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Wie zwijgt,
stemt toe !
Wie zit er te wachten op een superstaat Europa die
gedomineerd wordt door enkele grote landen en waarin
alles moet wijken voor de economische concurrentiekracht?
Wie voelt u zich prettig bij de gedachte van een Europees
leger dat klaar staat om waar ook ter wereld 'onze'
belangen te verdedigen? Wie is tevreden met een Europees
parlement dat de bevoegdheden mist om een vuist te
maken tegen macht van lobbyclubs en niet democratisch
gekozen Eurocommissarissen? Wie zwijgt, stemt toe!
Verhef uw stem en kies op 10 juni voor de meest eurokritische partij van Nederland: de SR
De SP is warm voorstander van voortgaande samenwerking met andere
Europese landen. Samenwerking kan
grote voordelen opleveren voor de
bevolking, en samenwerking kan voorkomen dat landen zich als eilanden
gedragen, zich afkeren van hun buren
en hun wil opleggen aan andere landen
en volken.
De Europese samenwerking moet echter wel het doel dienen van een sociaal,
veilig en democratisch Europa. En dat
doet de Europese Unie niet of nauwelijks. De Unie wordt meer en meer een
neoliberale Europese superstaat, waarbinnen de belangen van de grote ondernemingen en grote landen de doorslag
geven. Niet de belangen van de burgers
binnen en buiten de Unie, maar de
aspiratie om het sterkste economische
blok van de wereld te worden, bepaalt
de koers van de EU-architecten. Eén
groot en machtig Europees rijk. Waar
hebben we dat vaker gehoord?
Voorkom ongelukken rem n' af
De afgelopen twintig jaar kenmerken
zich door een steeds snellere overdracht
van bevoegdheden door nationale overheden aan 'Europa'. Nu al is de meerderheid van de Nederlandse wetten
gebaseerd op Europese richtlijnen. Dat
pakt soms goed uit, maar veel vaker
helemaal fout. Europese samenwerking
is absoluut nodig, maar dat is iets anders

dan een Europese Unie die de lidstaten de
les voorschrijft en regels oplegt die tégen de
wens van een meerderheid van de burgers
ingaan. Het huidige proces van uitbreiding
en verdieping van de Europese samenwerking moet afgeremd worden. Om ongelukken te voorkomen.

Samenvatting
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De EU moet stoppen met de overdracht van
Brussel. Nationale parlementen krijgen met
gebied van beleid dat de Europese Unie het

2 Het Europees Parlement moet alle bevoegdl
behoort te hebben. De zeggenschap van de
Bank en de Europese Raad wordt ingeperkt
verantwoording af aan het Europees Parleri
de euro hebben ingevoerd.

3 De eventuele invoering van een Europese gi
samenwerking van onderop zijn en moet vi
lidstaten worden bekrachtigd.

We verzetten ons tegen de overdracht van
bevoegdheden van Den Haag naar Brussel.
Maar we spannen ons samen met andere
progressieve partijen in Europa ook in om
de Europese Unie van binnenuit te veranderen. In ons programma Wie zwijgt, stemt
toe! komen beide sporen tot uiting. De titel
weerspiegelt verder onze zorg over de
geringe opkomst bij de Europese verki ezingen. We zijn ons ervan bewust dat de Europese Unie
terecht niet populair is in
Nederland. Maar het beleid van de EU is
wél van grote invloed op de Nederlandse
politiek. Daarom roepen we iedereen op die
met ons kritisch is over de ontwikkeling
van de EU, om vooral wel te gaan stemmen.
In de politiek geldt immers bij uitstek dat
wie zwijgt, toestemt.
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Samenvatting

'Wie zwijgt, stemt toe!'
in dertig concrete punten
Ons programma geeft in een groot aantal voorstellen aan hoe een
beter Europa er volgens ons uitziet: een Europa, waarin doelmatig
samengewerkt wordt ter bescherming van democratische en sociale

11 Geschoolde en geregistreerde arbeiders mo

rechten, de publieke sector en onze leefomgeving. En waarin wereld-

inzetten van onderbetaalde en ondergekwal

wijde vrede en duurzame welvaart centraal staan in plaats van

krijgen binnen zes maanden scholing of wer

kortzichtig eigenbelang. In dertig punten vindt u hier een samenvatting. Het volledige programma is te lezen op www.europa.sp.nl

12 Monopolievorming van grote software- en c
worden tegengegaan.

en te bestellen via telefoonnummer (010) 243 55 55.
1 De EU moet stoppen met de overdracht van nationale bevoegdheden van de lidstaten aan

13 De inzet van EU-fondsen moet worden bepe
wordt gegeven aan publieke voorzieningen,

Brussel. Nationale parlementen krijgen meer zeggenschap over toepassing op hun grond-

held en noodhulp bij natuurrampen.

gebied van beleid dat de Europese Unie heeft vastgesteld.

2 Het Europees Parlement moet alle bevoegdheden krijgen die een volksvertegenwoordiging

14 De Europese Unie moet zich hard maken vo(
flitskapitaal (Tobin-tax), opheffing van het b

behoort te hebben. De zeggenschap van de Europese Commissie, de Europese Centrale

paradijzen.

Bank en de Europese Raad wordt ingeperkt. De Europese Centrale Bank legt voortaan
verantwoording af aan het Europees Parlement en aan de parlementen van de staten die

15 De liberalisering en privatisering van de nuts

de euro hebben ingevoerd.

instellingen en de uitkeringsinstanties moet
Overheidsbedrijven worden niet langer tot c

3 De eventuele invoering van een Europese grondwet in de toekomst moet de bekroning van
samenwerking van onderop zijn en moet via referenda door de bevolking van de betrokken
lidstaten worden bekrachtigd.

Help dan mee een dam op te wi
4 De uitgaven voor salarissen en reiskosten van het Europees Parlement moeten aanzienlijk

superstaat Europa. Word lid var

verminderd worden, onder meer door te stoppen met het afwisselend in Brussel en
Straatsburg vergaderen.

5

J

Het Europees arrestatiebevel moet op de helling en lidstaten worden niet langer verplicht
om hun burgers uit te leveren aan staten met een minder zorgvuldige rechtspleging.

6

Het monetair beleid van de EU moet zich minder richten op monetaire stabiliteit en meer
op sociale stabiliteit.

At ik voel me thuis bij de eurokritische

Ik machtig de SP om per kwartaal ondersta,
rekening. Als welkomstgeschenk krijg ik de
onvergetelijke Nederlandse liedjes of het b(
Ik krijg elke maand het nieuwsblad de Tribi
'tomaatnet', de reclamevrije internetprovic
Ik ontvang graag de CD 'Die nemen we

1k ontvang graag het boek 'Nieuw optim
7 Er moet meer aandacht komen voor de rechten en voorzieningen van grensbewoners, waaronder heldere regelingen voor grensoverschrijdend arbeids- en sociaal verzekeringsrecht.

8 Voor alle werknemers in de EU-landen moeten voortaan de arbeidsvoorwaarden gelden
van het land waarin ze op dat moment werken. Werknemers van Europese bedrijven krijgen
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1k wil ook graag als ROOD (jongeren in de SP)
10 Diploma's uit de verschillende EU-landen moeten in
alle lidstaten erkend worden; de rechten die voorvloeien uit die erkenning, worden gegarandeerd.
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Europese Commissie, de Europese Centrale
De Europese Centrale Bank legt voortaan

12 Monopolievorming van grote software- en computerbedrijven in de Europese Unie moet
worden tegengegaan.

13 De inzet van EU-fondsen moet worden beperkt tot de zwakste gebieden, waarbij voorrang
wordt gegeven aan publieke voorzieningen, milieuzorg, bestaanszekerheid, werkgelegenheid en noodhulp bij natuurrampen.

14 De Europese Unie moet zich hard maken voor de snelle invoering van een belasting op
flitskapitaal (Tobin-tax), opheffing van het bankgeheim en het aanpakken van belastingparadijzen.
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Ik voel me thuis bij de eurokritische opstelling van de SP. Noteer mij als lid
Ik machtig de SP om per kwartaal onderstaand bedrag af te schrijven van mijn
rekening. Als welkomstgeschenk krijg ik de CD 'Die nemen we mee' met twintig
onvergetelijke Nederlandse liedjes of het boek 'Nieuw optimisme' van Jan Marijnissen.
ik krijg elke maand het nieuwsblad de Tribune in de bus en gratis toegang tot
'tomaatnet', de reclamevrije internetprovider voor alle SP-leden.
1k ontvang graag de CD 'Die nemen we mee'
Ik ontvang graag het boek 'Nieuw optimisme' van Jan Marijnissen
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Telefoon

Geboortedatum
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oma's uit de verschillende EU-landen moeten in
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U kunt deze machtiging op eik moment stopzetten meteen telefoontje aan de SF: (010) 243 5540.
U kunt deze kaart ook in een enveloppe versturen, aan hetzelfde adres als op de achterkant van deze kaart.
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23 Commerciële productie en import van geneti
de EU verboden blijven zolang er onvoldoen
gevolgen voor volksgezondheid, milieu en e

16 De culturele verscheidenheid binnen de Europese Unie moet volledig gerespecteerd worden.

24 Er komen Europese standaarden voor dieren

De Europese talen en de erkende Europese minderheidstalen, waaronder het Fries, worden

tegengaan. Dierproeven voor cosmetische d

optimaal beschermd.

moeten verboden worden. De Europese Uni€
preventief te enten.

17 Onderwijsinstellingen van de overheid worden niet langer opengesteld voor particuliere
investeerders en sponsors.

25 De belastingvrijstelling voor luchtvaartmaats

Europese heffing op kerosinegebruik en op c
18 Marktwerking in de zorg wordt niet langer bevorderd door de Europese Unie. De macht
van farmaceutische bedrijven wordt ingeperkt.
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nemen in de Trans-Europese Netwerken moe
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27 De EU moet opvang van vluchtelingen in de
hartig en rechtvaardig toelatingsbeleid garar

20 In de EU moet zo snel mogelijk een einde komen aan de opwekking van atoomstroom.

worden vervolgd vanwege hun geloof, politk

De Unie stopt met het aanzetten van lidstaten tot de ondergrondse opslag van radioactief
afval. Lidstaten mogen barrières opwerpen tegen de import van energie van vuile of
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van de vrije markt, moet volledig erkend en
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23 Commerciële productie en import van genetisch gemanipuleerd voedsel moeten binnen
de EU verboden blijven zolang er onvoldoende zicht bestaat op de mogelijke negatieve
gevolgen voor volksgezondheid, milieu en ecologische systemen.
24 Er komen Europese standaarden voor dierenwelzijn en wetten die dierenmishandeling
tegengaan. Dierproeven voor cosmetische doeleinden en productie van en handel in bont
moeten verboden worden. De Europese Unie zal landen niet langer verbieden om dieren
preventief te enten.
25 De belastingvrijstelling voor luchtvaartmaatschappijen moet verdwijnen en er komt een
Europese heffing op kerosinegebruik en op onbenutte vliegtuigcapaciteit.
26 De miljardenverslindende plannen om veel meer autosnelwegen en luchthavens op te
nemen in de Trans-Europese Netwerken moeten van tafel. De mogelijkheden voor kleinschalig, grensoverschrijdend bus-, rail- en fietsvervoer worden verbeterd.
27 De EU moet opvang van vluchtelingen in de eigen regio stimuleren en ze moet een ruimhartig en rechtvaardig toelatingsbeleid garanderen voor asielzoekers die in hun eigen land
worden vervolgd vanwege hun geloof, politieke opvatting, ras of seksuele geaardheid.
28 De toepassing van terreur als politiek instrument moet onder alle omstandigheden krachtig
veroordeeld worden. De Europese Unie wordt een vasthoudender pleitbezorger van de
preventie, beheersing en oplossing van conflicten langs geweldloze weg. De EU gaat meer
bijdragen aan de oplossing van het lsraelisch-Palestijnse conflict.
29 Het recht van ontwikkelingslanden om hun economieën te beschermen tegen het geweld
van de vrije markt, moet volledig erkend en gehandhaafd worden. Dumping van Europese
goederen in arme landen wordt stopgezet.
30 De militarisering van de Europese Unie moet worden gestopt. De lidstaten van de Europese
Unie besluiten om geen massavernietigingswapens meer te ontwikkelen of op hun grondgebied te stationeren, en voeren een terughoudend wapenexportbeleid.
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Lijsttrekker voor de SP bij de Europese verkiezingen is
Erik Ieijer die sinds 1998 deel uitmaakt van het Europees
Parlement. Meijer was de afgelopen jaren de officiële
'rapporteur' van het parlement over de privatisering van het
openbaar vervoer. Het is in belangrijke mate aan zijn inzet en
overredingskracht te danken dat het parlement de plannen van de Europese
Commissie voor verplichte liberalisering van het stad- en streekvervoer
heeft afgewezen. Meijer maakt zich op voor een nieuwe ronde als 'waakhond in Brussel', om ondersteund door een aantal partijgenoten nog
meer tegengas te kunnen geven aan superstaat Europa.
-

-

-

-

'Stuur een waakhond naar Brussel'
SP-eerste weg links
Landelijk Secretariaat, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam
T (010) 243 55 55 F(010) 243 55 66 E sp@sp.nl I www.sp.nl
SP-vertegenwoordiging in het Europees Parlement, Wiertzstraat, ASP 9G1 58, 1047 Brussel, België
T +32 2 284 7492 F +32 2 284 94 92 Straatsburg: T +33 388 177 492 F +33 388 179 492
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