voorkomen; 
•  door synergie de globale effecten van hun fiscale maatregelen te verbeteren; 
•  grensoverschrijdende activiteiten te bevorderen 
 
3. Verbetering van de regelgeving die het zaken doen en het opzetten van een 
onderneming vergemakkelijkt 
 
De EVP wil dat Europese ondernemingen kunnen opereren in een omgeving waarin 
economische activiteit wordt gefaciliteerd en waarin men in de wereldeconomie de 
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concurrentie het hoofd kan bieden. Excessieve administratieve eisen doen nieuwe bedrijven 
de das om en voorkomen dat bestaande bedrijven zich voldoende op hun activiteiten kunnen 
concentreren. Bedrijven hebben behoefte aan kwantitatieve juridische en financiële 
raamwerken om concurrerend te zijn. Voor dit doel moeten wij: 
 

•  in overeenstemming met de algemene doelstellingen van de Europese Unie, zoals 
vastgelegd in het Verdrag alsook in de komende Europese Grondwet, die subsidies en 
wettelijke  regelingen die de markt vertekenen en die particuliere initiatieven 
ontmoedigen , afschaffen. 

 
•  het effect van wetgeving gemeten in kosten voor bedrijven en werkgelegenheid, 

systematisch beoordelen. 
 

•  bureaucratie en buitensporige administratieve eisen minimaliseren; 
 

•  het opstarten van bedrijven aanmoedigen en de toegang tot verscheidene vormen van 
ondernemerskapitaal faciliteren 

 
•  behoorlijke toegang tot financiering voor het MKB onder het Basel II-Akkoord, 

garanderen; 
 

•  op een effectieve manier het intellectueel eigendom van Europese bedrijven 
beschermen,  door het afronden van een nieuw Gemeenschapspatent dat minder 
kostbaar e n toegankelijker is en wettelijk meer zekerheden biedt. 

 
4.  Een gelijk speelveld voor het bedrijfsrecht creëren 
 
Vandaag de dag is het bedrijfsrecht in essentie gebaseerd op nationale wetgeving, die grote 
onderlinge verschillen kent. Vanwege deze juridische verschillen zijn sommige bedrijven niet 
in staat voordeel te trekken uit de grootte van de interne markt terwijl anderen overdadige 
voordelen genieten. De EVP steunt: 
 

•  nieuwe initiatieven voor gemeenschappelijke regels voor het bedrijfsrecht gericht op 
het creëren van eenzelfde speelveld voor Europese bedrijven; 

 
•  het opstellen van gemeenschappelijke regels voor besloten vennootschappen om het 

MKB in staat te stellen te opereren in de gehele Unie, terwijl ze het karakter  als 
besloten vennootschap kunnen behouden; 

 
•  het initiatief om mede-eigendom van werknemers in bedrijven te verbeteren via 

modellen van aandeelhouderschap. 
 
 
5.  De rol van het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) 
 
Het Midden- en Kleinbedrijf levert tweederde van de banen in de marktsector  en het MKB 
creëert nagenoeg alle nieuwe banen. De flexibiliteit en dynamiek maken het MKB een 
belangrijke factor in het gezond houden van de economie van een land. Dientengevolge 
dienen alle inspanningen aangemoedigd te worden die gericht zijn op het starten, de groei, de 
financiering en de overdracht van deze ondernemingen. 
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Zoals op alle terreinen, stelt de EVP ook op het terrein van het MKB de persoon centraal. Het 
is de ondernemer die het risico neemt een bedrijf te starten. Europa mist dit type 
baanbrekende ondernemers nog te veel  en de EVP zal er alles doen om deze geest van 
ondernemerschap opnieuw te wekken. Op het Europese continent is dit type ondernemerschap 
immers het eerst ontstaan. 
 
Het MKB en de lokale overheid: Het MKB moet op een  vruchtbare en positieve manier 
samenwerken met lokale en regionale overheden en met MKB-gemeenschappen. Het MKB 
moet de kans krijgen op gemeentelijk niveau diensten te verlenen aan de burgers. Nog te veel 
worden deze bedrijven helaas verdrukt door overheid en andere openbare instellingen die 
worden gesubsidieerd door de belastingbetaler. Zodra dit  mogelijk is geeft de EVP de 
voorkeur aan de particuliere levering van diensten en het particulier vervaardigen van 
producten. 
 
Het MKB en Ondernemerschap onder immigranten: De EVP is een sterk voorstander van 
ondernemerschap onder immigrantengemeenschappen als een manier om dit vaak armere deel 
van de Europese bevolking te integreren. Daarom geeft de EVP sterk haar steun aan de 
inspanningen van een  EU-Commissie om ondernemerschap onder immigranten en 
minderheden in Europa te bevorderen. 
 
Het MKB en de EU-Instellingen: Om in staat te zijn deze beleidsprioriteiten uit te voeren 
geeft de EVP er sterk de voorkeur aan dat een van de EU-Commissarissen in de nieuwe 
Europese Commissie wordt belast met MKB-zaken. Tevens wil de EVP dat er in het Europees 
Parlement een subcommissie-MKB wordt gevormd. 
 
6.  Budgetten in evenwicht 
 
Om in staat te zijn de doelstellingen van economische groei en banengroei te halen, is  macro-
economische stabiliteit een vereiste. In deze context zouden regeringen moeten vasthouden 
aan de bepalingen van het Stabiliteits- en Groei Pact. Meer coördinatie van het economische 
en budgetbeleid van de nationale regeringen binnen het raamwerk van het Stabiliteits- en 
Groei Pact is nodig om het vertrouwen in de Euro te garanderen en onze ambities te kunnen 
verwerkelijken. 
 
Het is van groot belang aan allen de mogelijkheden te geven, te werken en in het 
levensonderhoud te kunnen voorzien, Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat er een 
betere inkomensverdeling komt en dat er solidariteit is met diegenen die behoevend zijn. 
 
 
 
I.2 Een concurrerende economie 
 
In een open wereld is concurrentievermogen essentieel voor het boeken van economische 
prestaties. Concurrentiekracht wordt bepaald door zowel productiekosten als productiviteit. 
Zelfs met hoge lonen is het mogelijk concurrerend te blijven als deze worden gecompenseerd 
door een hoge productiviteit. De EU op dit punt krachtiger maken, is een van de 
topprioriteiten van de EVP. De EVP wil een sterke onderzoekssector die zich richt op nieuwe 
technologieën en ook op hoog opgeleide en gekwalificeerde Europese burgers. Productiviteit 
zou bijvoorbeeld kunnen worden verbeterd door efficiëntere productie en marketing, hetgeen 
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open markten en concurrentie vereist en ook nieuw ondernemerschap. Maar de belangrijkste 
factor blijft de mens, zijn of haar motivatie, kwalificatie, creativiteit en vermogen om te 
innoveren. 
Technologisch onderzoek geeft een hogere waarde aan producten en diensten. Het is een 
belangrijke uitdaging voor de Europese economie om beter te worden in het commercieel 
toepassen van innovaties. Kosten kunnen worden beïnvloed door een verbeterde werking van 
de markt en door het aanpassen van fiscaal beleid. 
 
1. Prioriteit bij onderzoek en innovatie. 
 
Europa loopt nog steeds achter als het gaat om onderzoek. Dat komt doordat onderzoek in 
toenemende mate duur en interdisciplinair is. Europa’s belangrijkste zwakte is aan de ene kant 
de versplintering van haar inspanningen. Aan de andere kant is de overgang van het stadium 
van onderzoek naar dat van industriële innovatie, een probleem.  Dit is een terrein waar de EU 
een toegevoegde waarde heeft: 
 

-  door programma’s te coördineren om overtolligheid te voorkomen; 
- door ervoor te zorgen dat onderzoekscentra samenwerken om de mate van     
specialisatie te vergroten; 
- door het verplaatsen van kennis en onderzoekers  te stimuleren; 
- door ervoor te zorgen dat er samenwerking is tussen de industrie, onderzoekers en  
opleidingsinstituten overal in de Unie om zodoende wetenschappelijke innovatie en 
industriële ontwikkeling aan te moedigen. 

 
• De EVP is een groot voorstander van alle maatregelen gericht op het creëren van een 

effectief Europees  
onderzoeksgebied, zoals voorgesteld in de Strategie van Lissabon  

 
• De Europese Unie besteedt slechts 1,9% van zijn BNP aan Onderzoek & 

Ontwikkeling (O&O), vergeleken met 2,7% in de Verenigde Staten en 3% in Japan. 
Onze inspanning zou op hetzelfde niveau moeten worden gebracht als dat van onze 
concurrenten. Wij moeten hierbij wel bedenken dat O&O slechts uitvindingen 
aanmoedigt en geen garanties voor innovatie biedt. Om dit te bereiken moet het niveau 
van venture capital in de pas lopen met O&O- uitgaven. 

 
• De EVP zal sterk aandacht moeten geven aan het faciliteren van kennis en onderzoek 

in de nieuwe Lidstaten en een grootschalige intellectuele uitstroom uit deze landen 
moeten voorkomen. 

 
• Voorkomen moet worden dat het onderzoek teveel gericht wordt op productie voor 

onmiddellijke commerciële doeleinden. Lange termijn kernonderzoek leidt tot de 
toegepaste technologieën van morgen. Er moet echter rekening gehouden worden met 
het feit dat de interval tussen een uitvinding en de toepassing ervan steeds kleiner 
wordt. Dat is des te meer een rechtvaardiging voor gepaste financiering van 
fundamenteel onderzoek door de EU. Gezien de hoge kosten van kernonderzoek en 
het geringe directe financiële resultaat, zou internationale samenwerking onder de 
grote machten moeten worden aangemoedigd. 

 
• Het vermogen om de eerste positie in te nemen op het gebied van nieuwe 

technologieën is cruciaal voor Europa’s concurrentievermogen in de komende jaren. 
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De EVP zal sterke nadruk leggen op onderzoek in informatie- en 
communicatietechnologieën en op de bedrijfsmatige exploitatie ervan. De EVP meent 
ook dat het potentieel van de biotechnologiesector verder moet worden verkend: 
nieuwe technologieën en in het bijzonder biotechnologie, hebben het potentieel om 
degelijke oplossingen te leveren voor de milieuproblematiek en om bij te dragen aan 
meer duurzame ontwikkeling. Deze technologieën zouden ook de beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van voedsel en zodoende het gezondheidsniveau van mensen kunnen 
verbeteren. Wanneer het gaat om de ethische beperkingen van menselijke genetica is 
de positie van de EVP gebaseerd op de beslissingen van het EVP-Congres in Berlijn 
2001, vastgelegd in , “Een Unie van Waarden”,, in het bijzonder waar het gaat over 
respect voor de waardigheid van de menselijke persoon. 

 
2. Onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit: focus op kennis 
 

Onderwijs- en opleidingssysteem zijn uitermate belangrijk om burgers beter voor te 
bereiden op een economie gebaseerd op hoogwaardige technologie. Wij moeten burgers in 
staat stellen een rol te kunnen spelen in de kennismaatschappij. In het streven naar dit doel 
moeten we:  
 

• levenslang leren en toegang tot kwaliteitsopleidingen bevorderen; 
• er voor zorgen dat onderwijs- en opleidingsmogelijkheden in overeenstemming 

zijn met de behoeften van de arbeidsmarkt; 
• het e-learningprogramma nastreven en uitbreiden om de vertrouwdheid met en het 

onderwijs in informatie technologieën aan te moedigen; deze bieden een sterk 
middel voor sociale betrokkenheid, bijvoorbeeld  voor gehandicapten. 

• het lesgeven in talen verbeteren en burgers aanmoedigen om meer dan twee talen 
te leren en ten minste een half jaar in het buitenland te studeren, zoals is voorzien 
in de Europese Richtlijn. Het is in dit kader essentieel, om administratieve regels, 
belemmeringen in de sociale zekerheid en andere obstakels te overwinnen en 
kwalificaties en diploma’s te erkennen; 

• de geest van initiatief en zelfstandigheid bevorderen, beginnend in de eerste stadia 
van het onderwijs; 

• gelijke toegang tot basisonderwijs garanderen voor iedereen en een raamwerk van 
hoger onderwijs bieden voor diegenen die daarvoor gekwalificeerd. zijn. 

 
 
Op deze manier, zullen we de kwaliteit van het onderwijs voor jongeren, de 
aanpassingsmogelijkheden en de ‘bruikbaarheid’ van de beroepsbevolking – inclusief de 
oudere generatie – verbeteren en zodoende een bijdrage leveren aan het terugdringen van de 
werkloosheid. Naar de mening van de EVP vormt onderwijs de kern van menselijke 
ontwikkeling, economische concurrentiekracht en maatschappelijke vooruitgang. De EVP zal 
daarom sterk de voorkeur geven aan het verder ontwikkelen en relevant aanpassen van de 
belangrijkste onderwijsprogramma’s van de Europese Unie (Socrates, Tempus, Leonardo da 
Vinci, Youth, Erasmus, Mundus en eLearning) in termen van doelstellingen en de middelen 
die aan deze programma’s worden toegewezen. 
 

• De Lidstaten en de sociale partners zullen aangemoedigd worden te anticiperen op 
industriële en maatschappelijke veranderingen. 
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3. Het verlagen van kosten 
 
De meest effectieve manier om de productiekosten te verlagen is ervoor te zorgen dat op elke 
deelmarkt gezonde concurrentie verzekerd is en de vrije verplaatsing van sectoren door alle 
landen van de Unie is gegarandeerd. Speciale inspanningen moeten gericht worden op 
dienstverlenende sectoren als energie, transport, telecommunicatie,  bankwezen en 
verzekeringswezen. In deze sectoren zorgt het gebrek aan juridische harmonisatie ervoor  dat 
markten opgedeeld blijven en de dominante positie gehandhaafd wordt in het nadeel van de 
consument. 
 
De EVP geeft in het bijzonder haar voorkeur aan: 
 

• de voltooiing van een sterke pan-Europese kapitaalmarkt om de kosten van zakelijk 
kapitaal te reduceren in een snel veranderende financiële omgeving. Dit terrein heeft 
specifieke aandacht nodig, omdat de liberalisatie van financiële markten hand in hand 
moet gaan met de bescherming van en adequate informatie aan investeerders, in het 
bijzonder de kleineren. De EVP zal erop hameren dat het Financiële Dienstenactieplan 
volledig wordt voltooid tegen 2005; 

 
• de ontwikkeling van een nieuwe generatie (derde generatie) van telecommunicatie, 

hetgeen essentieel is voor Europa’s concurrentiekracht. Maar de EVP is tegelijk 
voorstander van de bescherming van de huidige operators. Tevens moeten er regels 
komen voor het delen van het mobiele net. Ten aanzien van het Internet is het van 
groot belang de veiligheid van het net te garanderen. Het gebrek aan veiligheid is 
momenteel een groot obstakel voor de ontwikkeling van e-business. 

 
• de complete liberalisatie van de energiemarkt, met een geharmoniseerd raamwerk 

inclusief een gelijk speelveld in de elektriciteits- en gassectoren, terwijl tegelijkertijd 
gepaste openbare diensten worden gegarandeerd; 

 
• de verzorging van effectieve concurrentie op het gebied van transport, bijvoorbeeld 

via de oprichting van een spoorwegmarkt in de Unie door de opening van nationale 
spoorwegnetwerken en het faciliteren van de toegang tot nieuwe 
spoorwegondernemingen. 

 
Europa moet ervoor zorgen dat de publieke uitgaven als onderdeel van de economie lager 
worden. Op deze manier kunnen de mogelijkheden voor de marktsector groter worden. Het is 
beter om een hoog percentage belastingbetalers te hebben dan een hoog belastingpercentage. 
Om meer investeringen en aanbod van arbeid te faciliteren en aan te trekken moet Europa 
haar lastendruk verlagen. Het in de hand houden van de publieke uitgaven is de belangrijkste 
weg om Europa concurrerender te maken. 
 
Speciale aandacht moet worden geschonken aan de arbeidsmarkt, die een speciale factor is 
omdat haar kosten gedeeltelijk een vorm van inkomen is. Dit inkomen moet gehandhaafd, zo 
niet vergroot, worden omdat het de complete vraag, consumptie en zelfs spaartegoeden 
ondersteunt. Aan de andere kant is de EVP voor het reduceren van de fiscale en semi-fiscale 
heffingen over de factor arbeid die, in Europa, de kosten van arbeid buitensporig verhogen, en 
zodoende talloze niet voldoende geschoolde en vaardige werknemers veroordeelt tot 
werkloosheid. Verder is er nog te veel verstarring op de arbeidsmarkt wat te zeer de 
aansluiting van arbeidsaanbod en vraag afremt en wat de ‘bruikbaarheid’ van een groot deel 
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van de beroepsbevolking verlaagt. Dit treft in het bijzonder de werktijd. Omdat Europa het 
continent is met de kortste werktijden in de wereld, moet grotere flexibiliteit worden 
ingevoerd in de manier waarop deze werktijd wordt gebruikt. In de eerste plaats is het de 
verantwoordelijkheid van de sociale partners om deze problemen aan te pakken. 
 
Grotere geografische en professionele mobiliteit van werknemers zou kunnen leiden tot 
verbeteringen in de manier waarop de arbeidsmarkt functioneert. De mogelijkheid tot 
overdracht van maatschappelijke rechten via de Lidstaten en wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en opleiding kunnen ook een rol spelen. Daarom moet de EVP ernaar streven om 
de verplaatsbaarheid van maatschappelijke rechten overal in Europa te verbeteren door het 
versterken van de werking van de “interne markt” op dit terrein en door werkelijke mobiliteit 
van burgers toe te staan. 
 
 
I.3. Een op solidariteit gebaseerde economie 
 
Naast vrij ondernemerschap en marktdiscipline door concurrentie, staat solidariteit in het hart 
van het Europese sociale model: solidariteit tussen burgers, regio’s en Lidstaten. 
 
A. Solidariteit tussen burgers 
 
Economische dynamiek en het aanpassen aan de globale markt zijn verenigbaar met 
maatschappelijke verantwoordelijkheid omdat deze laatste een factor is van sociale vrede en 
politieke stabiliteit zonder welke er geen duurzame economische vooruitgang kan zijn.  
 

• Het is belangrijk om een onderscheid aan te brengen tussen de twee terreinen die 
onderdeel uitmaken van sociale verantwoordelijkheid: sociale zekerheid gebaseerd op 
premies en belastingen, publieke financiën of een particuliere 
verzekeringsmechanisme aan de ene kant en publiekelijk gefinancierde sociale hulp 
aan de andere kant. De EVP streeft ernaar solidariteit te behouden terwijl het 
tegelijkertijd vraagt om meer particuliere verantwoordelijkheid. Systemen van sociale 
zekerheid moeten open staan voor individuele verschillen. Dit is in het bijzonder 
belangrijk om het mogelijk te maken te werken in verschillende landen gedurende 
verschillende periodes in een leven. Waar mogelijk, zal eerlijke en ongestoorde 
concurrentie de kwaliteit van het bestaan ten goede komen en het makkelijker maken 
om tegemoet te komen aan individuele behoeften. 

 
• Terwijl burgers vrij zijn om alle mogelijkheden voor zelfontplooiing uit te buiten 

kunnen zij ook aanspraak maken op publieke ondersteuning en nationale solidariteit in 
moeilijke tijden, vanwege ziekte, ongeval, gevorderde leeftijd en andere risico’s die 
kunnen uitmonden in een reductie van hun inkomen en dat van hun familie. 

 
• Alle Lidstaten hebben sociale zekerheidstelsels die min of meer ontwikkeld en 

evenwichtig zijn, maar velen van hen verkeren momenteel in de problemen vanwege 
langere levensverwachting, de demografische ontwikkelingen,, medische vooruitgang 
en stijgende uitgaven aan gezondheid, stedelijke vervuiling en de stress van het 
moderne leven, de breuk van familiebanden en de inefficiënties in onderwijssystemen. 

 
Geen sociale uitsluiting: De EVP wil dat burgers kansen krijgen. De belangrijkste richtlijn 
voor ons beleid is dat niemand wordt achtergesteld of uitgesloten. De EVP zal speciale nadruk 
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leggen op programma’s die gericht zijn op het tegengaan van –steeds meer voorkomende - 
sociale uitsluiting..  
 
De EVP zal bijzondere aandacht schenken aan: 
 

• De behoeften van jongeren die problemen hebben met economische en sociale 
integratie. (het jeugdbeleid).  De EVP gelooft ook in de maatschappelijke en 
educatieve rol van sport als factor van integratie en participatie in het sociale leven, als 
een middel voor het promoten van tolerantie, sportiviteit, het respect voor regels en 
verschillen, als ook van het tegengaan van uitsluiting, vreemdelingenhaat en racisme. 
Het verdrag zou expliciet het specifieke karakter van sport moeten erkennen wanneer 
het gaat om de sociale rol die het speelt; 

 
• De bevordering van een hoge kwaliteit van het leven voor ouderen die onevenredig 

veel lijden aan isolement en armoede; 
 

• De bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en het verdwijnen van alle vormen 
van discriminatie. 

 
Hervormingen moeten dringend worden doorgevoerd om stelsels van sociale zekerheid op de 
langere termijn financieel haalbaar te houden, en maatschappelijk aanvaardbaar.. In het 
algemeen moet de hervorming van sociale bescherming en sociale zekerheidstelsels rekening 
houden met de  gevolgen van nieuwe werkpatronen. Door het doen van solide onderbouwde 
aanbevelingen zou de EU de regeringen van de Lidstaten het werk makkelijker kunnen 
maken. Het gebruik van methoden zoals ‘benchmarking’ en ‘groepsdruk’ bevordert de 
oplossingen die het best passen bij elk land. Zonder nu een allesomvattende lijst te 
presenteren kunnen deze maatregelen onder andere inhouden: 
 

• een duidelijke scheiding van de voorzieningen van gezondheidszorg en hun 
financiering, om zo meer  transparantie te verkrijgen en betere toewijzing van publieke 
middelen toe te staan en gezondheidszorg op een hoog niveau te houden in Europa. 
Burgers moeten de beste en goedkoopste gezondheidszorg kunnen genieten zonder 
daarbij te worden tegengehouden door nationale instellingen; 

• het bevorderen van beleid om werkgelegenheid te vergroten, en zo de basis voor 
sociale zekerheid te versterken; 

• het veranderen van de berekening van de contributie; 
• het in de fiscale sfeer aanmoedigen van aanvullend pensioen spaartegoeden; 
• het opheffen van fiscale en semi-fiscale maatregelen die werkgelegenheid in het 

algemeen en werkgelegenheid van vrouwen in het bijzonder, ontmoedigen; 
• het verzekeren van grotere arbeidsparticipatie van mensen van vijfenvijftig jaar en 

ouder, door de stapsgewijze verwijdering van vroegpensioenprogramma’s en het 
vrijwillig aanpassen van de pensioengerechtigde leeftijd; 

• het progressief vervangen van vrij verworven rechten op het gebied van sociale 
welvaart door persoonlijke rechten waar men zelf aan bijdraagt; 

• verzekeren dat niet alleen de jongere generatie de prijs hoeft te betalen van het 
veranderende systeem. Een balans moet worden gevonden tussen de generaties; 

• het creëren van budgetreserves om de toekomstige ontoereikendheid van het algemene 
pensioenstelsel te verzachten. 
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• voor de gezondheidszorg geldt dat het verbeteren van de mogelijkheden voor patiënten 
om buiten de landsgrenzen te worden behandeld de kwaliteit van de behandelingen en 
de keuzevrijheid kunnen verbeteren. In elk geval moet de dekking van de kosten door 
het betreffende verzekeringssysteem worden gegarandeerd. Een dergelijke hervorming 
geeft meer ruimte voor ondernemerschap en concurrentie en kan bijdragen aan de 
formatie van een wereldleidende Europese gezondheidssector. 

• gezien het feit dat Europa het continent is met de kortste werktijden in de wereld, zou 
er een grotere mate van flexibiliteit moeten worden ingevoerd in de manier waarop 
deze werktijd wordt benut. Hierover zouden de sociale partners moeten 
onderhandelen. De traditionele wetten met betrekking tot de zondagsrust in sommige 
Europese landen zullen echter worden beschermd. Experimenten in sommige landen 
hebben duidelijk laten zien dat een opgelegde verkorting van de werktijd zonder een 
beperking van het inkomen, op de lange termijn, improductief was in termen van 
concurrentiekracht, groei en werkgelegenheid. 

• speciale aandacht zou moeten worden besteed aan demografische veranderingen in 
Europa en in het bijzonder de vergrijzing van de bevolking. Niet alleen ontstaan 
hierdoor problemen met de financiering van pensioenen, maar het roept ook vragen op 
over sociale dynamiek. Op de lange termijn is immigratie geen afdoende oplossing om 
de consequenties van demografische veranderingen op te vangen. De EVP gelooft dat 
het belangrijk is een “kindvriendelijke”omgeving te creëren die helpt jonge gezinnen 
zoveel kinderen te laten hebben als zij graag willen. Gezinsbeleid kan vorm krijgen 
door middel van belastingvoordelen en/ of effectieve familie-allocaties, het 
verschaffen van een toereikende omgeving in termen van kinderopvang  en flexibele 
organisatie van werktijd, wat een betere combinatie van arbeid en gezinstaken 
mogelijk maakt. Tot slot willen veel burgers blijven werken na hun 
pensioengerechtigde leeftijd. We zouden deze trend niet moeten ontmoedigen. Het is 
in het belang van de samenleving om te kunnen putten uit de ervaring van oudere 
deskundige en gemotiveerde mensen. Dat is in het algemeen belang. 

B. Solidariteit tussen regio’s en Lidstaten 
 
Het reduceren van de verschillen in ontwikkeling tussen regio’s en Lidstaten speelt een 
belangrijke rol in het versterken van de politieke stabiliteit, en de sociale en territoriale 
cohesie van de Unie. Voor de aankomende wetgevende termijn 2004 – 2009 zal de EU voor 
de moeilijke uitdaging staan van het verzoenen van twee fundamentele noodzakelijkheden: 
solidariteit met  nieuwe Lidstaten, die minder ontwikkeld zijn; en het vasthouden aan steun 
voor de structurele ontwikkeling van de benadeelde regio’s van de Lidstaten.  
De EVP blijft dan ook een groot voorstander van sociaal beleid. 
 

• In het bijzonder wil de EVP een betere coördinatie van nationaal beleid en 
Europees sociaal beleid, met toetsing over het hele gebied van de uitgebreide Unie, 
maar niet alleen gebaseerd op statistische gegevens.  

 
• De EVP zal instemmen met voldoende financiële bronnen om adequate 

ondersteuning te bieden aan de structurele ontwikkeling in de minst gunstige 
regio’s. 

 
• De EVP zal nauw toezien op de implementatie van het beleid en de middelen die 

daarvoor aangewend worden. 
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De EVP wil ervoor zorgen dat andere onderdelen van het EU-beleid zoals industrieel, 
handels- en ondernemingsbeleid enz. niet afwijkt van het Regionale Ontwikkeling Beleid en 
dat bij het hele EU-beleid de effecten op een evenwichtige regionale ontwikkeling in 
ogenschouw worden genomen. 
 
De EVP wil ervoor zorgen dat het beleid van de regeringen van de EU-Lidstaten terzake 
economische en sociale ontwikkeling verenigbaar is met het EU-beleid van Regionale 
Ontwikkeling. 
 
De EVP wil ervoor zorgen dat binnen het Regionale Ontwikkelingsbeleid van de EU, zoals de 
Structuurfondsen, er niet alleen naar gestreefd wordt economische en sociale ongelijkheden 
tussen regio’s aan te pakken maar dat ook gestreefd wordt de gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen, en de kansen van gemarginaliseerde groepen zoals de ouderen, de gehandicapten en 
andere groepen, in de regio’s, te vergroten. Duurzame gemeenschappen in gemarginaliseerde 
regio’s hebben structuren nodig om een evenwicht tussen arbeid en gezinstaken te faciliteren. 
 
Om deze doelstellingen van cohesie in het uitgebreide - en minder homogene - Europa te 
verwezenlijken zullen we tegelijkertijd efficiënter moeten zijn en een sterkere solidariteit 
moeten tonen. We moeten: 
 

• voorbereidingen treffen om de verdeelstaat van de Gemeenschapssteun opnieuw te 
definiëren in het voordeel van meer cohesie: een herevaluatie van huidige acties en 
budgetten is vereist. In deze context zou in het toekomstige sociaal beleid gericht op 
de minder begunstigde regio’s hun sociaal-economische situatie in overweging 
genomen moeten worden. Het toekomstige sociaal beleid zal ook beschouwd moeten 
worden als een horizontaal beleid van de Europese Unie. 

• het raamwerk en de voorwaarden definiëren voor duurzame projecten en de 
ontwikkeling van infrastructuur, die ondersteuning bieden aan in het bijzonder 
interregionale samenwerking en internationale samenwerking op een wettelijke basis; 

• het optimaal benutten van regionale bronnen aanmoedigen; en 
• factoren die vertragingen veroorzaken verwijderen in plaats van simpelweg hun effect 

te corrigeren. 
 
 
C. De rol van publieke diensten 
 
Het Europese sociale model wordt gekenmerkt door de belangrijke rol die is weggelegd voor 
publieke diensten zoals, onderwijs, professionele opleiding, gezondheid, openbaar vervoer, 
communicatie, cultuur enz. Het is een onjuiste vooronderstelling dat openbare diensten 
eigendom moeten zijn van en uitgevoerd moeten worden door de staat of de overheid. Het 
karakter van openbare diensten is dat ze openbaar moeten zijn, toegankelijk en betaalbaar 
voor alle burgers. 
 
Vergelijkingen met andere landen en recente ervaringen laten zien dat de beste openbare 
diensten ook kunnen worden uitgevoerd door particuliere bedrijven of Non-gouvernementele 
organisaties (NGO’s) opererend onder het toezicht van de overheid. Van essentieel belang 
zijn de kwaliteit, kosten, continuïteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de diensten die 
worden aangeboden aan het publiek. Daarom vindt de EVP dat: 
 
a.  aangaande particuliere bedrijven: 
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•  openbare diensten onderhevig moeten blijven aan de Europese regel van concurrentie 

en publieke kritiek; 
• de managers verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de prestaties, de 

prestatienormen zouden moeten worden vastgesteld in samenwerking met de overheid;  
• verplichtingen en beperkingen opgelegd aan hen uit redenen van het algemeen belang, 

financieel gecompenseerd kunnen worden. 
 
Openbare diensten garanderen dat alle gebieden worden bereikt en dat mensen gelijke 
toegang ertoe krijgen. Diensten zullen moeten worden gemoderniseerd en geherstructureerd 
om ervoor te zorgen dat ze zich kunnen aanpassen aan een open markt en een concurrerende 
economie. 
 
b.  betreffende Non-Gouvernementele Organisaties: 
 
De EVP steunt de  toewijding van NGO’s, in het bijzonder op het terrein van de sociale 
dienstverlening. Hun werk is belangrijk voor de innerlijke cohesie van onze samenlevingen. 
Daarom verwelkomt de EVP de erkenning van die organisaties in de Europese Grondwet. 
 
 
 
 
 
I.4. Een economie die banen genereert 
 
 
A.  Geest van hervormingen 
 
Het niveau van de werkloosheid is in Europa nog steeds te hoog. Deze situatie is sociaal niet 
toelaatbaar en financieel niet vol te houden. Naast het hoge belastingniveau, is het gebrek aan 
vaardigheden, in het bijzonder in het lagere segment van de beroepsbevolking, een van de 
belangrijkste factoren. Het verbeteren van de vooruitzichten op een baan is een van 
prioriteiten van de EVP. In een kenniseconomie vereist dit investeringen in menselijk 
kapitaal. Passieve ondersteuningsmaatregelen zijn vaak duur, zoals het scheppen van niet-
noodzakelijke openbare banen. In plaats daarvan hebben we meer actieve systemen nodig die 
‘bruikbaarheid’ van werklozen vergroot.  
 
Economische groei is noodzakelijk om nieuwe banen te genereren. Om deze doelstelling te 
behalen is een maatschappij nodig die voorbereid is op de nieuwe omstandigheden en die 
gebaseerd is op ondernemerschap in de breedst mogelijke zin van het woord. In feite zullen 
veel werknemers een groot stuk ondernemersgeest nodig hebben. Daarom dragen de motivatie 
van werknemers, hun onderwijs en opleiding, hun vertrouwen in een hoog niveau van sociale 
zekerheid en hun gevoel dat ze een onderdeel van hun onderneming zijn allen bij als 
belangrijke factoren van productie. 
 
Werknemers zullen op veel flexibelere manieren werken, wanneer het gaat om hun dagelijkse 
of wekelijkse tijdsindeling als ook gedurende hun werkende leven (periodes van werk worden 
opgevolgd door periodes van opleiding, ontspanning, gezinstaken en sociaal werk), inclusief 
voldoende kinderopvangfaciliteiten en mogelijkheden voor ouders om zowel kinderen op te 
voeden als ook een carrière te hebben. In het bijzonder moeten de sociale 
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zekerheidsvoorzieningen aangepast worden aan deze nieuwe uitdagingen, zonder dat hun 
meest belangrijke kenmerken van stabiliteit worden opgegeven: solidariteit en 
uitvoerbaarheid.  
 
Het is wezenlijk dat de transities die mensen doormaken gedurende de loop van hun leven 
worden gefaciliteerd. Daarvoor moeten mogelijkheden worden gecreëerd zoals het schakelen 
tussen periodes van werk en periodes van vrije tijd bijvoorbeeld voor ouderschapsverlof, 
zorgverlof, in het algemeen voor een sabbatical of perioden van opleiding en onderwijs. Dit 
zal de flexibiliteit en productiviteit op de arbeidsmarkt bevorderen. De overheid kan deze 
regelingen aanmoedigen. 
 
Een van de belangrijkste elementen in het gevecht om het niveau van de werkgelegenheid te 
verhogen is het verbeteren van de rol van vrouwen in managementposities en als ondernemers 
om zodoende het gat tussen de geslachten in de werkgelegenheid en de starters in Europa te 
dichten. Het is ons strategisch doel om de werkgelegenheid van vrouwen in de aankomende 
tien jaar te laten stijgen. De EVP is een sterk voorstander van het meer gericht aanmoedigen 
van ondernemerschap door de Europese Commissie en de Lidstaten. 
 
 
 
 
B Investeren in menselijk kapitaal 
 
De EVP stelt dat de Europese werkgelegenheidsrichtlijnen zich nog sterker moeten richten op 
het investeren in menselijk kapitaal om werkloosheid te voorkomen of om de ” bruikbaarheid 
“van de werklozen te vergroten: 
 

• Deze omvatten in essentie inspanningen om arbeiders op te leiden en te behouden 
zodat ze nieuwe vaardigheden hebben die nodig zijn in een veranderende 
arbeidsmarkt. 

 
• De beslissing van werknemers om nieuwe vaardigheden op te doen moet financiële 

effecten hebben. Wat de werklozen betreft, moeten de inspanningen die zij hiervoor al 
dan niet verrichten, gevolgen hebben voor hun werkloosheidsuitkering. 

 
• Curriculum en onderwijsmethodes zouden moeten worden aangepast in reactie op de 

nieuwe uitdagingen, en er moet verder een betere  samenwerking komen tussen 
onderwijs en de verscheidene sectoren van de economie. 

 
• Belastingvoordelen moeten worden verstrekt voor ‘on-the-job’ opleidingen voor jonge 

afgestudeerden, andere starters of mensen die terugkeren op hun werkplek en voor hun 
permanente aanstelling. 

 
• Meer ‘dicht bij huis’- banen moeten worden gecreëerd om de mensen beter te dienen. 

 
• Een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt zou moeten worden 

aangemoedigd door het wegnemen van obstakels die vrouwen beletten toe te treden tot 
de arbeidsmarkt. 
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Sociale partners zullen verantwoordelijkheid moeten tonen wanneer het gaat om 
salarisonderhandelingen om er zo voor te zorgen dat stijgingen in loon niet de 
productiviteitswinst overschrijden, of de concurrentiepositie van de betreffende economische 
sector nadelig beïnvloeden.  
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HOOFDSTUK II BEANTWOORDEN AAN DE GROEIENDE BEHOEFTE AAN 
ZEKERHEID EN VEILIGHEID VAN DE EUROPESE  BURGERS 
 
Een groeiende behoefte aan zekerheid en veiligheid wordt gevoeld op verscheidene terreinen: 
op straat, op het werk en thuis. Zekerheid en veiligheid betreffen ook de voedselveiligheid. 
 
A. Verbetering van de bescherming van Europese burgers 
 
Het beschermen van de rechten van burgers vormt het hart van ons democratische systeem dat 
gebaseerd is op de handhaving van de wet. Het Handvest van Fundamentele Rechten verwerkt 
in het Grondwettelijke Verdrag en het Europese juridische stelsel verschaffen de burgers 
additionele bescherming, zelfs tegen hun eigen Lidstaat. Het betreft de burgers als 
consumenten, werknemers, gepensioneerden, patiënten, studenten, ambtenaren, maar ook als 
onderdanen van de Unie, in het kader van Europees bestuur en haar vertegenwoordigers. 
 
De EVP wil dat de veiligheid van burgers wordt verschaft in het dagelijkse leven door de 
verstrekking van betere gezondheidszorg, een hoge kwaliteit van voedsel, strenge 
milieunormen en een efficiënte bescherming van hun rechten als consumenten. 
 
1. Versterken en ontwikkelen van het Europees Burgerschap 
 
Het Verdrag van Maastricht (1992) stelt de Europese burgers in staat deel te nemen aan lokale 
en Europese verkiezingen buiten hun land van herkomst, of om petities te richten  aan het 
Europese Parlement. De opname van het Handvest van Fundamentele Rechten in het 
Constitutionele verdrag zal de rechten van de burgers versterken. Onze rol zal nu zijn te 
verzekeren dat deze rechten behoorlijk worden geïmplementeerd in de gehele Unie. 
 

a. Aanvaarding van de Europese Conventie van Mensenrechten en Fundamentele 
Vrijheden 

 
Nadat de Europese Unie een wettelijke entiteit wordt zou het de Europese Conventie over 
Mensenrechten en Fundamentele Vrijheden moeten aanvaarden en daarmee de 
rechtsbevoegdheid van het Gerecht van Straatsburg. 

 
b. Het verduidelijken van de rechten van de burgers met betrekking tot de Europese 

instellingen 
 
Vele en verschillende administratieve procedures, soms met gebrek aan transparantie, zijn 
ontstaan in de afgelopen jaren. De burgers worden er niet meer wijs uit. De EVP stelt voor: 
 

• Het instellen van Europese wetgeving die de procedures beschrijft die moeten 
worden gevolgd voor het aannemen, na beraad, van verscheidene wetgevende 
handelingen van de Gemeenschap; 

 
• Snel de gedragslijn voor goed administratief gedrag toe te passen zoals aanbevolen 

door de Ombudsman. Deze gedragslijn zal van toepassing zijn op alle instellingen 
van de Europese Unie en moet toegankelijk zijn voor het publiek. 

 
c. Het verbeteren van de behandeling van petities en klachten 
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Burgers hebben het recht om petities en klachten in te dienen, maar ze zijn niet in staat dit 
recht behoorlijk uit te oefenen vanwege de complexiteit van de procedures, die verschillen per 
instelling. Hieruit voortvloeiend stelt de EVP voor: 
 

• bevorderen van een intra-institutionele overeenkomst voor het behandelen van 
petities en klachten; 

 
• zorgen voor een betere plaats van de activiteiten van de Ombudsman op de agenda 

van plenaire sessies van het Europese Parlement;  
 
2. Wettelijke bescherming van de Europese consument 
 
De interne markt is bedoeld om niet alleen voordeel te bieden aan bedrijven maar ook aan 
Europese burgers als consumenten. Om deze doelstelling te verwezenlijken, is het essentieel 
om het volgende in te stellen: 
 

d. d. Een hoge mate van bescherming voor de consument op Gemeenschapsniveau 
 
Als de interne markt een tastbare realiteit moet worden voor 470 miljoen Europeanen, moeten 
consumenten in staat zijn niet alleen te genieten van een grotere aanbod aan producten tegen 
lagere  prijzen maar ook van een verbeterde bescherming met betrekking tot hun economische 
en juridische belangen. Teneinde dit te bereiken, is het volgende nodig: 
 

• Op Gemeenschapsniveau, moeten noodzakelijke gemeenschappelijke regels en 
toepassingen op het gebied van consumentenbescherming overeengekomen 
worden. 

 
• De distributie van toegankelijke en relevante informatie moet gegarandeerd 

worden om consumenten in staat te stellen zelfstandige doordachte keuzes te 
maken. 

 
Maar maatregelen van consumentenbescherming moeten doordacht worden ingevoerd en 
dienen de juiste balans tussen tegenovergestelde eisen als werkgelegenheid en 
concurrentiekracht te behouden. De maatregelen moeten niet ontaarden in de bureaucratische 
nachtmerrie van overregulering. 
 

e. Verbetering van de juridische bescherming 
 
Om de juridische zekerheid te verbeteren, moet er een juridisch stelsel opgezet worden dat 
iedereen kan begrijpen.. Een gemeenschappelijk wetstelsel bestaat reeds maar haar 
toepassingen zijn niet noodzakelijkerwijze consistent. Als gevolg hiervan werken we nu aan 
de bevordering van een integrale aanpak die moet leiden tot een gecoördineerde wetgeving en 
aan het garanderen van een minimumniveau van harmonisatie in termen van procedures onder 
het burgerlijk recht.  
 

f. Toegang tot gerechtigheid 
 
Stelsels van juridische bijstand bestaan in alle Lidstaten als een essentieel principe van de 
wetshandhaving. Toch moet hun effectiviteit worden verbeterd met name wanneer het 
grensoverschrijdende geschillen betreft. Verder moeten alternatieve stelsels voor het oplossen 
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van geschillen worden ontwikkeld, zoals arbitrage en bemiddeling (bijvoorbeeld, via de 
kamers van koophandel), die vaak snellere en minder bezwarende oplossingen aanbieden.  
 
 
3. In toenemende mate veilig en gezond voedsel: ‘van de boerderij naar het bord’ 
 
De recente reeks aan voedselschandalen hebben laten zien in welke mate voedselkwaliteit 
een zorg is van Europeanen. De oprichting van de Europese VoedselveiligheidsAutoriteit 
(EVA)  in december 2001 was een eerste, belangrijke stap in de goede richting. Niettemin 
menen wij dat additionele maatregelen nodig zijn. 
 

a. De garantie van gezond voedsel in de hele voedselketen. 
 
Dit is een absolute eerste vereiste hetgeen nakoming van strenge normen inhoudt. Het behoeft 
een hele serie van controles in alle stadia, van de stal tot de marktkraam. Daarom stelt de EVP 
voor om: 
 

• strengere veiligheidsvereisten te formuleren; 
• de eisen met betrekking tot gezonde plantenteelt in de EU te harmoniseren 
• controles op besmettingsroutes te versterken; 
• betere informatie te verstrekken over de risico’s die bepaalde soorten van voedsel 

met zich meedragen voor bepaalde groepen van consumenten. 
 
 
b. Het bestrijden van dierenziektes en het voorkomen van hun terugkeer 
 

• Het voorkomen van ziektes veronderstelt de verbeterde agrarische uitoefening van het 
grootbrengen van beesten bestemd voor menselijke consumptie: het verbieden van 
vervalste veevoeders of gevaarlijk gemaakt door het gebruik van insecticiden, 
verdelgingsmiddelen of antibiotica, het verbieden van dierlijke veevoeders etc. De 
verbetering van biologische zekerheid gecombineerd met een goede behandeling van 
dieren is een goede manier om dierenziekten uit te roeien en de opkomst van nieuwe 
ziektes in de toekomst te voorkomen. 

 
• Het controleren van import: controles bij de grenzen moeten worden opgevoerd en 

importen moeten ondergeschikt worden gemaakt aan de nakoming van normen voor 
gezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn. 

 
• Het verbeteren van de omstandigheden voor het transport van levende dieren. 

 
• Het instellen van vaste stopplaatsen per land. 

 
• Vroegtijdige waarschuwingssystemen moeten worden ingesteld om gevallen van 

besmetting te voorkomen. 
 
 
c. Het bevorderen van hoogwaardig voedsel 
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Naast veiligheid willen we ook kwaliteit. Daarom is de EVP voorstander van maatregelen 
voor hoogwaardige productie en overeenkomstige labelling, zoals het reeds bestaat voor 
organische producten. 
 
4. Permanent gezondheidsbescherming verbeteren: het hoofd bieden aan nieuwe 
gezondheidsuitdagingen 
 
Vandaag de dag, leeft de Europese bevolking langer en heeft hij/zij een gezondere levensstijl 
dan ooit. Desalniettemin, komen er nieuwe gezondheidsrisico’s. Steeds meer Europeanen 
lijden aan ziektes die gerelateerd zijn aan hun levensstijl. In feite zijn geringe fysieke 
activiteit, ongezonde voeding en consumptie van tabak en alcohol de belangrijkste redenen 
voor gezondheidsproblemen. Het stijgende aantal psychiatrische ziektes vraagt ook meer 
aandacht voor het beter beheersen van het leven, vroegtijdige interventie en het voorkomen 
van stress en andere factoren die de fysieke en psychische gezondheid beïnvloeden. Het 
verbeteren van de publieke gezondheid moet naast de meer traditionele medische zorg een 
brede agenda bevatten met onder meer preventie van ongezonde levensstijlen, het stimuleren 
van gezondere voeding en meer fysieke activiteit.  
De EVP wil dat de Europese burgers worden verzorgd met de best mogelijke 
gezondheidsbescherming en zal primair wedijveren voor: 
 

• De uitvoering van het nieuwe publieke gezondheidsprogramma van de EU. Dit nieuwe 
actieprogramma van de Gemeenschap vervangt de gefragmenteerde Europese 
Gezondheidsinitiatieven (bestrijden van kanker, gezondheidsbevordering, voorkomen 
van AIDS, voorkomen van afhankelijkheid van drugs, gezondheidswaarschuwingen, 
voorkomen van verwondingen, vervuilinggerelateerde ziekten) door een meer 
geïntegreerde aanpak, grotendeels georiënteerd op het voorkomen van ziekten. In 
overeenstemming met het principe van subsidiariteit omvat deze strategie, die tot 2008 
loopt, drie belangrijke richtingen van actie: verbeteren van informatie en kennis van 
openbare gezondheid, vergroten van de capaciteit voor het snel reageren op 
gezondheidsbedreigingen en het aanspreken van de verscheidene 
gezondheidsdeterminanten.  

 
Het invoeren van effectieve controle en gecoördineerde responsecapaciteit op het EU- niveau 
om ziektedreigingen en epidemieën aan te pakken. Ziektes en epidemieën, die niet ophouden 
bij de landsgrenzen, alsook mogelijke opzettelijke gezondheidsdreigingen (bioterrorisme) 
vormen nieuwe uitdagingen voor de publieke gezondheid. Overdraagbare ziektes vormen een 
duidelijk voorbeeld van de behoefte om de rol van de EU op dit gebied te vergroten. De 
oprichting van een Europees Centrum voor Ziektepreventie en Controle zal het samenwerken 
tussen verschillende nationale dataverwerkingsstructuren en nationale referentiebibliotheken 
verbeteren, versterkt de controle van besmettelijke ziektes en draagt bij aan een effectief 
gecoördineerd antwoord op gezondheidsbedreigingen. De EVP onderstreept dat wanneer 
volgens het principe van subsidiariteit de Lidstaten verantwoordelijk zijn voor 
gezondheidsbeleid, het er vanuit gaat dat de beheersing van besmettelijke ziektes alleen kan 
worden uitgevoerd op een transnationale basis. 
 
 
a. Het garanderen van mobiliteit en het welzijn van een vergrijzende bevolking 
 
De EVP wil de oudere Europese burgers hun pensioen laten genieten als een periode van 
welzijn, niet van pijn en isolement. Om dit te realiseren moet er: 
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• meer aandacht worden geschonken aan leeftijdgerelateerde ziekten zoals de ziekte 

van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, artritis en reuma, die in het bijzonder 
ouderen treffen; 

 
• zeker worden gesteld dat transportfaciliteiten en openbare gebouwen toegankelijk 

zijn voor ouderen. 
 
b. Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van mensen die psychisch ziek zijn 
 
De last van psychische gezondheidsproblemen mag niet onderschat worden.  Gehandicapten 
die aan een psychische ziekte lijden hebben de laagste participatiegraad op de arbeidsmarkt. 
Wij moeten ons inspannen om mentale gezondheidsvraagstukken onder de aandacht van een 
gezondheidsbewuste maatschappij te brengen. Lidstaten moeten informatie verschaffen over 
de meest effectieve behandelingen en continue acties initiëren om het stigma en de sociale 
uitsluiting van  mensen die lijden aan psychische aandoeningen tegen te gaan.  
 
c. Het ondersteunen van onderzoek naar zeldzame ziektes en de medicijnen om deze te 
behandelen 
 
Er wordt weinig onderzoek gedaan naar zeldzame ziekten omdat het niet winstgevend is 
vanwege de kleine markt. De EVP zal meer onderzoek op Europees niveau ondersteunen. 
 
d. Het ontwikkelen van medicijnen, toegespitst op de leeftijd van patiënten 
 
Op dezelfde manier als waarop ziekten verschillen per leeftijdsgroep, verschillen medische 
behoeften en de daaraan gerelateerde medicijnen. Medische behandeling kan niet voor 
iedereen gelijk zijn. De EVP ziet dat er behoefte is aan de ontwikkeling van medicijnen die 
aangepast zijn aan de leeftijd van de patiënt, in het bijzonder waar het kinderen en ouderen 
aangaat. De EVP wil deze ontwikkeling aanmoedigen. 

 
e. het voorkomen en tegengaan van vervuilinggerelateerde ziekten, in het bijzonder in 
stedelijke gebieden 
 
Milieuvervuiling heeft de ontwikkeling van nieuwe ziekten, zoals allergieën en astma, 
versterkt. Deze ziekten moeten actief worden behandeld. 
 
 
f. Het beïnvloeden van de belangrijkste factoren van de gezondheid door preventie aan te 
moedigen 
 
De bevordering van gezondheid is gericht op het verhogen van de bekendheid onder de 
bevolking en op het hen in staat te stellen grotere controle uit te oefenen op de belangrijkste 
factoren van de gezondheid. Het is daarvoor nodig dat: 
 

• fundamentele hygiënemaatregelen worden bekendgemaakt en tabaksverslaving en 
alcoholmisbruik worden bestreden. Pogingen tot het legaliseren van drugs moeten 
worden verworpen; 
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• een grote informatiecampagne wordt georganiseerd om gezond voedselgebruik te 
propageren. Het doel is om kinderen op school en op andere plaatsen te bereiken; 

 
• de preventie van ziekten wordt bevorderd, in het bijzonder door vaccinatie, 

veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en systematische controles van kwetsbare 
bevolkingsgroepen. 

 
B. Het garanderen van zekerheid en veiligheid in onze samenlevingen 
 
Terrorisme en georganiseerde misdaad brengen op een onacceptabele manier de veiligheid en 
stabiliteit van onze samenlevingen in gevaar. Het is onze taak om te waken over Europa’s 
sterke traditie van handhaving van de wet. We moeten onze inspanningen niet alleen binnen 
Europa intensiveren, door het verhogen van de effectiviteit van de politie en juridische 
samenwerking, maar ook daarbuiten, vanwege het feit dat misdaad geen acht slaat op grenzen. 
 
1. De strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad 
 
Terrorisme - of het nu van buiten of van binnen de Europese Unie komt - is een van de 
voornaamste zorgen van onze medeburgers. De EU heeft terrorisme in al zijn vormen sinds 
vele jaren bestreden. De EVP zal een standvastige houding aannemen als het gaat om het 
voorkomen en bestrijden van terrorisme, waar het ook vandaan komt. Onze prioriteit is de 
snelle komst van het Europese arrestatiebevel en uitwijzingsprocedures tussen Lidstaten. Ook 
de financiering van terroristische groeperingen moet worden aangepakt. Samenwerking moet 
worden verdiept, in het bijzonder als het gaat om het delen van informatie. 
 
Deze inspanningen moeten in lijn zijn met de algemene uitvoering - op alle niveaus - van het 
bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad. Daarvoor beveelt de EVP in het 
bijzonder de volgende maatregelen aan: 
 

• Inspanningen om individuen en organisaties op te sporen die samenwerken met en 
financiële steun verlenen aan terrorisme, moeten worden opgevoerd. 

• De benodigde wettelijke basis moet worden opgenomen in het Verdrag zodat de 
Europese Unie in staat is om tegoeden te bevriezen en fondsen van individuen, 
groepen en organisaties betrokken bij terroristische acties te blokkeren.  

• Samenwerking met derde landen moet worden opgevoerd, als het gaat om de 
bestrijding van terrorisme en internationaal georganiseerde misdaad. 

• Een algemene definitie van terrorisme moet worden vervat in het acquis 
communautaire. Deze definitie moet worden gedeeld door alle Lidstaten, inclusief 
diegenen die zich in 2004 bij de EU hebben aangesloten. 

• Adequate maatregelen om de slachtoffers van terroristische en criminele handelingen 
te compenseren moeten worden genomen. 

• Er moet democratisch toezicht zijn op de instellingen die belast zijn met het bestrijden 
van terrorisme en misdaad.  

 
2. Gemeenschappelijk Asiel- en Immigratiebeleid 
 
Vanwege grote ongelijkheden in onze wereld voelen veel mensen zich genoodzaakt te 
migreren. Miljoenen mensen zijn zelfs gedwongen te vluchten door oorlog of crisis of 
natuurrampen. Europa kan uiteraard niet steeds meer mensen toelaten. Ondanks hun 
verschillende achtergronden en verschil in status, worden immigranten vaak op een hoop 
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gegooid en bestempeld als probleem. Dat is onjuist. Voor elk van de drie categorieën van 
immigranten - tijdelijke vluchtelingen, asielzoekers en economische immigranten - heeft 
Europa duidelijke normen nodig. 
 
Het aanpakken van deze complexe kwestie vraagt om een breed beleid, inclusief 
betrokkenheid in de ontwikkeling en het voorkomen van conflicten. 
 
Immigratie en asielbeleid moeten zich richten op zowel de fundamentele mensenrechten van 
diegenen die behoefte hebben aan bescherming als het feit dat Europa mensen aantrekt zonder 
wettelijke basis voor bescherming, of mensen die met een vijandige instelling komen als 
onderdeel zelfs van criminele activiteiten. Het organiseren van immigratiestromen en 
tegelijkertijd illegale immigratie tegengaan vereist: 
 
a. Een gecoördineerd beheer van de externe grenzen van de EU. Het is de taak van 
nationale regeringen om voor hun deel van de externe grenzen van de EU toezicht te houden 
en ze te beschermen. De regeringen moeten dezelfde geaccepteerde regels en de hoogste 
gemeenschappelijke veiligheidsnormen toepassen. 
 
Dit vereist investering in materiaal en mensen. De EU zou de nieuwe kandidaat -Lidstaten 
moeten assisteren in het geval dat zij hulp nodig hebben. Er rekening mee houdend dat het 
toezicht houden op externe grenzen een factor van enorm belang is voor alle Lidstaten, 
zouden de mogelijkheden van Europese solidariteit voor deling van lasten moeten worden 
verkend. Een Europees korps van grenswachters bestaande uit gezamenlijke multinationale 
teams zou de patrouillefuncties kunnen vervullen aan de externe grenzen wanneer deze 
controle niet op een voldoende niveau door de Lidstaten zelf kan worden uitgevoerd.. 
 
Het vroegtijdige alarmstelsel moet worden uitgebreid en verbeterd. De verschuiving van de 
buitengrenzen als gevolg van de uitbreiding moet niet het niveau van veiligheid tussen de 
Lidstaten van de EU verlagen, noch de expansie van het gebied van het SchengenAkkoord 
belemmeren, ervan uitgaande dat de nieuwe Lidstaten de vereisten van het SchengenAkkoord 
en de vrije verplaatsing van hun bevolking respecteren.  
 
De oprichting van een korps van kustwachters zou kunnen worden overwogen om crimineel 
gedrag op zee beter te bestrijden, als ook om de veiligheid te verzekeren van de Europese 
kusten tegen milieuvervuiling (olievervuiling en niet geautoriseerde gaswinning en 
terroristische bedreigingen.) Voor al deze dreigingen die niet stoppen bij de landsgrenzen is 
samenwerking op het Europees niveau absoluut noodzakelijk. 
 
b. Gemeenschappelijk asielbeleid: De EU heeft een geharmoniseerde en transparante 
asielprocedure nodig, beperkt in tijd tot zes maanden. Duidelijke regels zullen de wettelijke 
zekerheid garanderen voor asielzoekers terwijl de Lidstaten in staat zijn hun taak uit te 
oefenen om asielaanvragers die niet in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus 
volgens de Conventie van Genève af te wijzen.  
 
Toelatingsakkoorden moeten snel afgehandeld worden tussen de Europese Unie en derde 
landen om snelle repatriëring van afgewezen asielzoekers te garanderen.  
 
c. Een Europese immigratiedienst moet worden opgericht. Haar taak zal zijn het 
coördineren van inspanningen die worden gedaan door Lidstaten in het bieden van 
bescherming voor vluchtelingen en legale asielzoekers. De EVP wil het belang van het delen 
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van de lasten onderstrepen als het gaat om het ontvangen van vluchtelingen uit het VN- Quota 
zodat Europa gepaste en noodzakelijke solidariteit kan laten zien. Omdat de 
vluchtelingensituaties van het laatste decennia niet in overeenstemming zijn met de Conventie 
van Genève voor Vluchtelingen van 1951, zou over een nieuwe Conventie voor asielzoekers 
moeten worden onderhandeld. 
 
d. Er moet een Europees beleid komen voor integratie van legale immigranten bedoeld om 
het legitieme streven naar een beter leven te verenigen met de ontvangstcapaciteit van de Unie 
en haar Lidstaten. 
 
e. Een consistente benadering voor het uitreiken van visa en effectief beheer van 
migratiestromen moet worden bereikt. Het opstellen van nauwkeurige en gemeenschappelijke 
regels op deze gebieden is een essentieel vereiste voor effectieve actie tegen illegale 
immigratie. 
 
f. Het is nodig om de samenwerking met landen van herkomst en doorvoer te verzekeren,  
met een gezamenlijk beheer van immigratiestromen en met grensbeheer, waarvoor passende 
fondsen van de Europese Unie moeten worden toegewezen. 
 
g. Diegenen die zich bezighouden met mensensmokkel en economische exploitatie van 
immigranten moeten intensief worden vervolgd en streng gestraft. De EVP is een 
voorstander van strengere straffen voor smokkelaars en betere bescherming voor de 
slachtoffers en getuigen. 
 
In de visie van de EVP heeft Europa voordeel bij een in toenemende mate open en vrije 
wereld, waar goederen en diensten, samen met investeringskapitaal de grenzen oversteken. 
Zelfs mensen die zaken doen of als toeristen onderweg zijn kunnen zich relatief vrij 
verplaatsen over continenten. Deze vrijheden zijn voordelen die voor meer mensen in de 
wereld haalbaar moeten zijn. Naast de behoefte om echte asielzoekers en vluchtelingen 
onmiddellijk en correct toe te laten, vereist de grote druk op het asielstelsel efficiëncy en 
duidelijkheid. Vandaag de dag misbruiken velen het asielstelsel simpelweg omdat ze op zoek 
zijn naar een betere toekomst. De EVP wil het verschillende immigratiebeleid van de 
Lidstaten hervormen zodat een nieuw gemeenschappelijk asiel- en vluchtelingenbeleid de 
werkelijke mogelijkheden kan verduidelijken voor diegenen die werk zoeken in Europa. 
 

• Er zou binnen het nieuwe gemeenschappelijke immigratiebeleid een speciaal 
mechanisme moeten zijn dat legale toetreding voor werkzoekende immigranten 
reguleert. Deze entreemodus moet worden beheerst door de vraag naar arbeid. 

 
• Ambassades van landen van de EU en gezamenlijke delegaties in het buitenland 

zouden de mogelijkheid moeten krijgen om aanvragen voor zowel asiel- als 
werkvergunningen voor Europa te behandelen. 

 
• Speciale inspanningen moeten worden geleverd om de status van de duizenden 

ongeregistreerde immigranten in vele landen van de EU op te helderen, in 
samenwerking met de landen van herkomst. 

 
Integratie 
Nieuwkomers die naar Europa zijn toe gekomen als asielzoekers, vluchtelingen of 
werkzoekende immigranten, zouden moeten worden aangemoedigd om door eigen 
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inspanningen hun bestaan in Europa op te bouwen.  Integratie is een taak van de Lidstaten. 
Gezien het feit dat de Unie een vrije en open markt heeft, is het noodzakelijk dat de leden hun 
integratiebeleid ontwikkelen en hun sociale voorzieningen aanpassen zodat negatieve 
verschillen worden voorkomen. 
 

• Integratieprogramma’s moeten ook helpen de mensen actieve deelnemers aan de 
samenleving te laten worden in plaats van passieve begunstigden. 

 
• Snelle huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers is ook belangrijk om de negatieve 

effecten van het wonen in getto’s te voorkomen. 
 
De EVP is een voorstander van toegang van immigranten tot de arbeidsmarkt en de integratie 
van immigranten, in het bijzonder in het bedrijfsleven en het MKB. Het hebben van een eigen 
onderneming en eigen inkomensmogelijkheden zullen immigranten in staat stellen een 
positieve bijdrage te leveren aan de economie en maatschappij van hun gastland.  
 
3. Het voorkomen en bestrijden van georganiseerde misdaad, mensensmokkel en 
seksuele uitbuiting 
 
Elk jaar steken 700.000 vrouwen en kinderen illegaal de grenzen van de EU over en vallen zij 
ten prooi aan werksmokkel of seksuele uitbuiting. Om achter de smokkelaars, die behoren tot 
grensoverschrijdende criminele netwerken, aan te gaan moet de samenwerking tussen 
politiekorpsen en veiligheidsdiensten – door de hele EU-  geïntensiveerd worden. De EVP is 
een voorstander van strengere straffen voor smokkelaars en betere bescherming voor de 
slachtoffers en getuigen. 
 
De EVP verzoekt de Commissie van de EU en de Raad om voor voldoende financiering te 
zorgen in de strijd tegen illegale immigratie en mensenhandel, en wil steun voor de 
slachtoffers door middel van de verschillende EU-budgetten. 
 
De EVP benadrukt de noodzaak om de bevolking, in de toetredende Lidstaten en derde landen 
te informeren en bewust te maken van  de oorzaken, risico’s en gevaren  van mensensmokkel 
en illegale immigratie,  als onderdeel van een gemeenschappelijke strategie.  
 
4. Corruptie en cliëntelisme 
 
Speciale aandacht moet worden geschonken aan corruptie, cliëntelisme, en de banden tussen 
de georganiseerde misdaad en de instellingen van de staat. 
 
5. Versterking van samenwerking van politie en justitie 
 
Het institutionele raamwerk moet worden vereenvoudigd op de terreinen van vrijheid, 
veiligheid en gerechtigheid. De EVP is een voorstander van het snel opstellen van een 
Gemeenschappelijk kader voor alle aspecten van samenwerking van politie en justitie, terwijl 
tegelijkertijd het subsidiariteitsbeginsel wordt gerespecteerd. Meer concreet stelt de EVP 
voor: 
 

• een eenduidige en samenhangende structuur voor alle aspecten gerelateerd aan justitie 
en binnenlandse zaken. 

 



 33 

• Europol binnen de Gemeenschapsstructuren te brengen: Europol, dat samenwerking 
tussen de politie verzorgt, zou moeten worden geïntegreerd in het institutionele kader 
om gepast politiek toezicht door het Europees Parlement en justitieel toezicht door het 
Europees Gerechtshof te garanderen; 

 
• Eurojust, een stelsel van samenwerking tussen openbare aanklagers uit verschillende 

Lidstaten, zou een eigen rechtspersoon moeten zijn.  Zijn taken zouden moeten 
worden verbreed om te dienen als een werkelijk communicatie- en vroegtijdig 
waarschuwingsnetwerk, met het doel te komen tot een Europese Openbare Aanklager  

 
• oprichting van een goed omschreven en stabiel samenwerkingskader tussen Europese 

instellingen die zich met de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad 
bezighouden. 

 
• harmonisering van de definitie van ernstige en transnationale overtredingen. 

Gemeenschappelijke definities in alle nationale juridische systemen, in het bijzonder 
met betrekking tot terrorisme, drugs- en mensensmokkel, cybermisdaad, het 
witwassen van geld en racisme, zullen leiden tot gemeenschappelijke strafmaten. Op 
dezelfde manier moeten de begrippen van territorialiteit en rechtsbevoegdheid bij het 
berechten van zulke vergrijpen geharmoniseerd worden; 

 
• een opleiding van openbare aanklagers en onderzoeksmagistraten nastreven en 

verbeteren, op alle gebieden gerelateerd aan juridische samenwerking en criminele 
zaken in de nieuwe Lidstaten; 

 
• een geschikte opleiding van misdaadpreventie-eenheden  te garanderen en hun 

financiering te verhogen. 
HOOFDSTUK III DUURZAME ONTWIKKELING 
 
Er is maar een Aarde, dus moet zij op een dusdanige manier worden beheerd dat ze leefbaar 
blijft voor al diegenen die haar nu en in de toekomst bewonen. Natuurlijke bronnen zijn niet 
onuitputbaar en sommige economische activiteiten kunnen de natuurlijke balansen 
verzwakken, hoewel de mensheid tot dusver heeft laten blijken in staat te zijn om te kunnen 
gaan met natuurlijke schaarste. Op dezelfde manier waarop we –in het concept van de sociale 
markteconomie -  proberen de markt te verzoenen met solidariteit, vrij ondernemerschap en 
sociale gerechtigheid, trachten we nu economie en ecologie met elkaar te verzoenen in het 
concept van ‘duurzame ontwikkeling’ dat de EVP als een van de eersten gebruikten en dat 
vandaag de dag universeel geaccepteerd is. 
De EVP wil nu dit concept integreren in het totale beleid van de EU: in het milieubeleid, in 
het beleid op het terrein van landbouw, visserij, transport en energie, in het regionaal beleid 
en zelfs in het buitenlands beleid. Op deze wijze kunnen wij werken aan de “Europese 
Agenda 21”als een voortzetting van globale topconferenties in Rio de Janeiro (1992) en 
Johannesburg (2002). De kansen die zijn gekoppeld aan de vooruitstrevende introductie van 
een op de lange termijn bestendig milieu- en sociaal verantwoordelijk model voor 
economische groei zijn enorm, omdat dit proces de ontwikkeling van onderzoek, nieuwe 
industrieën en technologieën zal stimuleren en zodoende tot nieuwe banen zal leiden.. Maar 
het concept van duurzame ontwikkeling kan niet simpelweg worden opgelegd. Overregulering 
zou het proces de das om doen. 
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In dit opzicht moet worden genoemd het potentieel dat milieuvriendelijke technologie biedt 
voor het genereren van banen. Europa loopt feitelijk voor op het gebied van 
milieuvriendelijke technologie en moet deze voorsprong  behouden. 
 
III.1 Klimaatverandering 
 
Het broeikaseffect dat wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen is waarschijnlijk 
op milieugebied de meest ernstige uitdaging voor de wereldgemeenschap. Hoewel er lang 
over getwist is, is nu wetenschappelijk vastgesteld dat het broeikaseffect wordt veroorzaakt 
door de uitstoot van broeikasgassen.. Dienovereenkomstig wordt het verstorende effect op het 
klimaat (overstromingen, stormen, periodes van aanhoudende droogte, het smelten van 
gletsjers, stijgende zeespiegel enzovoorts) niet langer in twijfel getrokken. 
 
In het Protocol van Kyoto heeft Europa het op zich genomen om de broeikasgasuitstoot te 
reduceren met acht procent tegen 2010. De EVP heeft een sleutelrol gespeeld bij de aanname 
van verscheidene richtlijnen met dit doel, in het bijzonder bij wetgeving voor brandstoffen en 
biologische brandstoffen, schonere en brandstofefficiëntere motoren, uitstoot van industriële 
gassen, enzovoorts. De EVP zou graag verder willen gaan: zij  wil een duidelijke Europese 
routekaart voor een snelle en concrete uitvoering van het Protocol van Kyoto. Het protocol 
bevat ook een initiatief om van Europa de wereldleider in het gevecht tegen 
klimaatsverandering te maken. 
 
Om dat doel te bereiken is het nodig een voorbeeld te stellen, te beginnen met het nauwgezet 
toezicht houden op het doorvoeren van al deze richtlijnen in nationale wetgeving. Vervolgens 
dient de uitvoering op nationaal niveau gecontroleerd te worden en moet het overtreden van 
wetten worden gestraft. In dit opzicht moet er een goed stelsel komen waarin de 
verantwoordelijkheden helder worden neergezet, gebaseerd op het “de vervuiler betaalt-
principe, met voldoende toezicht, straffen en compensatie. 
III.2 Andere vormen van vervuiling 
 
Naast broeikasgassen zijn er vele andere vervuilers die lucht, water, oceanen,  grond en 
bossen beïnvloeden. Er zijn al verscheidene nationale wetgevende en regulerende bepalingen 
die ofwel hun gebruik verbieden of beperken. Verscheidene richtlijnen op EU-niveau zijn 
reeds aangenomen; richtlijnen die ernaar streven deze verschillende bepalingen te 
harmoniseren. Veel werk rest er nog, omdat de lijst van producten die gevaarlijk of schadelijk 
zijn voor het milieu constant groeit zodra nieuwe producten op de markt komen die 
zogenaamd minder duur of effectiever zijn. 
 
De EVP zal bijzondere aandacht geven aan: 
  

• Het verbeteren van de kwaliteit van het milieu in stedelijke gebieden, waar 80% van 
de bevolking leeft en die constant te kampen heeft met overlast (geluid, 
luchtvervuiling, verkeer, afval, allergieën en stress) die de publieke gezondheid 
beïnvloeden. Enorme inspanningen zijn nodig in termen van brandstofkwaliteit en 
schone motoren en investeringen om de voertuigconsumptie te reduceren. Publieke 
bewustzijnscampagnes moeten worden uitgevoerd om het gebruik van hernieuwbare 
energie te bevorderen. 
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• Het behoud van de biodiversiteit van de EU voor komende generaties: De nieuwe 
Lidstaten zullen het aantal   ongerepte landschappen, bossen en polders aanzienlijk 
vergroten. 

 
 
III.3 Vervuilers moeten betalen: effectieve ecologische verantwoording 
 
Burgers hebben recht op een gezonde leefomgeving. De talrijke catastrofes van de laatste 
jaren vormen een dramatische schending van dit recht. Voor zulke rampen is er nog steeds 
geen systeem dat ervoor zorgt dat de vervuiler wordt gestraft en de schade wordt hersteld. 
Hier dient het eerder genoemde stelsel van milieuverantwoordelijkheden uitkomst te bieden.  
 
 
III.4 Zoeken naar schone energie 
 
Nagenoeg alle broeikasgassen worden geproduceerd door het gebruik van fossiele 
brandstoffen. Hun consumptie groeit met een tot twee procent per jaar. Dit is op lange termijn 
niet houdbaar.. Met deze snelheid zullen we nooit in staat zijn de verplichtingen die wij zijn 
aangegaan in Kyoto na te komen. Europa moet dringend haar energie aanvoersysteem 
heroverwegen. Onze manoeuvreerruimte is echter beperkt.  
 
Als gevolg daarvan moeten we: 
 

• Op een goede economische basis, de productie van hernieuwbare bronnen van energie 
ontwikkelen. Deze zouden moeten stijgen van 6% van de totale energieproductie naar 
12% tegen 2010. Onderzoek en investeringsinspanningen zouden moeten stijgen op 
gebieden als zonne-energie, windenergie, geothermische energie, biomassa 
enzovoorts. 

 
• Energie-efficiëntie bevorderen, de voordelen hiervan zijn duidelijk. Efficiënt gebruik 

van energie zou moeten worden geïntegreerd in de Strategie van Lissabon door het 
vaststellen van een doel voor een jaarlijkse reductie. De  uiteindelijke energie-
intensiteit zou ook moeten worden geïntegreerd op andere beleidsterreinen wanneer 
nieuwe EU-wetgeving wordt aangenomen.  

 
• Met strikt respect voor nationale keuzes, het gebruik van kernenergie in de 

energiemarkt in stand houden, aangezien het geen broeikasgassen produceert. We 
moeten garanderen dat alle Lidstaten de hoogste veiligheidsnormen hanteren, in 
termen van het exploiteren en het ontmantelen van nucleaire krachtcentrales. 
Desalniettemin zullen we onderzoek intensiveren naar hoogzeker beheer van nucleair 
afval en de ontwikkeling van nieuwe soorten reactors die efficiënter zijn, veiliger en 
minder kostbaar.. Het vervangen van nucleaire energie door alternatieve bronnen zou 
meteen worden overwogen. Concurrentie tussen vormen van energie moet gebaseerd 
zijn op eerlijkheid en daarom moeten de EU concurrentie en staatssubsidies wetgeving 
worden toegepast op alle vormen van energieproductie. 

 
 
III.5 Efficiënter en evenwichtiger transportbeleid 
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Economische integratie en de trend naar specialisatie vergroten de interne handel binnen de 
EU en brengen een groei in transportactiviteiten teweeg die de productieactiviteiten 
overschrijden. Effectieve en snelle transportverbindingen hebben een grote impact op de 
concurrentiekracht van de Europese economie. 
 
In de transportsector, heeft het wegtransport de meest spectaculaire groei ervaren vanwege het 
feit dat het de meest gemakkelijke en minst kostbare vorm van transport is (omdat externe 
kosten niet behoorlijk berekend zijn). Wegtransport  heeft de leefomstandigheden verbeterd 
en bijgedragen aan een concurrentiekrachtige economie, maar kent ook het hoogste niveau 
van schadelijke effecten: vervuiling, geluid, verstopping en ongelukken (50.000 doden per 
jaar, plus de gewonden). De ontwikkeling van luchttransport is, op zijn beurt, ook aangelopen 
tegen verstopping van luchtroutes, met als gevolg dure en schadelijke vertragingen en 
wachttijden. De veiligheid op zee en de efficiëntie van zeetransport zijn verbeterd, in lijn met 
de voorstellen van de Europese Commissie. 
 
Voor de EVP zijn de prioriteiten voor transportbeleid: 
 

• Het uitbreiden en ontwikkelen van Trans-Europese Netwerken, met het doel het 
wegwerken van van alle bottlenecks en het garanderen van betere onderlinge 
verbinding van nationale netwerken. Dit moet gedaan worden op een manier die het 
groeiende gebrek aan evenwicht tussen regio’s omkeert en de economische 
ontwikkeling van regio’s en eilanden in de periferie faciliteert. Het transportnetwerk 
van de nieuwe Lidstaten moet naar een hoog niveau worden getild en behoorlijk 
worden verbonden met het bestaande netwerk van de huidige vijftien Lidstaten.  

 
• Het bestaande gat in snelweginfrastructuur dichten om Centraal- en Zuidoost-Europa 

opnieuw te verbinden met de rest van het continent. 
 

• Harmonisering met een voorkeur voor typen van transport die minder schade 
veroorzaken aan het milieu en in het bijzonder in stedelijke gebieden, terwijl het 
transport van goederen voor langere afstanden moet worden overgedragen aan 
milieuvriendelijke transportmogelijkheden (treinen, binnenvaart en kustrederij). Zo’n 
harmonisering zal worden aangemoedigd doordat gebruikers de rekening betalen voor 
collectief schadelijke effecten en infrastructuurkosten. 

 
• Zorgen dat de hervorming van de Europese spoorwegen een eerste prioriteit wordt 

voor de komende vijf jaar en zorgen dat deze sector weer een productieve factor in de 
maatschappij wordt. Beperking van eigendom moet worden opgeheven en consolidatie 
aangemoedigd. Veiligheidsnormen moeten worden afgedwongen en de hele sector 
moet komen te vallen onder de interne markt en concurrentiewetgeving. 

 
• Openen van nationale spoorwegnetwerken voor de spoorwegmaatschappijen van 

andere Lidstaten; 
 

•  Het netwerk van waterwegen ontwikkelen, in het bijzonder grensoverschrijdende en 
onderlinge verbindingen tussen eilanden 

 
• Het naast elkaar bestaan van verschillende types van transport bevorderen; 
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• Het vergroten van de veiligheid van alle types van transport door een beleid van 
preventie en strengere wetgeving, in het bijzonder voor het transport van schadelijke 
stoffen; 

 
• Het opzetten van een geïntegreerd luchtbeheer op Europees niveau. De Verenigde 

Staten heeft een dichter en intensiever luchtverkeer dan Europa, beheert het 
luchtverkeer met 35% minder mankracht en met betere resultaten in termen van 
punctualiteit; 

 
• Relaties met derde landen onderhouden op Europees niveau. Het onderhandelen met 

een gezamenlijk front is een eerste vereiste voor de effectieve implementatie van 
interne marktregels. 

 
 
III.6 Levensvatbare en duurzame landbouw 
 
Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid heeft het mogelijk gemaakt om onafhankelijkheid 
van kwaliteitsvoedsel te bereiken met stabiele prijzen. 
 
Tegelijkertijd blijft Europa ’s werelds belangrijkste importeur van landbouwproducten, terwijl 
het haar eigen overschotten vernietigt en haar exportsubsidies reduceert. De Europese 
landbouw moet doorgaan met haar inspanningen om zich aan te passen. De Agenda 2000 
loopt af in het jaar 2006. Een prioriteit voor de EVP zal zijn het uitvoeren, in lijn met de 
voorstellen van de Europese Commissie, van een lange termijn kader voor duurzame 
landbouw.  
De Europese landbouw moet een drieledige uitdaging aangaan: 
 
Een economische uitdaging: het versterken van haar leefbaarheid en duurzaamheid, er 
rekening mee houdend dat de prijzen op de wereldmarkt bij lange na niet overeenkomen met 
hun productiekosten. 
 
Een sociale uitdaging: het verbeteren van de leefomstandigheden van landbouwarbeiders, het 
vergroten van de sociale mobiliteit in de landbouwsector en het bieden van mogelijkheden 
voor nieuw ondernemerschap, het aantrekken van nieuwe landbouwers om de 
plattelandseconomie te vitaliseren. 
 
Een ecologische uitdaging: het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken, het in stand 
houden van de biodiversiteit en het handhaven van het eco-platteland, door het nemen van 
maatregelen om ontvolking op het platteland te voorkomen, en het land te beheren. 
Tegelijkertijd dienen er gezonde producten en producten van hoge kwaliteit te worden 
geleverd. 
 
De EVP zal erop toezien dat de aankomende hervorming van het Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid rekening houdt met deze drie uitdagingen. 
 
 
1. Effectieve landbouw gericht op nieuwe marktvraag 
 

• De veeleisender geworden consumenten zullen in staat zijn meer te betalen voor 
hoogwaardige producten van gegarandeerde herkomst en bron. 
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• Het vermogen van de Europese landbouw om producten te leveren voor non-

voedselgebruik is aanzienlijk en grotendeels niet verkend. Biobrandstoffen, bio-
smeermiddelen, bio-oplosmiddelen, bio-zuivermiddellen enzovoorts zijn concurrerend 
zodra de prijs van een vat olie stijgt tot boven de dertig dollar. Al deze producten, die 
biologisch afbreekbaar zijn, zijn milieuvriendelijk en zullen aanzienlijke markten 
bieden in de toekomst. 

 
• De enorme vooruitgang in bio-technologieën zal de manier van productie beïnvloeden 

door het reduceren van chemische input zoals kunstmest, insecticiden en 
verdelgingsmiddelen. Dit moet worden aangemoedigd, terwijl het principe van 
voorzorg wordt gerespecteerd. 

 
• Het beschermen van handelsmerken en lokale merken, zonder de  voedselveiligheid in 

gevaar te brengen.. 
 
 
2. Een nieuw beleid voor platteland ontwikkeling: het verzekeren van sociale samenhang in 
plattelandsgebieden 
 
Op dit moment, wordt tien procent van het landbouwbudget besteed aan 
plattelandsontwikkeling. De EVP vindt dit onvoldoende. De tweede pijler van het 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid dient versterkt te worden en er moet een algemeen 
beleid van plattelandsontwikkeling komen. De voornaamste doelstellingen van een versterkt 
beleid van plattelandsontwikkeling zijn: het aanmoedigen van multifunctionaliteit, 
familiebedrijven, werkgelegenheid,  het behoud van het eco-landschap, en het voorkomen van 
landelijke ontvolking. In het bijzonder moeten we de jonge landbouwers ondersteunen, 
opleiding verzekeren, doorgaan met het ontwikkelen van landelijke industrieën en 
investeringen in een betere infrastructuur op het platteland bevorderen. 
 
 
3. Ecologische landbouw ontwikkelen 
 
Ecologische landbouw zoekt geen toevlucht in de methoden van vroeger. In verband met de 
milieudimensie van het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid moeten 
maatregelen genomen worden in het belang van gezonde landbouwproductie. Dit kan door te 
investeren in nieuwe organische technologieën en extensieve methodes aan te moedigen. 
Daarnaast moeten we de rol van landbouwers bevorderen als beschermers van het platteland 
en hen aanmoedigen om actief het landelijke landschap en de biodiversiteit te beschermen.  
De prioriteiten zijn: 
 

• het mogelijk te maken voor landbouwers om concurrerend ecologische en 
milieuvriendelijke producten op de markt te brengen,  op hun eigen initiatief en 
met hun eigen kwaliteit. De lastendruk voor landbouwers moet het mogelijk 
maken om innovatief te zijn in de landbouwsector. 

 
• onderzoek te stimuleren naar ecologische producten en voedsel van hoge kwaliteit: 

onderzoeksprojecten in de landbouw kunnen bijdragen aan het bedenken van 
duurzame oplossingen voor een verantwoord gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen van de aarde en de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. 
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Behoorlijk beheer van deze hulpbronnen vereist het versterken van organische 
door het samenbrengen van de vaardigheden en kennis van zaken van 
verscheidene wetenschappelijke disciplines. Landbouwonderzoek draagt bij aan de 
bescherming van het milieu en het welzijn van alle Europese burgers; 

 
• respect voor dieren te bevorderen: het bevorderen van het welzijn van dieren is 

niet slechts een ethische noodzaak, het is ook een garantie voor hoge kwaliteit, 
hetgeen vandaag de dag in toenemende mate in trek is. Tevens is het een 
belangrijke factor in concurrentiekracht. Het fokken van gezonde dieren is de beste 
manier om dierlijke producten duurzaam te maken op de lange termijn. De EVP is 
voorstander van speciale ondersteuning voor investeringen, gericht op het 
verbeteren van dierlijk welzijn. Import moet onderhevig zijn aan nakoming van 
eerlijke normen in het land van oorsprong. 

 
III.7 Een gemeenschappelijk visserijbeleid 
 
De visserijsector wordt geconfronteerd met enorme milieuvraagstukken en grote sociale 
problemen naarmate de werkloosheid groeit. De huidige hervorming van het visserijbeleid is 
onafwendbaar. Doelstelling van de hervorming is het verzekeren van een duurzaam bestaan 
van de Europese visserijsector. De maatregelen zouden moeten worden toegepast voor zowel 
zee- als binnen (rivier en meren)visserij. De EVP zal de voorstellen van de Commissie 
steunen die gericht zijn op: 
 

• het plannen van rationeel beheer van hulpbronnen die worden gereduceerd door 
visserijactiviteiten en het vinden van een oplossing voor het probleem van niet-
bedoelde vangsten; 

 
• aanpassing van de EU-quota; 

 
• het moderniseren van de vloot; 

 
• het coördineren van markten en bronnen door het creëren van consistentie tussen 

toegang tot bronnen en toegang tot markten ( het recht om in derde landen te 
investeren, gratis toegang tot havens, het gevecht tegen illegaal vissen); 

 
• het coördineren van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid met het buitenlands 

beleid van de Unie om ons leiderschap in de wereld te optimaliseren door het 
combineren van het commerciële aspect met het aspect van buitenlandse relaties. 
We moeten onze Visserijverdragen met derde landen ontwikkelen zodat onze vloot 
door kan gaan met het vissen buiten de wateren van de EU, terwijl ook wordt 
verzekerd dat quota’s die zijn onderhandeld de duurzaamheid van  onze visstand 
niet treffen; 

 
• een maximum aan betrouwbare informatie verzamelen over werkelijke bronnen 

om hun verstandig beheer te garanderen; 
 

• maatregelen te bevorderen gericht op het versterken van de watercultuur. 
 
III.8 Duurzaam kwaliteitstoerisme 
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Toerisme zorgt voor vijf procent van de werkgelegenheid in Europa en heeft een toegevoegde 
waarde voor andere sectoren van de economie. Het is ook een belangrijke factor van 
economische, maatschappelijke, culturele en politieke integratie op EU-niveau. Tevens is er 
sprake van een toename van toerisme. Dit potentieel moet worden benut door ervoor te zorgen 
dat de EU de acties die zijn ondernomen door de Lidstaten, regio’s en lokale autoriteiten 
ondersteunt. 
 
Het is een belangrijke taak voor de landen die lid zijn van de EU  hun inspanningen gericht op 
kwaliteitstoerisme te coördineren. Goede resultaten worden sneller geboekt als ‘best 
practices’ worden geselecteerd en bevorderd binnen de bedrijfstak.. 
 
III.9 Europees cultuurbeleid 
 
Om de inwoners van de Lidstaten permanent dichter bij elkaar te brengen en het onderlinge 
begrip te vergroten moet het bewustzijn van de rijkdom van hun diversiteit worden aangevuld 
met een dieper bewustzijn van hun gezamenlijke wortels door een Europees cultureel gebied, 
dat gebaseerd is op nationale culturen. Door het erkennen en bevorderen van Europa’s 
culturele bezit en specifieke waarden, zal dit gebied dat gebaseerd is op diversiteit, dialoog, 
uitwisselingen en artistieke scheppingen aanmoedigen. De EVP wil graag een aantal 
prioriteiten specifiek benoemen. 
 

1. Uitbreiding van het besluiten bij gekwalificeerde meerderheid naar de sectoren van 
cultureel beleid. De co-beslissingsprocedure houdt normaal gesproken in dat er een 
meerderheid in de twee instellingen is. Dit is niet het geval bij culturele 
aangelegenheden. Deze afwijking moet worden gecorrigeerd. 

 
2. Behoud van Europa’s culturele diversiteit, waaronder haar grote rijkdom, door het 

aanmoedigen van het behoud van culturen en talen in media en bioscopen. 
 

3. Omvorming van “Televisie zonder grenzen” in een EU-wijde inhoudelijke richtlijn. 
Dit programma moet verder worden ontwikkeld en aangepast om de circulatie van 
audiovisuele content over de grenzen beter te beheren en een sterke en concurrerende 
Europese audiovisuele industrie te bevorderen. Bij deze herstructurering moet 
rekening gehouden worden met veranderingen in technologie en markt. In de eerste 
plaats zou de behoefte aan gemeenschappelijke Europese basisprincipes 
(mensenrechten, bescherming van minderjarigen, etc.) beter toegepast kunnen worden 
in alle audiovisuele contentdiensten. Daarnaast dienen  overbodige, te gedetailleerde 
regels die vandaag de dag niet langer kunnen worden gerechtvaardigd (zoals sommige 
reclameregels, verplichte quota’s, etc.) te worden aangepast of geschrapt. 

 
4. het opnieuw overwegen van het ‘Cultuur 2000’ kaderprogramma. Het programma 

heeft goede resultaten opgeleverd maar moet enigszins worden aangepast om het 
operationele karakter te benadrukken en het beter aan te laten sluiten op de behoeften 
van de burgers. 

 
5. In relatie tot de media, vindt de EVP pluriformiteit en onafhankelijkheid van  pers, 

radio en televisie uiterst belangrijk.. De EVP verdedigt de kwaliteit van de publieke  
omroep, en de commerciële omroep, en is voorstander van van objectieve, gevarieerde 
en pluriforme informatie, uitgaande van de democratie, de eigen, verantwoordelijkheid 



 41 

van programmamakers, en de bescherming van minderheden en de rechten van de 
oppositie. 

 
6. het belang van cultuur in het ontwikkelen van een Europese identiteit moet worden 

benadrukt. Cultureel onderwijs moet beginnen op school en kan een rol spelen in het 
opbouwen van een Europees burgerschap. Het belang van uitwisselingsprogramma’s 
voor studenten, vrijwilligers en leraren is een belangrijke manier om onze 
gemeenschappelijke Europese culturele erfenis veilig te stellen. 

 
III.10 Permanent evenwichtige financiën voor een stabiele munteenheid 
 
De stabiliteit van de monetaire unie op de lange termijn is niet alleen afhankelijk van de 
handelingen van de Europese Centrale Bank. Zonder de medewerking van de Lidstaten bij het 
evenwichtig omgaan met de openbare uitgaven zou het beleid van de bank terzake monetaire 
stabiliteit erg beperkt zijn. Een goede ‘beleidsmix’ houdt in dat de last wordt gedeeld.  
 
Door de vergrijzing zullen pensioenen een groeiend deel van nationale budgetten opeisen of 
dalen tot een sociaal onaanvaardbaar minimum. 
 
Daarom geeft  de EVP de voorkeur aan het vasthouden van het Stabiliteit en Groei Pact door 
het wettelijke kracht te geven. Door het verlagen van hun schuldenverplichtingen zullen 
regeringen in staat zijn manoeuvreerruimte te herwinnen om een verzwakte economie te 
stimuleren. Meer in het algemeen zal de financiële stabiliteit van de Unie worden versterkt 
door de snelle uitvoering van het programma van structurele hervormingen ( het 
pensioenstelsel, banenmarkt en kapitaalmarkt). 
 
Deze maatregelen in combinatie met een gecoördineerde actie om de lastendruk te verlagen, 
zullen ondernemerschap doen herleven, banen genereren, de belastingbasis vergroten en 
bijdragen om de financiële problemen van de EU lidstaten op te lossen. 
 
Wat de toetreding van nieuwe Lidstaten tot  het Eurogebied betreft, is de EVP een sterk 
voorstander van een snelle introductie van de Euro in alle Lidstaten. De voordelen van de 
Euro moeten worden uitgebreid naar alle EU-Lidstaten die zich willen houden aan de criteria 
van het Verdrag van Maastricht. Deze taak zal alle nieuwe landen ferm op het 
hervormingspad houden en zal de Euro versterken als een sterke en aantrekkelijke 
munteenheid. 
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HOOFSTUK IV EUROPEES JEUGDBELEID 
 
De EVP vindt het van groot belang dat er gebouwd wordt aan een toekomst met kansen voor 
de jeugd. Onze plannen moeten dus rekening houden met toekomstige generaties, maar ook 
nu moeten wij sterk rekening houden met de belangen van de jeugd. Dat moet in de komende 
periode zichtbaar worden. 
 
Basis voor ons jeugdbeleid is dat jongeren talenten hebben die ontplooid moeten kunnen 
worden. De EVP meent dat de EU in staat moet zijn onze jeugd meer aan te bieden op 
gebieden als onderwijs, werkgelegenheid en het voorkomen van sociale uitsluiting.  
Het zekerstellen van de belangen van jongeren vraagt meer aandacht voor hun participatie aan 
de samenleving en voor hun inbreng in  het besluitvormingsproces in Europa. 
 
Onderwijs 
 
De EVP gaat uit van de toegankelijkheid van het onderwijs voor allen.  
 
Onderwijs moet mensen stimuleren een actieve rol in de maatschappij te spelen, hun 
persoonlijke en maatschappelijke groei bevorderen en hen democratisch denken aanleren c.q. 
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versterken. De fundamentele Europese waarden moeten onderwezen worden.. De focus moet 
gericht zijn op het individu, tegelijk moeten echter duidelijk zijn dat ook scholieren en 
studenten leven en werken in een gemeenschap. 
 
Toegankelijkheid van het onderwijs en het bieden van gelijke kansen is een publieke 
verantwoordelijkheid. Kwalitatief hoogstaand onderwijs en pluriformiteit in het onderwijs 
zijn voor de EVP fundamenten van het onderwijsbeleid. De EVP hecht aan onderlinge 
concurrentie tussen scholen en universiteiten, omdat het de kwaliteit van het onderwijs en de 
keuzevrijheid voor studenten en ouders vergroot. 
 
Europese integratie heeft een dimensie toegevoegd aan wetenschap, onderwijs en cultuur.. 
Europa als kennisgemeenschap versterkt de persoonlijke en professionele groei van onze 
burgers en het begrip tussen culturen. 
 
Daarom willen de  EVP en YEPP  (Youth of the European People’s Party: YEPP, de 
jongerenorganisatie van de EVP): 
 

• Garanderen van een publiek onderwijsstelsel met hogere kwaliteitsnormen naast 
het bijzonder onderwijs. De keuzevrijheid en gelijkheid van kansen worden 
gegarandeerd. 

 
• Het bevorderen en versterken van alle kennisgebieden, het aanmoedigen van 

meertaligheid in Europa, in het hele onderwijsproces, met extra aandacht voor 
kinderen. 

 
• Ontwikkeling van de Europese onderwijsprogramma’s Socrates, Comenicus en 

Tempus,om de mobiliteit van studenten en onderwijzers te vergroten. Obstakels 
daarvoor moeten uit de weg worden geruimd.. 

 
• Het bevorderen van het gebruik van nieuwe technologieën en opleiding- en 

onderwijsprocedures als een garantie voor een toekomstige en betere integratie en 
ontwikkeling van Europese nieuwe generaties in het maatschappelijke, culturele en 
economische leven. 

 
Werkgelegenheid 
 
Het hoge werkloosheidsniveau in Europa is onacceptabel. Jongeren worden het eerst het 
slachtoffer als de economie tegenzit. Meer dan vijftien procent van de jonge Europeanen 
onder de vijfentwintig jaar heeft geen baan en volgt ook geen opleiding of studie. In het 
werkgelegenheidsbeleid, en bij het scheppen van nieuwe banen, dient extra aandacht te zijn 
voor deze jongeren. Werk houdt immers verband met emancipatie en zelfstandigheid. Werk, 
huisvesting en onderwijs zijn essentieel in het leven van jongeren. 
 
Het scheppen van meer banen vraagt allereerst om een doordacht economisch beleid en 
ondersteunende maatregelen om de ondernemersgeest te versterken. Jeugdwerkloosheid kan 
ook leiden tot langdurige werkloosheid onder jongeren. Daarom moet de jeugdwerkloosheid 
een aparte prioriteit zijn.. 
 
De EVP wil de vooruitzichten voor jongeren op werk verbeteren door: 
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• Bevordering van specifieke werkgelegenheidscontracten voor jonge mensen waarin 
ook opleiding een plaats krijgt. 

 
• Jonge mensen aan te moedigen initiatief te nemen, en de ondernemersgeest 

bevorderen..  
 

• Het erkennen van diploma’s en certificaten in heel Europa. 
 
Het voorkomen van uitsluiting 
 
Jonge mensen zijn vatbaarder om ten prooi te vallen aan sociale uitsluiting.. In het gevecht 
tegen uitsluiting speelt de samenhang tussen onderwijs, werkgelegenheid en welzijn een 
belangrijke rol. Op lokaal, provinciaal en nationaal niveau moet hieraan gewerkt worden.  
Speciale aandacht moet worden gegeven aan het voorkomen en het behandelen van 
psychische ziekten, omdat dit de meest voorkomende ziekte is onder jongeren. Verder is het 
bestrijden van drugsgebruik en het verbeteren van behandelingsprogramma’s noodzakelijk. 
Hier mogen wij geen tijd verliezen. 
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HOOFDSTUK V EUROPA EN HAAR PLAATS IN DE WERELD 
 
Globalisering is een onvermijdelijk fenomeen wat door het vergroten van de handel ook de 
ontwikkelingsmogelijkheden vergroot voor de landen die deze uitdaging aankunnen. Maar 
globalisering kan ook een bedreiging vormen wanneer het balansen verstoort en 
ongelijkheden vergroot. Nationale regeringen kunnen deze problemen niet oplossen. 
 
In de wereld van vandaag is de economische en politieke verbondenheid zo groot dat Europa 
geen eiland van vrede, vrijheid en democratie kan zijn in een wereld die geteisterd wordt door 
burgeroorlogen, armoede, ongerechtigheid, onzekerheid en politieke tirannie. 
 
Protestbewegingen over de hele wereld kunnen niet genegeerd worden. Als Europeanen hun 
democratische en sociale systeem willen veiligstellen, dan zullen zij ook moeten accepteren 
gemeenschappelijk betrokken te zijn in het opstellen en beheren van een nieuwe 
internationale orde, in samenwerking met de Verenigde Staten en andere belangrijke 
wereldmachten die dezelfde doelstellingen delen. 
 
Om aan haar verantwoordelijkheden te kunnen voldoen op het internationale politieke toneel - 
vrede bewaren, democratie bevorderen, handhaven mensenrechten en ontwikkeling van 
armere landen -, heeft de Europese Unie een sterk Gemeenschappelijk Buitenlands- en 
Veiligheidsbeleid nodig (GBVB). De EU moet voldoende benodigde middelen tot haar 
beschikking hebben om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, dat wil zeggen er moeten 
instituten zijn die haar in staat stellen met een stem te spreken en die een sterk militair 
vermogen hebben. Op die manier is ons continent in staat het hoofd te bieden aan nieuwe 
veiligheidsbedreigingen zoals terrorisme.. 
 
 
V.1 Voor een Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheid Beleid (GBVB) 
 
Meer dan tien jaar riep  Artikel J.1 van het Verdrag van Maastricht een Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheids beleid (GBVB) in het leven. Omdat het GBVB alleen is gebaseerd 
op intergouvernementele samenwerking bewees het al snel zijn beperkingen.. 
 
Om de Europese Unie in staat te stellen een samenhangende en invloedrijke positie in te 
nemen,-ook waar het gaat om het buitenlands- en veiligheidsbeleid – geeft de EU er de 
voorkeur aan de communautaire methode uit te breiden naar het gros van het GBVB. 
 
A. Integratie GBVB in de Gemeenschapsstructuren 
 
Om het GBVB effectief te laten zijn, is verduidelijking van bevoegdheden en 
besluitvormingssprocedures noodzakelijk. 
 
• De competentie van de Unie in zaken van gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid zal alle terreinen van buitenlands beleid betreffen en alle vraagstukken 
gerelateerd aan de veiligheid van de Unie, inclusief het inkaderen van een 
gemeenschappelijk defensiebeleid, met het doel  een gemeenschappelijke defensie, in 
navolging van een beslissing van de Europese Raad, te ratificeren door de lidstaten. 

 
• Op de daarvoor gedefinieerde gebieden, zou een Minister van Buitenlandse Zaken van de 

Unie, tevens Vice-president van de Commissie verantwoordelijk moeten zijn voor het 
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onderhouden van de externe relaties en acties van de Unie, ondersteund door een 
Europese diplomatieke dienst, samengesteld uit gemeenschappelijk en nationale 
vertegenwoordigers. Zijn status als Commissaris moet effectieve parlementaire controle 
mogelijk maken. De minister van Buitenlandse Zaken zal bij gekwalificeerde meerderheid 
door de Europese Raad worden aangesteld, met  instemming van de President van de 
Commissie. 

 
• Deze minister van Buitenlandse Zaken van de Unie zou het recht moeten hebben om 

nieuwe ontwikkelingen te initiëren op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands 
beleid als ook ten aanzien van het gemeenschappelijk defensiebeleid. Gemandateerd door 
de Ministerraad zou hij dit beleid ook moeten uitvoeren.. Besluiten dienen bij 
gekwalificeerde meerderheid te worden genomen, met uitzondering van beslissingen die 
militaire of defensie-gevolgen hebben.. 

 
• Deze minister dient de administratieve, diplomatieke en budgettaire instrumenten te 

hebben die nodig zijn voor de uitoefening van zijn functie. 
 
• In de internationale organisaties die met de problemen omgaan die vallen onder het 

GBVB zal het de Unie zijn die de Lidstaten vertegenwoordigt. Waar dat niet mogelijk 
blijkt te zijn op de korte termijn, zeggen de Lidstaten toe elkaar te consulteren en 
gemeenschappelijke beslissingen te nemen volgens de procedures aangepast aan ieders 
macht. 

 
• Elk jaar zorgt de EU dat het vereiste budget voor uitoefening van het GBVB beschikbaar 

komt. 
 
 
B.  Doelstellingen van het GBVB 
 
De doelstellingen van het GBVB zijn: 
 
1.  Vrijheid, vrede en veiligheid 
2.  Creëren van gelijke kansen 
3.  Duurzame Ontwikkeling 
4.  Democratie, respect voor mensenrechten en goed bestuur. 
 
Om deze doelstellingen  te bereiken, wil de EVP: 
 
a)  een serie van voorkeurspartnerschappen ontwikkelen; 
b)  internationale samenwerking ondersteunen en in het bijzonder multilaterale instellingen 

versterken. 
 
1.  Vrijheid, vrede en veiligheid 
 
Het einde van de Koude Oorlog en de ontwapeningsverdragen tussen de grootmachten hebben 
niet alle conflicten opgelost, noch al hun oorzaken vernietigd. Conflicten nemen een nieuwe 
en verraderlijke vorm aan: terrorisme, proliferatie van massavernietigingswapens en 
burgeroorlog. Als gevolg van deze nieuwe veiligheidsuitdagingen verschuiven de prioriteiten 
van collectieve verdediging naar collectieve veiligheid. De Unie moet daarom sterkere nadruk 
leggen op conflictpreventie en zich voorbereiden om de conflicten van morgen aan te kunnen. 
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Regeringen die geen respect hebben voor democratie en wetshandhaving, autocratische 
regimes, militair gezag of krijgsheerschappij vertegenwoordigen een bedreiging niet alleen 
voor hun buurlanden, maar ook voor de wereldgemeenschap als geheel. Niet in de laatste 
plaats omdat de onderdrukking van individuele vrijheden en democratie instabiliteit en 
terrorisme aanmoedigen. We zien ook het brede scala aan etnische conflicten met uitkomsten 
die niet kunnen worden geaccepteerd door de wereldgemeenschap. Deze conflicten ontstaan 
meestal door strijd tussen bevolkingen of etnische groepen voor toegang tot schaarse 
middelen (water, mineralen, olie, vruchtbaar land). De georganiseerde misdaad op grote 
schaal (smokkel van mensen, drugs en diamanten) financiert vaak regionale conflicten en 
burgeroorlogen. 
 
De EVP zal de acties van de EU ondersteunen die gericht zijn op: 
 
• verbetering van de dialoog en coöperatie met staten of regio’s die slachtoffer zijn van deze 

conflicten door het aanbieden van ondersteuning of onderhandeling. 
 
• bestrijden van terrorisme: zie hoofdstuk II.; 
 
• het ondersteunen van democratische ontwikkeling in andere delen van de wereld, het 

handhaven van het Handvest van Mensenrechten van de Verenigde Naties en het 
handhaven van internationaal recht; 

 
• het aanmoedigen en ondersteunen van humanitaire organisaties die actief werken op 

lokaal niveau om alle vormen van ontwikkeling te bevorderen . 
 
• voldoende militaire capaciteit om de politieke doelstellingen van de Unie te ondersteunen 

met betrekking tot het afdwingen van vrede en het voeren van crisismanagement om bij te 
dragen aan het handhaven van het internationale recht, en het uitvoeren van  
vredesoperaties onder het gezag van de Verenigde Naties; 

 
• het verzorgen van technische, financiële of militaire assistentie bij acties met als doel het 

handhaven van orde en gezag onder auspiciën van de Verenigde Naties; 
 
• voorkomen en aanpakken van wapensmokkel; 
 
2.  Scheppen van gelijke kansen 
 
Tirannie en dictatuur zijn de belangrijkste oorzaken van mensenrechtenschendingen. Zij 
vormen ook, voor een groot deel,  voedingsbodem  voor conflicten. Omgekeerd zijn 
economische ontwikkeling en uitgebreide handel factoren voor vrede en stabiliteit. We leven 
in een wereld waar de onderlinge afhankelijkheid groeit. Het bestrijden van armoede is een 
grote uitdaging .  
 
Terwijl de positieve resultaten van het leven in een geglobaliseerde wereld worden erkend, 
meent de EVP dat het armoedevraagstuk alleen kan worden opgelost door een integrale 
aanpak van ontwikkeling. Noch hulp noch handel op zichzelf kunnen armoede bestrijden. We 
hebben een bredere agenda voor ontwikkeling nodig. Op deze agenda staan onder meer 
internationale handelsregels en een systeem van schuldsanering. Ontwikkeling vereist meer 
buitenlandse investeringen, een verhoogde internationale hulp, een versterking van de 
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particuliere sector en een sterkere focus op goed bestuur, gebaseerd op democratische 
structuren.  
 
Daarom is de EVP een voorstander van: 
 
a.  Een eerlijke en rechtvaardige wereldhandel door middel van het versterken van de 

Wereld Handels Organisatie  
 
De WTO zorgt er niet alleen voor het eerlijk en evenredig openen van markten en het 
daardoor terugdringen van concurrentievervalsing, maar maakt ook een neutraal en wettelijk 
systeem voor het oplossen van handelsgeschillen mogelijk. De onderhandelingsprincipes die 
in Doha zijn overeengekomen moeten worden ondersteund, samen met de TRIPS 
(intellectueel eigendom) en GATTS (handel en diensten) overeenkomsten. De EVP zal de 
inspanningen gericht op het integreren van de opkomende economieën en de minst 
ontwikkelde landen in het economische systeem van de wereld ondersteunen door rekening te 
houden met hun specifieke problemen en mogelijkheden. 
 
De EVP betreurt het mislukken van de onderhandelingen in Cancun en hoopt dat zo snel 
mogelijk een overeenkomst kan worden bereikt over de openstaande kwesties, om zo een 
basis te creëren voor het succesvol voltooien van de  ontwikkelingsagenda. 
 
Tegelijkertijd bespeurt de EVP de terughoudendheid  van vele ontwikkelingslanden om de 
eigen knelpunten in de WTO-onderhandelingen te bespreken. De EVP ondersteunt de optie 
van de EU om het creëren van een vrijhandelszone met de landen van de NAFTA te 
verkennen. Die verkenning zou ook de aspecten concurrentie, markttoegang, 
handelsfacilitering en overheidsbemiddeling moeten vervatten.  
 
De EVP ondersteunt het bestaande beleid  voor het helpen van de armste landen, het 
overbruggen van economische en, technologische achterstanden waarmee zij te maken 
hebben. De EVP ondersteunt ook initiatieven die ervoor zorgen dat minder ontwikkelde 
landen toegang hebben tot de meest urgent benodigde medicijnen. 
 
Om de legitimiteit van de WTO te vergroten is de EVP een voorstander van het creëren en 
versterken van een WTO parlementaire vergadering.  
 
b.  Een substantiële financiële betrokkenheid bij de ontwikkelingslanden (strevend naar 

0.7% van het BNP) 
 
De EU is wereldleider bij het bieden van ontwikkelingshulp, en moet dit blijven. Deze hulp 
moet worden opgevoerd en verbeterd om armoede te bestrijden: 
 
• door een sterkere focus op de specifieke behoeften van de armste landen; 
 
• door een meer gedecentraliseerde en minder bureaucratische aanpak van het beheer van 

programma’s; 
 
• door grotere consistentie van en coördinatie tussen de acties die worden uitgevoerd door 

de Lidstaten, door betere coördinatie tussen donoren; 
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• door het bevorderen van de filosofie van het ondernemerschap en een economische 
ontwikkeling die gedragen wordt door het MKB. 

 
• door een verschuiving van enkelvoudig projectmanagement naar bredere 

sectorbenaderingen die nationaal eigendom in de ontvangende landen bevordert; 
 
• door positieve voorbeelden van macro-economisch beleid zoals eenvoudige en 

transparante belastingstelsels en efficiënte administratie en marktgeoriënteerde 
hervormingen; 

 
• door integratie van het Europese Ontwikkeling Fonds in het EU-budget. 
 
• door steun voor de initiatieven van NGO’s en specifieker door steun aan het ‘GAYE’ 

(Give As You Earn) initiatief dat de EVP-DE groep van plan is te lanceren. 
 
 
3. Duurzame ontwikkeling 
 
De hulpbronnen die de aarde bezit moeten met zorg en verantwoordelijkheid worden beheerd 
om ervoor te zorgen dat een groeiend aantal burgers in goede omstandigheden kan leven.  Het 
is nodig ontwikkelingsmodellen voor te stellen die bij een groeiende wereldbevolking 
verenigbaar zijn met zorgvuldig beheer van de bronnen van onze aarde.  
 
Verder moet de EU samenwerking nastreven met het grootst mogelijke aantal landen met als 
doel: 
 

• de verplichtingen die zijn aangegaan onder het verdrag van Kyoto na te leven; 
 

• ontbossing van tropische regio’s en het enorme verlies aan biologische diversiteit 
tegen te gaan; 

 
• organisaties die voor dezelfde doelen strijden te ondersteunen. 

 
 
4. Goed bestuur, democratie en respect voor mensenrechten 
 
Hoe belangrijk externe ondersteuning ook is, het is niet voldoende om ontwikkeling te 
garanderen. 
 
Corruptie, fraude met ontwikkelingshulp, illegale smokkel, slecht beheer van overheidsgelden 
en etnische conflicten zijn helaas realiteiten die niet kunnen worden genegeerd. De EVP 
realiseert zich dat, in lijn met het verdrag van Cotonou, hulp gegeven moet worden met als 
voorwaarden respecteren van mensenrechten, democratie en wetshandhaving . De EVP meent 
dat de ontwikkeling van echte democratieën essentieel is voor het bevorderen van vrijheid van 
het individu, economische groei mogelijk maakt en welvaart zeker stelt voor alle naties. 
Indien ontwikkelingshulp wordt toegekend moet de behandeling van vrouwen in het 
betreffende land in ogenschouw worden genomen.. 
 
Daarom heeft de EVP een voorkeur voor de multilaterale aanpak en regionale of 
intercontinentale akkoorden. Deze akkoorden zullen de initiatieven van NGO’s ondersteunen. 
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De uitvoering van hulpprogramma’s wordt afhankelijk gemaakt van respect voor bepaalde 
principes van goed bestuur. Deze principes worden gemeenschappelijk gedefinieerd met de 
landen die de hulp ontvangen. 
 
 
 
C. Onze beleidsopties om deze externe doelen te bereiken.  
 
Om de EU-doelstellingen op internationaal niveau te halen, stelt de EVP voor: 
 
a) Onze strategische partnerschappen te versterken. 
 
1) Allereerst met de Verenigde Staten. 
 
We moeten transatlantische banden ontwikkelen en samenwerking binnen een transatlantische 
strategische gemeenschap versterken om veiligheid en welvaart in de wereld te garanderen. 
Aangezien we basiswaarden en doelstellingen delen met de Verenigde Staten, moeten we 
onze relatie verduidelijken en hechter maken, openlijk onze verschillen van mening en 
belangenverschillen bespreken en naar geweten de verplichtingen die we naar elkaar hebben, 
uitvoeren. We moeten een nieuwe volwassen verstandhouding opbouwen waarin strategische 
denkbeelden dichter bij elkaar komen. Dat kan met name door het versterken van de NAVO 
en door het ontwikkelen van een Europese Defensiegemeenschap. De relatie EU-VS zou 
moeten worden bevorderd, door de politieke en economische dimensies van het partnerschap 
te versterken, inclusief de voltooiing van de transatlantische markt. 
 
2) We moeten daarom: 
 

• het Balkan Stabiliteitspact ontwikkelen om een zone van vrede, welvaart en 
democratie te creëren, vanuit de gedachte de integratie van de Balkanlanden in de 
Europese structuren te faciliteren; 

 
• doorgaan met de ontwikkeling van samenwerking met Rusland, in het bijzonder bij 

kwesties van wederzijds belang: veiligheidsbeleid, de strijd tegen het terrorisme, 
energie-aanvoer, nucleaire veiligheid, milieu en georganiseerde misdaad; 

 
• gebruikmakend van de ervaring van de nieuwe Lidstaten, samenwerken met de nieuwe 

buren van de uitgebreide EU: Oekraïne, Moldavië, Wit Rusland. Dat kan in de vorm 
van een internationale buurtschapstrategie. Zo kunnen wij de democratische 
ontwikkeling van deze landen ondersteunen en open maatschappijwaarden versterken; 

 
• speciale aandacht besteden aan de Noordelijke Dimensie, en in het bijzonder aan een 

geschikte oplossing voor de Kaliningrad Oblast; 
 

• een lange termijnbeleid voor de Kaukasus formuleren, om zo bij te dragen aan de 
stabiliteit en democratische ontwikkeling van de gehele regio; 

 
• een gemeenschappelijk lange termijnbeleid voeren wat de betreffende landen zou 

kunnen helpen bij de opbouw van de democratie,, waarin bijzondere nadruk wordt 
gelegd op samenwerking, gebaseerd op goed nabuurschap, onschendbaarheid van 
grenzen, vreedzame oplossing van geschillen. Het belangrijkste doel van de volgende 
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ronde van uitbreiding van de EU zou moeten zijn om oorlog en het gebruik van 
geweld ondenkbaar te maken zowel in deze landen als ook in hun buurlanden. De 
bijdrage aan regionale stabiliteit en goede relaties met buurlanden zijn belangrijke 
voorwaarden voor elke toetredende lidstaat; 

 
• nieuwe stuwkracht geven aan het Proces van Barcelona in de mediterrane regio, in het 

bijzonder door de oprichting van een Euro-Mediterrane Parlementaire Vergadering en 
een Euro-Mediterrane Ontwikkelingsbank. Democratie, respect voor mensenrechten 
en handhaving van de wet, economische en maatschappelijke ontwikkeling moeten 
worden versterkt en de culturele dialoog moet worden geïntensiveerd. De EVP zal 
streven naar een tijdige implementatie van de Euro-Mediterrane Vrijhandelszone en 
een verdieping van de dialoog met onze Mediterrane partners, om hen op die manier te 
helpen hun onderlinge samenwerking te vergroten en hun wederzijds wantrouwen te 
boven te komen; 

 
• versterken van de politieke toewijding van de EU aan het Midden-Oosten door een 

duidelijke en evenwichtige interventie in het vredesproces. 
 

• consolideren van de vrede in Afghanistan en het bevorderen van de dialoog met de 
Arabische en moslimwereld. De politieke dialoog met Iran en onderhandelingen 
gericht op de voltooiing van een samenwerkingsverdrag moeten worden nagestreefd. 
Iran moet dan wel volledig voldoen aan zijn internationale verplichtingen aangaande 
zijn nucleaire ontwikkelingsprogramma; 

 
• vergroten van onze inspanningen in het kader van de Conventie van Cotonou om alle 

economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te ondersteunen in Afrika, 
met een bijzondere nadruk op het bestrijden van de AIDS epidemie; 

 
• ondersteunen van de positieve tendensen in vele Afrikaanse landen richting  het 

bestrijden van corruptie, de opbouw van democratie en het voorkeur geven aan de 
marktsector, in het bijzonder door het versterken van de reeds bestaande 
ontwikkelingspartnerschappen met de minst ontwikkelde landen. Door het steunen van 
het NEPAD- initiatief,  assisteren bij de oprichting van een Afrikaanse Unie, deze 
Unie ondersteunen en het verhogen van de gepaste ondersteuningsstructuren voor een 
Afrikaans model van politieke en economische integratie; 

 
• ontwikkeling van relaties met de Vereniging van Zuidoost Aziatische Naties 

(ASEAN) en versnelling van het ASEM proces: verhoudingen met deze organisaties 
zijn van vitaal belang voor conflictpreventie in Azië en de bevordering van politieke 
stabiliteit; 

 
• verdieping van onze betrekkingen met Latijns Amerika, het bevorderen van 

MERCOSUR en het geven van bijzondere aandacht aan het gesloten akkoord tussen 
de EU en Mexico over economische associatie, politieke coördinatie en 
samenwerking. 

 
b) Ondersteuning van multilaterale organisaties en coördinatie van Europese 
initiatieven 
 



 52 

De meeste internationale organisaties, in het bijzonder de Verenigde Naties, die zijn opgericht 
in het naoorlogse tijdperk hebben hun nut bewezen. Hun bijdragen aan internationale 
stabiliteit, economische ontwikkeling, conflictpreventie, beter beheer van middelen, 
bescherming van het menselijke erfgoed enzovoorts – is positief gebleken.. Desalniettemin 
moet het beleid van deze organisaties enigszins worden aangepast om rekening te kunnen 
houden met de nieuwe internationale situatie en de nieuwe machtsverhoudingen die zijn 
ontwikkeld gedurende de laatste vijftig jaar. De EU moet het initiatief nemen in het tot stand 
brengen van deze hervormingen. Om de hervormingen te verwezenlijken moet er een einde 
komen aan de eigen interne verdeeldheid. 
 
Lidstaten van de EU zouden ook moeten nadenken over de beste manier om 
vertegenwoordigd te zijn in de structuren van verscheidene internationale organisaties. De 
EVP is voorstander van een enkele EU-vertegenwoordiging waar mogelijk en zeker in die 
organisaties die verantwoordelijk zijn voor zaken die onder de verantwoordelijkheid van de 
Unie vallen. Waar een enkele vertegenwoordiging niet mogelijk is zouden de lidstaten moeten 
toezeggen hun standpunten te coördineren. 
 
V.2 Een Europees defensiebeleid 
 
Het zou ideaal zijn als zonder militaire middelen vorm kan worden gegeven aan 
doelstellingen van de EU. Helaas vereisen de doelstellingen vredeshandhaving en 
conflictpreventie soms militaire interventies. 
Gezien haar plaats in de wereld kan de EU zich niet onttrekken aan deze verplichting de 
veiligheid in de wereld te vergroten, zeker wanneer de belangen van Europa in het geding 
zijn. Het mag deze taak niet aan de Verenigde Staten alleen overlaten. 
 
Natuurlijk is de Verenigde Naties de voornaamste organisatie voor het tot stand brengen van 
wereldwijde veiligheid. De EU moet alles doen wat in haar macht ligt om de VN in staat te 
stellen efficiënt te reageren op de uitdagingen van de moderne wereld. Desalniettemin heeft 
de ervaring geleerd dat de VN-Veiligheidsraad verlamd kan raken of in een situatie kan 
komen waar de nationale bijdragen aan de VN-interventiemachten ontoereikend zijn. In zulke 
gevallen mag verwacht worden dat de Unie actie onderneemt, ofwel in het kader van de 
NAVO of onder het ‘leidende natie’ concept, zoals al eerder is overeengekomen in Helsinki. 
Lange tijd was het Europese Veiligheids en Defensiebeleid gericht op territoriale verdediging 
in verband met de invasiedreiging vanuit het Warschaupact. Bij het neutraliseren van deze 
dreiging is de NAVO zonder twijfel de meest duurzame en effectieve alliantie aller tijden 
geweest, omdat het al vijftig jaar in staat is geweest vrede te garanderen zonder ten strijde te 
hoeven trekken. Als gevolg daarvan had Europa geen behoefte aan een eigen defensiebeleid. 
Echter, sinds het einde van de koude oorlog, is de veiligheidsomgeving dramatisch veranderd, 
hetgeen niet alleen een herziening van de NAVO-taken vereist, maar ook een herziening van 
de Europese reactie.. 
 
Daarom hebben de EU-Lidstaten in Helsinki besloten om het zogenaamde Headline Goal te 
ontwikkelen en de Europese Rapid Reaction Forces op te richten. Deze zullen  niet alleen de 
Europese mogelijkheden binnen de NAVO versterken – de NAVO behoudt overigens een 
dominante rol in de Euro-Atlantische betrekkingen en gerelateerde veiligheids- en 
defensiekwesties – maar zullen de EU de militaire mogelijkheid geven voor zelfstandige 
Europese actie om haar vitale belangen te beschermen, indien dit vereist is en in het geval  de 
NAVO als geheel niet ingeschakeld kan worden. 
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Deze Rapid Reaction Forces zullen het bewapende onderdeel van de GBVB zijn en op de 
lange termijn zouden zij de kern kunnen gaan vormen van een Europees leger. Om dit idee 
gestalte te geven, moeten wij een concept definiëren van Europese verantwoordelijkheden op 
de terreinen veiligheid en defensie, gebaseerd op een analyse van doelstellingen en behoeften.  
 
Het zijn niet meer alleen conflicten tussen staten die de internationale vrede bedreigen,  steeds 
vaker zijn er niet-statelijke actoren bij betrokken. De EU moet hierop een antwoord hebben. 
De EU-strategie moet sterk verbonden zijn met de NAVO-strategie. 
 
Defensiebudget 
 
De EU geeft  momenteel ongeveer 150 miljard euro per jaar uit aan defensie. Dit is iets meer 
dan 50% van de defensie-uitgaven van de Verenigde Staten. De omvang van de krijgsmacht 
in de uitgebreide Unie is groter dan het Amerikaanse leger. Maar omdat het vijftien 
verschillende legers zijn is de efficiëntie van de Europese defensie slechts tien procent van het 
Amerikaanse niveau. 
 
Daarom is de EVP een voorstander van het creëren van een Europees Bewapening Instituut en 
de oprichting van een gemeenschappelijke markt voor wapens. De Gedragsregels voor het 
exporteren van wapens zouden verder moeten versterkt. Zo zou op een dergelijke basis 
onderlinge erkenning van wapenexportbeslissingen door de regeringen van de Lidstaten 
kunnen worden geïntroduceerd. 
 
Het Europees Bewapenings Instituut dient verantwoordelijk te zijn voor de coördinatie van de 
aankoop door nationale legers en voor de coördinatie van onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten op het gebied van moderne wapens. Het is vandaag de dag van het 
hoogste belang voor de veiligheidssituatie de samenwerking tussen de legers van de Lidstaten 
te verzekeren. Daarom moeten we zekerstellen dat de uitrustingen en de opleiding van de 
legers van alle lidstaten voldoen aan de gemeenschappelijke normen en maatstaven. 
 
De oprichting van een waarlijk Europees ruimtebeleid is een van de centrale technologische 
uitdagingen van de EU. De implementatie ervan kan de effectiviteit van militaire 
inlichtingendiensten versterken. 
Daarom ondersteunt de EVP het Gallileoprogramma. De EVP betreurt het dat de militaire 
aspecten van dit project nog niet geaccepteerd zijn. De EVP stelt ook voor dat het Europese 
Ruimtevaart Agentschap het Ruimtevaart Agentschap van de EU wordt. 
 
Tenslotte wil de EVP als laatste onderdeel van de Europese veiligheidsstrategie de aanname 
en toepassing van een wederzijdse ondersteuning- en defensieclausule bestuderen, zoals die 
ook bestaat in NAVO- en EU-Verdragen. 
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HOOFDSTUK VI GOED EUROPEES BESTUUR 
 
A. Een sterk Europa 
 
Om in staat te zijn de doelstellingen van dit actieprogramma te bereiken in de context van een 
uitgebreider en meer heterogeen Europa, moeten we instellingen hervormen om hen 
efficiënter, transparanter, verantwoordelijker en democratischer te maken. 
Europa zal sterker zijn in die zin dat het voordeel zal hebben van de steun en betrokkenheid 
van haar burgers. In dit opzicht zullen transnationale politieke partijen een beslissende rol 
spelen omdat zij de intermediairs zijn tussen de Instellingen van de Unie en haar burgers. 
Daarom is het belangrijk hen de wettelijke status te geven die hun zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid garandeert. Gedurende de afgelopen wetgevende termijn, 1999 – 2004, 
hebben het Europese Parlement en de Raad een wet aangenomen die het bestaan en belang 
van Europese partijen erkent. Dit is een belangrijke stap in de richting van de Europese 
politieke constructie. Zoals in vele andere kwesties, is de EVP de stuwende kracht geweest 
achter dit politieke initiatief. 
 
De EVP was, krachtens haar Congresdokument aangenomen in Estoril,  de eerste grote partij 
die een coherent concept voor een Europese Grondwet voorstelde en was mede daarom in een 
positie de richting die werd ingeslagen sterk te beïnvloeden. De vertegenwoordigers van de 
EVP in de Conventie speelden een belangrijke rol gedurende het hele proces.  
 
De EVP blijft ervan overtuigd dat het goed functioneren van het uitgebreide Europa nog 
steeds afhangt van het aannemen van de Grondwet op basis van het werk van de Conventie. 
 
Het mislukken van de Top in Brussel eind 2003 betekent niet dat er geen Europese Grondwet 
komt. De IGC heeft op tal van punten al consensus bereikt. De verschillen die hebben geleid 
tot het voorlopige mislukken van de IGC zijn niet onoverkomelijk. Problemen waar de top in 
Brussel mee worstelde, moeten worden overwonnen, en een werkbare oplossing moet zijn 
bereikt voor 1 mei 2004.. 
  
De EVP is vastbesloten om de inspanningen van het Ierse voorzitterschap te ondersteunen en 
tot resultaten te laten komen. 
 
B. Een goed bestuurd Europa 
 
De EVP heeft zowel intern als externe grote ambities met Europa.. Om geloofwaardig te zijn 
heeft dat ook gevolgen voor de budgetten. Het is essentieel om de financiële planning op de 
middenlange termijn te verbeteren en om een stelsel van eigen middelen te ontwikkelen wat 
de Unie in staat stelt snel te ageren en te reageren bij urgente behoeften. Parallel hieraan zal 
de EVP ervoor zorgen dat terzake de middelen  strenge normen voor beheer en transparantie 
gelden. De EVP zal doorgaan met het bestrijden van fraude en het oneigenlijk toekennen van 
fondsen. 
 
 
 
 
VI.1 De middelen om onze ambities te realiseren 
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• Met de ongeveer 1 procent van het BNP (waarvan meer dan 95 procent terugvloeit 
naar de staten), is het budget van de Unie erg bescheiden als men het vergelijkt met de 
niet-budgettaire voordelen die de Lidstaten hebben van het lidmaatschap van de EU. 

 
• Ondanks de voordelen voor elke lidstaat, creëert elke budgettaire discussie onder 

leden van de Raad van Ministers discussies over de eerlijke verdeling van bijdragen 
(“I want my money back”). Door de jaren heen zijn de aard van de eigen middelen 
geëvolueerd en zijn het nationale contributies geworden die elk land probeert terug te 
krijgen als onderdeel van de fondsen die zij bijdraagt. 

 
Daarom geeft de EVP de voorkeur aan: 
 

• politieke prioriteiten stellen en in verhouding brengen met de macht van de Unie;- het 
definiëren van prestatiecriteria; 

 
• het meer verantwoordelijk maken van nationale en regionale regeringen voor het geld 

wat zij ontvangen van de EU; 
 

• het verhogen van het investeringscomponenten van het huidige budget, om een betere 
balans te krijgen tussen investeringen en subsidies; 

 
• het oprichten van een nieuw modern en dynamisch concept van financiële planning, 

om zo de benodigde budgettaire flexibiliteit te verzekeren als ook de voorziening van 
voldoende budgettaire middelen om haar budgetdoelstellingen te bereiken. 

 
De voordelen van een systeem van eigen middelen vergeleken met een systeem van nationale 
bijdragen zijn overduidelijk in termen van autonomie, efficiëntie, transparantie en 
verantwoordelijkheid. Daarom staat de EVP een herijking van het budget van de EU voor, ten 
gunste van een groter gedeelte aan eigen middelen maar conform de volgende strenge eisen: 
 
1. Het moet niet de totale fiscale druk voor burgers vergroten. 
2. Het moet voorzieningen bevatten die een eerlijk deel van de uitgaven van Lidstaten 
garandeert en proportioneel blijven aan de capaciteit van elke Lidstaat. 
3. Het totaalproduct van eigen bronnen zou in lijn moeten blijven met de hoeveelheid die 
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het overeengekomen gemeenschappelijk beleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.2. Democratisch beheer van middelen 
 
De perceptie van burgers van de budgettaire problemen van de Unie is negatief.. 
 
De EVP stelt  voor: 
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1. Verhogen van de verantwoordelijkheid voor en transparantie in het beheer van de 
fondsen van de EU. 
 
 
2. Consolidatie van de rechten van het parlement in de budgetprocedure. 
 

• Financiële reguleringen moet worden goedgekeurd volgens de co-
beslissingsprocedure. 

 
• Het verschil tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven moet verdwijnen. 

 
• Het Europees Parlement zou volledig moeten participeren in het definiëren van 

politieke prioriteiten en de controle op de uitvoering. 
 

• Het parlement moet het recht van co-beslissing hebben op het gebied van eigen 
middelen. 

 
 
3. Openstellen en transparantie van budgetprocedures. 
 

• Om haar ontheffingsautoriteit op een correcte manier te kunnen uitvoeren, moet het 
Europees Parlement toegang hebben tot alle relevante documenten en zou het in staat 
moeten zijn ambtenaren die budgettaire verantwoordelijkheid dragen, te ontbieden.  

 
• Het Parlement en de Commissie zullen de belangrijkste budgetkeuzes en hun 

rechtvaardiging, inzichtelijk moeten maken voor de burgers;. 
 
 
4. Bescherming van de financiële belangen van de Unie. 
 
De bestrijding van fraude moet worden uitgevoerd op alle niveaus. Effectieve maatregelen 
moeten worden genomen om de financiële belangen van de Unie te beschermen. De EVP 
ondersteunt de oprichting van een onafhankelijk instituut, gespecialiseerd in het onderzoeken 
van fraude. De prioriteiten zouden moeten zijn: 
 
 

• het misbruik van de fondsen van de Europese Unie bestrijden en proberen de oorzaken 
te identificeren en de terugbetaling van de verspilde fondsgelden te verzekeren; 

 
• OLAF versterken door het streven naar volledige onafhankelijkheid van de 

commissie; 
 

• fraude bij het innen van de eigen middelen tegengaan; 
 
5.  Nastreven van hervorming van de Instellingen en hun legitimiteit vergroten. 
 
a) De Commissie moet: 
 

• de implementatie en de resultaten van de algemene hervormingen inzichtelijk maken 
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• de effectiviteit van de hervorming nagaan, in het bijzonder waar het menselijke 
kapitaal beleid aangaat, en de hervorming blootstellen aan externe boordeling; 

 
• de Commissarissen verantwoordelijk maken voor het geld dat binnen hun portefeuille 

wordt beheerd. 
 
 
b) De Raad moet: 
 

• de verantwoordelijkheid introduceren van de Ministerraad voor het financieren van de 
operationele aspecten van haar activiteiten.  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
ASEAN Associatoin of Sout-East Nations, vereniging van Zuidoostaziatische landen 
ASEM  Asia Europe Meeting, Azie-Europavergadering 
BNP  Bruto Nationaal Product 
EGKS-  Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
EU   Europese Unie 
EVP –  Europese Volkspartij 
GATT General Agreement onf Tariffs and Trade, algemeen verdrag over tarieven en 

handel 
GAYE  Give as you earn 
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GBVB  Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid 
IGC  Intergouvernementele conferentie 
MERCOSUR EC Mercosur Joint Co-operatoin Comittee 
MKB  Midden- en Kleinbedrijf 
NAFTA  North American Free Trade Association, Noord-Amerikaanse 

Vrijhandelsorganisatie 
NGO  Non-gouvernementele organisaties 
OESO  Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling 
VN  Verenigde Naties 
WHO  Wereldhandelsorganisatie 
YEPP  Youth of het European People’s Partij, jongerenorganisatie van de EVP 
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