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300 RICHTLIJNEN MOETENVAN EUROPA EEN GROTE MARKT MAKEN
mER ZIjN ONZE VOORSTELLENOM VAN EUROPA EEN ECHTE
DEMOCRATIETE MAKEN, WAARONDERVIJF HOOFDPUNTEN.
De Europese Gemeenschap werd opgericht als een eerste stap op weg naar
een democratische vereniging van vrije volkeren.
Vandaag de dag zijn er twee uitvoerende organen, de Europese Commissie
en de Europese Raad van Ministers, die, in feite, de wet voorschrijven.
Maar zij hoeven niet of nauwelijks verantwoording af te leggen tegenover het Europees Parlement. Het Europees Parlement dat tegenwoordig de
enige vertegenwoordiger is van de stem van de Europese burgers. En juist
deze burgers vormen de Europese Gemeenschap.
Na 30 jaar Europa moet geconstateerd worden dat de Europese Gemeenschap geen democratie is.
Dat is de reden waarom I.D.E. - Initiatief voor een Europese Democratie
- de Europese burgers hun rol wi! laten spelen in het kader van een
ware democratie, namelijk de rol van de motor in de Europese eenwording.
Iedereen realiseert zich dat de Europese instellingen moeten veranderen
en dat de Europese uitvoerende machten verantwoording moeten afleggen
aan het Europees Parlement. Maar dat is niet voldoende om de burgers
hun wettige rol te geven.
De burgers moeten beschikken over aIle democratische middelen om hun
eigen toekomst te kiezen en te controleren.
Een echte democratie op Europees niveau kan niet bij decreet uitgevaardigd worden maar is iets wat geleerd kan en moet worden.

1.

zelf vertegenwoordigers en bestuurders kunnen kiezen ten behoeve
van democratische instellingen.

4.

efficient kunnen voldoen aan de fundamentele wensen van de burgers, zoals hun verlangen naar een beter beschermd leefmilieu.

5.

kunnen bevestigen en onderschrijven dat de Gemeenschap het hart
van een verenigd en onafhankelijk Europa moet zijn dat kan beantwoorden aan de verwachtingen van andere Europeanen, met name
van hen in het Oosten.

Democratie betekent het kunnen kiezen van vertegenwoordigers en
bestuurders. Op Europees niveau is het Parlement rechtstreeks maar
volgens het nationale kiesstelsel van de twaalf lidstaten verkozen.
Door deze verkiezingen beschikt zij over een directe legitimiteit.
Toch blijkt op dit moment het Europees Parlement het orgaan te zijn
dat, ondanks haar legitimiteit nauwelijks bevoegdheden heeft.
Twaalf Europese democratieen vonnen op het ogenblik geen Europese
democratie! .
Democratie betekent een door de bevolking gekozen regering die verantwoording verschuldigd is aan een parlement dat beschikt over werkelijke
macht. De Europese Commissie dient door het Europees Parlement benoemd te worden, en alleen aan deze instantie verantwoording af te
leggen.

- De burger moet de belangrijkste rol gaan spelen bij de opbouw
van de Europese Gemeenschap.
Er dient een klimaat te worden gecreeerd waarin de bevolking
zich kan organiseren zodat net~erken kunnen ontstaan van burgers
op Europees niveau, en met name van Europese transnationale partijen.
'- Om een verenigd Europa tot stand te brengen moet de Gemeenschap beschikken over exclusieve bevoegdheden op het gebied van:
* de defensie
de buitenlandse politiek
* de economische en financiele politiek
* het milieu

*

- Het afschaffen van nationale quota op aIle besluitvormingsniveaus
en deze vervangen door een minimum aantal uit de vertegenwoordigde landen.

- Standaardisatie van de voorwaarden voor het presenteren van
Europese lijsten voor de Europese verkiezingen in aIle landen,
cq. een Europese kieswet.

- Het instellen van een referendum-mechanisme waarbij het yolk het
initiatief neemt.

Verbod op dubbelmandaten: parlementariers mogen niet zowel in
het nationale als het Europees Parlement zitting hebben.
- Het uitbreiden van de bevoegdheden van de Economische en
Sociale Raad met een verplichte samenwerkingsprocedure.
- Het oprichten van een Europese Tweede Kamer die de regio's
vertegenwoordigt (zie regionale politiek).

2.

ELKAAR BEGRIJPEN

HET TALENONDERWIJSUITBREIDEN

o

Opdat de Gemeenschap iets anders wordt dan een democratische ruimte in
hokjes opgedeeld, met burgers die niet in staat zijn de taalbarrieres te
overwinnen, is het op dit moment een eerste vereiste dat de burgers leren
zich in meerdere Europese talen uit te drukken. Het talenonderwijs is een
voorwaarde voor een ware democratie op Europees niveau.

- Het onderwijzen van een eerste Europese taal vanaf de basisschool.
- Het onderwijzen van een tweede Europese taal tijdens het voortgezet onderwijs.
- Afschaffing van alle c1ausules die betrekking hebben op nationaliteit en die in de huidige onderwijssystemen de overhand
hebben.
- De mogelijkheid voor iedereen om tegen een redelijke prijs deel
te nemen aan het talenonderwijs.
- Het reserveren van financHHe middelen speciaal voor talenonderwijs en voor onderwijs in het algemeen. Deze investeringenvonnen een prioriteit voor de toekomst.

- Het bevorderen van systematische uitwisseling tussen de Europese
lagere en middelbare scholen. Het stimuleren van uitwisseling van
leraren op alle niveaus van onderwijs. Het in gebruik nemen van
een specifiek talenonderwijsprogramma op universitair niveau en
voor de pennanente educatie.
- Het bevorderen van de bestaande programma's van de Gemeenschap
(COMETT,ERASMUS.•.), het bespoedigen van het invoeren van
het programma LINGUA en het introduceren van een uitgebreid
programma voor de Gemeenschap, speciaal bestemd voor talenonderwijs.
- Het oprichten van een Europese televisiezender toegespitst op het
onderwijs in het algemeen en het talenonderwijs in het bijzonder.
- Het stimuleren van het ontstaan van instellingen gericht op het
geven van talenonderwijs tegen een redelijke prijs.

- Het verhogen van het aantal uren talenonderwijs op scholen en
het zwaarder laten wegen van de hiervoor bebaalde cijfers voor
bet examen.
- Het financieel steunen van onderzoek op het gebied van geautomatiseerde vertaalsystemen.

3. COMMUNICEREN
DE (TELE)COMMUNICATIE-NETWERKEN
UITBREIDEN
De democratie berust op de deelname van aIle burgers aan het dagelijkse
leven via verschillende structuren (instellingen, partijen, vakbonden,
verenigingen, etc). Voor het goed functioneren van deze instellingen is
het noodzakelijk dat de leden elkaar kennen en ontmoeten.
De opbouw van een Gemeenschap van Europese burgers vraagt om de
ontwikkeling van snelle en goedkope communicatie-netwerken, waarvan de
tarifering gebaseerd is op tijdsduur of afstand en die iedere "grens"discriminatie binnen de Gemeenschap uitsluit.

Afschaffing van aIle protectionistische maatregelen en van aIle
nationale grenzen inz.ake transport teneinde het voor aIle
bedrijven mogelijk te maken om zich over het gehele Europese
grondgebied uit te breiden.
Het definieren van een Europese transportregeling die een
werkelijke concurrentie garandeert, zowel op de transport-markt
als tussen de verschil.lende transportmiddelen, in het bijzonder
het vliegtuig en de TGV (Train Grande Vitesse).
Het bestrijden van tariefverschillen die de ontwikkeling van
Europese telecommunicatie afremmen.

Het dereguleren, met behulp van gemeenschapsgelden, van vervoer
naar de minst rendabele bestemmingen.
Het bevorderen van de aanleg van een TGV-netwerk, waarvan de
constructie, promotie en exploitatie wordt ondergebracht bij een
Europese onderneming.
Dit transportmiddel beantwoordt het meest aan eisen van snelheid, redelijke tarieven en milieubescherming.
Het invoeren van een gratis autosnelwegennet over de gehele
Gemeenschap.
Het beheer van dit autosnelwegennet in handen geven van
regionale instanties en dit financieren door een belasting op
benzine die voor de gehele Gemeenschap geldt.

Het instellen van een Europese vervoerspas voorbehouden aan
bepaalde categorieen (jongeren, midden- en kleinbedrijf, vere-

nigingen), gebaseerd op overeenkomsten tussen de regio's en de
EG, bestemd voor verbindingen die zowel voor de Gemeenschap
als voor de regio van belang zijn.
Zorgdragen voor een tariefstelling voor telecommunicatie die
uitsluitend gebaseerd is op tijdsduur en afstand.

Overal in Europa getuigen de burgers van hun wi! om de bescherming van
het milieu ter hand te nemen en betrokken te worden bij de beslissingen
die hun leefklimaat betreffen.
Geconfronteerd met de aantasting van het milieu zowel op mondiaal als
op Europees niveau geven de burgers uiting aan de absolute noodzaak om
de aantasting van het erfgoed van onze aarde een halt toe te roepen.

Het garanderen aan een ieder van een schoon milieu en
leefklimaat.

Bevordering van bewustwording van de milieuproblemen via het
onderwijs.
Het mogelijk maken dat er op lokaal niveau initiatieven door het
volk worden ontwikkeld ten behoeve van iedere kwestie die
betrekking heeft op het milieu.

Op Europees niveau de invoering ondersteunen van de strengst
mogelijke milieunormen.
Zich verzekeren van de doeltreffende toepassing van de strengste regels in streken die in het bijzonder bedreigd worden.
Oprichting van een Europees Instituut voor het Milieu, een
lichaam belast met:
voorstellen van wetten, reglementen en normen, in overeenstemming met de strengste bestaande norm op dat gebied.
* rapporten opstellen, op eigen initiatief of op verzoek van de
commissie.
overgaan tot enquetes en controles.

*

*

Het oprichten van een "Milieubank", belast met de ontwikkeling
van financieringsprogramma's op het gebied van nieuwe technologieen die niet vervuilend zijn, en van nieuwe energiebronnen.
Financiering van het beleid ten gunste van het milieu door middel
van:
* een gemeenschapsbudget
* toepassing van het principe: "De vervuiler betaalt" met:
- de invoering van belasting op gevaarlijke of giftige
stoffen,
- het heffen van boetes,
- de financiele inkomsten verkregen uit de belasting van
bepaalde vervuilende activiteiten.

Het verplicht stellen van een label op ieder produkt dat schadelijk is voor het milieu.

Het bevorderen van de uitbreiding van het openbaar vervoer in
de steden en deze onderbrengen in de laagste BTW-groep.
Het ondersteunen van de programma's die beogen bedreigde
plekken te beschermen, zoals de Oostzee, de Middellandse Zee,
de Noordzee of de Rijn.
Het bevorderen van de internationale samenwerking op het gebied
van de milieubescherming, met name in de Oostbloklanden door
hen een statuut ter samenwerking met het Europees Instituut
voor het Milieu aan te bieden.

De Gemeenschap kan haar Europese identiteit slechts bevestigen wanneer
zij zichzelf erkent als de kern van een verenigd Europa.
Europa houdt niet op bij haar gemeenschapsgrenzen. De Gemeenschap
moet dus haar positie tegenover andere Europese landen definieren, in het
bijzonder tegenover de Oostbloklanden, door het aanvaarden van een
Europese politiek, waarvan het doel is duidelijk te laten zien dat de
Gemeenschap zich ten doel heeft gesteld om aIle Europeanen samen te
brengen.

De Gemeenschap stelt zich ten doel om op korte termijn de
landen van West-Europa die nog niet zijn aangesloten bij de
E.G. op te nemen.
De betrekkingen met Oost-Europa moeten niet langer onder de
buitenlandse politiek vallen.
In hun huidige gedaante maken noch de Sovjetunie, noch Turkije
deel uit van Europa. Vanwege haar grootte, haar status van
supermacht en de onmogelijkheid voor het Russische yolk om over
haar lot te beslissen, zal de Sovjetunie niet tot de Europese
eenheid kunnen behoren.
Turkije zou met haar integratie, sociale en culturele wendingen
de deur open zetten voor andere landen rond de Middellandse
Zee, hetgeen schadelijk zou zijn voor de Europese integratie.
De toetreding van nieuwe leden tot de E.G. kan alleen geschieden
wanneer zij volledig instemmen met de Europese verdragen zoals
die zijn vastgesteld op het moment van toetreding. Uitsluitend
onderhandelingen over overgangsafspraken kunnen in overweging
worden genomen.

Het uitwerken van een plechtige verklaring van de "Twaalf" die
de doelstellingen bevestigt van de Gemeenschap om het hart van
een verenigd, onafhankelijk en democratisch Europa te zijn.
Het informeren van de Oost-Europese volkeren over de EG en
over wat de toetreding van hun land tot de Gemeenschap zou
betekenen.

Het ondersteunen van "non-gouvernementele organisaties" die de
banden met Oost-Europa uitbreiden.
De Europese politiek moet zich richten op de volken, niet op de
staten.

BUITENLANDSEPOLITIEK
SOLIDAIREN EENSTEMMIGNAAR BUlTEN TREDEN
De Gemeenschap kan een groeiende multipolarisatie van de internationale
betrekkingen constateren. Zij is dan ook aan zich zelf verplicht boven
de traditionele Oost-West-verhoudingen uit te stijgen. Zij moet een voorbeeld-functie vervullen voor gemeenschappelijke integratie op basis van
regio's, voor andere continenten die dit zouden willen.

Een Europese Gemeenschap met bevoegdheden om de buitenlandse
politiek te bepalen.
Een Gemeenschap met de noodzakelijke instrumenten ten behoeve
van het uitwerken en het voeren van een buitenlandse politiek.
Verspreiden van de fundamentele waarden van Europa door op
internationaal niveau initiatieven· te ontplooien ter bevordering
van de Rechten van de Mens, de sociale en democratische grondrechten.
Voorrang geven aan de Europese benadering van de betrekkingen
van Europa met de Derde Wereld, op basis van intercommunautaire samenwerkingsverbanden.
Verder ontwikkelen van de gemeenschapsfilosofie van Europa, en
van de betrekkingen van de Gemeenschap met de andere Europese
landen, met inbegrip van de Oostbloklanden (Europese politiek).
Het garanderen van de onafhankelijkheid van de Gemeenschap
door de naleving van haar diplomatieke en militaire verdragen,
alsmede van haar overeenkomsten op het gebied van handel en
cultuur.
De Gemeenschap tot een centrum van evenwicht binnen de
huidige internationale verhoudingen maken, en niet tot een derde
"machtsblok".

Het coordineren van de buitenlandse politiek van iedere lidstaat,
door middel van het oprichten van een Commissariaat voor
Buitenlandse betrekkingen.
De benoeming van een Europees Diplomatiek Corps, in combinatie
met de instelling van een opleidingssysteem.
Het onderhouden en aanknopen van internationale betrekkingen
op initiatief van het Commissariaat van Buitenlandse Betrek-

kingen; eenstemmige vertegenwoordiging van de Gemeenschap in
internationale organisaties en conferenties.
De bekrachtiging door het Europees Parlement van ieder internationaal verdrag dat getekend is door een lidstaat, indien de
Commissie van mening is dat het verdrag valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschap.
Een voorstel tot samenwerkingsverband met de landen rond de
Middellandse Zee, niet alleen gericht op economische
betrekkingen maar ook op culturele en politieke betrekkingen.
Bij onderhandelingen over en het sluiten van samenwerkings- en
associatie-akkoorden dient het principe van "respect voor de
Rechten van de Mens" voorop te staan.

LANDBOUW
VERSTERKlNG VAN DE EUROPESE POSITIE ALS TWEEDE LANDBOUWMACHT IN DE WERELD
De landbouwpolitiek moet gericht zijn op het ondersteunen van vernieuwing en rationalisatie van de Gemeenschappelijke Landbouw Politiek,
door opnieuw de plaats van de Gemeenschap te bevestigen als tweede
landbouwmacht in de wereld, die beschikt over een moderne en concurrerende landbouw.

Verlaging van de landbouwprijzen door ze steeds dichter bij de
wereldprijzen te brengen en door een eensgezinde en krachtige stem
in de GAIT uit te brengen tegen de kritiek op de Gemeenschappelijke Landbouw Politiek.
Voorrang aan de modernisatie van de landbouwstructuren en aan de
mogelijkheden tot onderzoek en opleiding.

Duidelijk onderscheid tussen de doelstellingen die vanuit een economische aanpak voortvloeien, of die nodig zijn vanuit sociaal of
milieu-oogpunt.

Het landbouwbudget weer in evenwicht brengen ten bate van de
structurele fondsen.
De ondersteuning van modernisatie van de landbouwstructuren in
combinatie met de regionale politiek, in het kader van programma's die door de regio's en door de Gemeenschap zijn
voorgesteld en goedgekeurd.
Voorrang geven aan landbouwonderzoek door middel van aanmoedigingsprogramma's van de Gemeenschap, en aan de opleiding
van agrariers: permanente educatie en vooral gelijkschakeling van
agrarische opleidingen op hoog niveau.
De weg inslaan naar diversificatie van de landbouwprodukten,
georienteerd op de scbaarse produkten.
De instelling van specifieke middelen voor een handelspolitiek
(crediet, verzekeringen).
De begeleiding van de modernisatie van de landbouw door middel
van een aangepaste sociale politiek (hulpfondsen).

Definitie van een alles omvattende plattelandspolitiek voor de
minst-florerende of in verval-zijnde streken; deze politiek moet
inhouden: de bevordering van lokale initiatieven (ambachten), de
ontwikkeling van het toerisme en de heropwaardering van de
kwaliteit (bijvoorbeeld: aanduiding van herkomst van het produkt).

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
DERDE WERELD
EEN EIND MAKEN AAN DE ONTWIKKELINGSHULP
EN EEN ECHT
SAMENWERKINGSVERBAND
INSTELLEN
Europa moot een fundamentele rol spelen in de ontwikkeling van de Derde
Wereld, om morele, historische maar ook om politieke en economische
redeneIi.
Ais politieke handelsmacht, gekarakteriseerd door zijn openheid op het
gebied van handel met het buitenland, is Europa verplicht zowel afzetgebieden voor zijn export als grondstoffen te zooken. Een nauwe onderlinge
afhankelijkheid tussen de Europese landen en die van de Derde Wereld is
daarvan het gevolg.

Bevorderen van de democratie en van de Rechten van de Mens in
de Derde Wereld-Ianden door middel van een beleid dat uitgaat
van samenwerking.
Bijdragen aan de versteviging van de regionale integraties die op
dit moment al op gang zijn gekomen (Centraal Amerika, Maghreb,
de Golfstaten).
-.
De Derde Wereld-Ianden de mogelijkheid bieden om hun eigen
ontwikkelingspolitiek te bepalen, o.a. door hen de middelen te
geven ter realisatie hiervan.

Het zo snel mogelijk aflossen van de schulden d.m.v. financiele
mechanismen (terugkoop van schuldacties).

Druk uitoefenen op het IMF om compenserende maatregelen te
nemen bij de toepassing van de structuur-politiek.
De versoepeling van non-tarifaire protectionistische maatregelen
voor de produkten uit de ontwikkelingslanden.
Ontwikkeling van het produktie-apparaat van Derde Wereld-Ianden
door overbrenging van aangepaste technologie die meer gericht
is op know-how dan op de produkten zelf.
Verbetering en uitbouw van een stabilisatiesysteem voor de
grondstofprijzen.

De instelling van een Europees economisch en financieel samenwerkingsorgaan dat een strategie voor de lange termijn moet
ontwerpen.
Het vastleggen van het voornemen om 0,7% van het Bruto Nationaal Produkt van de geindustrialiseerde landen af te staan voor
ontwikkelingssamenwerking.
Het bevorderen van de Zuid-Zuid-handel door de versterking van
de regionale integratieprocessen door middel van financiering
van infrastructuren in het transportwezen, van opleidingen en
van uitwisseling van leidinggevend personeel (NGO-projecten).
Gebruik maken van werkloos Europees kaderpersoneel voor het
geven van opleidingen in Derde Wereld-Ianden.
Het steunen van de non-gouvernementele acties vooral door
plannen te accepteren die direct van Derde Wereld-Ianden uitgaan.
De bevordering van een selectieve politiek die rekening houdt
met de graad van economische en democratische ontwikkeling van
de betreffende streken. In deze geest kan Latijns-Amerika
geschikt bevonden worden om een bevoorrechte partner van de
Gemeenschap te worden.

CULTUUR
HET ONTWIKKELENVAN DE VERSCHILLENDECULTOREN BINNEN DE
GEMEENSCHAPOM EEN EUROPESE IDENTITEITTE BEVORDEREN
o

Het bevorderen van een Europese cultuur houdt in, dat aan iedere cultuur
afzonderlijk de gelegenheid gegeven moet worden zicb te manifesteren, zich
te verrijken en zicb te bevestigen in het contact met andere culturen.

Gelegenheid geven tot wederzijdse kennismaking met de verschillende culturen van de Gemeenschap.
De culturele minderheden garanderen dat hun rechten op de bevordering en de ontwikkeling van hun identiteit gerespecteerd zuBen
worden, met inacbtneming van de belangen van de Gemeenschap.
Strijden tegen de uniformering en de verarming van onze cultuur
door gezamenlijke, creatieve activiteiten van de Gemeenschap te
bevorderen en ontplooien.
Bevestiging van de identiteit van een Europese cultuur, die openstaat
voor de rest van de wereld.

In het onderwijs uitgebreide studie van de verschillende Europese
culturen en beschavingen.
De scholieren van jongs af aan vertrouwd maken met de geschiedenis
en de opbouw van Europa.
Een uitgebreid programma samenstellen voor gemeenschappelijke
culturele activiteiten en voor het kunstonderwijs.
Het oprichten van een Europees Fonds voor bet Cultureel Erfdeel,
dat als taak beeft om in samenwerking met de regio's een politiek
op te stellen voor het behoud van het Europees cultureel erfdeel.
Ondersteuning van Europese produkties, door bijvoorbeeld uitbreiding van bet MEDIA-programma in de gehele Gemeenschap.

De harmonisatie van de wetgeving op de uitwisseling van Europese
produkties en kunstwerken.
De bescberming van de Europese markt door anti-trust en anticoncentratie-controle.

Steun voor de vertaling van Europese literaire werken en voor
toepassing van een Europese wetgeving inzake auteursrechten.
Een financiele ondersteuningspolitiek voor de creatie van audiovisuele activiteiten in de Gemeenschap, om een Europees kwaliteitsprodukt te ontwikkelen dat kan wedijveren op commercieel
niveau. Het instellen van minimum-quota voor de uitzending van
Europese produkties op alle radio- en televisiestations binnen de
EG voor een overgangsperiode van tien jaar.

EEN GEINTEGREERDEDEFENSIEPOLITIEK,GEBASEERDOP EEN LEGITIEME
DEMOCRATIE
De defensiepolitiek moet op Europees niveau geintegreerd worden en geleid
worden door een politieke macht, met een democratische legitimiteit. AIleen
op deze basis kan de Gemeenschap de uitdaging van onafhankelijkheid aannemen en een gelijkwaardige partner in de ontwapeningsbesprekingen worden.

Een gemeenschappelijke Europese defensie ter verdediging van de
vrijheid en van de democratie in Europa.
Een gemeenschappelijke Europese defensiepolitiek voor de internationale ontwapening.
De oprichting van een Europees leger dat op den duur de nationale
legers moet vervangen.
Gedeelde lasten van alle lidstaten van de Gemeenschap in de
gemeenschappelijke .•defensie.

Het bondgenootschap met de NAVO: binnen de NAVO treedt de
Gemeenschap op als een bicentraal georganiseerde eenheid. De
ontwikkeling van de Europese pijler van het bondgenootschap
bevestigen, opdat Europa als eerste verantwoordelijk is voor de
eigen defensie.

Standaardisatie en mogelijkheid tot uitwisseling van aIle legeruitrustingen en bewapeningssystemen die in Europa gebruikt worden.

Instelling en ontwikkeling van militaire onderwijs- en trainingsprogramma's op Europees niveau.
De versterking van de rol van de WED is een vereiste voor de
oprichting van een gemeenschappelijke Europese defensie.

ECONOMISCHEN MONErAIR POLITIEK
EEN ECONOMIEIN DIENSf VAN EUROPA MEER DAN EUROPA IN DIENSf
VAN DE ECONOMIE
De economie en de munteenheid moeten instrwnenten worden die ten dienste
staan van een daadwerkelijke Europese integratie.
Het invoeren van een munt, exclusief van andere munt-eenheden, zal veel meer
zijn dan een symbool: het zal de enige garantie zijn voor een werkelijk
geintegreerde markt en voor een rechtvaardige concurrentie tussen Europese
ondernemingen.

Vrijheid van ondernemen: basis waarop de gemeenschappelijke
economie berust.
Een Europa met een muntsoort zal slechts te verwezenlijken Zl]n
wanneer de economische en sociale structuren van de lidstaten zich
aan elkaar kunnen aanpassen. De invoering van de ECU kan daarom
slechts geleidelijk plaatsvinden.
Een krachtige regionale politiek is een onmisbaar vereiste voor de
economische en monetaire integratie, omdat dit de te grote structurele verschillen tussen de regio's kan uitwissen.
Het monetaire beleid zal, zowel binnen de EG als naar buiten toe,
op Europees niveau gebracht moeten worden, terwijl de nationale
monetaire autoriteiten belast zullen blijven met het uitvoeren van
dit beleid.

Het bevorderen van het in werking treden van de richtlijnen zoals
vastgelegd in het Witboek met betrekking tot de interne markt.
Oprichting van een comite voor de co6rdinatie van de verschillende
soorten van budgettaire en monetaire politiek.

Uitbreiding van wederzijds erkende betaalmiddelen zoals Eurocheques,
creditcards e.d.

Vereenvoudiging van de wettelijke en fiscale verplichtingen, opgelegd
aan het Midden- en Kleinbedrijf binnen de Gemeenschap.
Vaststelling van de begrotingspolitiek als instrwnent van de economische politiek van de Commissie.

Oprichting van een Europese Centrale Bank, die centraal een Europees monetair beleid vaststelt. De president en de directieleden van
deze bank zullen benoemd worden door het Europees Parlement op
voorstel van de Commissie.
De nationale centrale banken zullen de organen blijven die belast
zijn met de uitvoering van de politieke richtlijnen die gedefinieerd
zijn door de Europese Centrale Bank.

IMMIGRATIE
EEN ANTWOORDVAN DE GEMEENSCHAPVANUITEEN HUMANISfISCHE
BENADERING
Een antwoord van de Gemeenschap op het immigratieprobleem, dat in meer of
mindere mate aIle landen van de Gemeenschap aangaat, moet gegeven worden
onder afwijzing van ieder soort van extremisme en met respect voor de traditie
van Europa als asielmogelijkheid voor politieke vluchtelingen en de waarde die
gehecht wordt aan de Mensenrechten.

Migraties binnen de Gemeenschap kunnen op geen enkele manier
beschouwd worden als emigratie of immigratie.
Het is belangrijk, voor zover mogelijk, economische van politieke
immigratie te onderscheiden.

un gemeenschapsbenadering van de immigratiekwesties (een zelfde
visum en een zelfde verblijfsvergunning voor de gehele
Gemeenschap).
De bestrijding van het racisme, vooral door verbetering van de
levensomstandigheden van de bevolking, in gebieden met veel immigranten.
De migranten dezelfde behandeling verzekeren als de Europeanen op
het gebied van sociale rechten en individuele vrijheid.

Benoeming door de staatshoofden van een Hoog Communautair
Commissariaat voor de migranten. Zijn rol is:
maatregelen voorstellen om de verschillende soorten van wetgeving met betrekking tot immigratie te harmoniseren;
het controleren (achteraf) van de doeltreffendheid van het
integratiebeleid met betrekking tot migranten;
* een jaarlijks openbaar rapport opstellen over de eigen activiteiten en over de verschijnselen van immigratie.

*
*

Toekenning van kiesrecht aan de migranten voor locale verkiezingen
na een minimumperiode van permanent verblijf; deze periode zal op
z'n hoogst gelijk zijn aan de periode waarvoor de kandidaat op
lokaal niveau gekozen is.
Vaststelling van een gemeenschappelijk renovatieplan voor wijken
met een groot aantal migranten door de nadruk te leggen op de
kwaliteit van de openbare diensten (openbaar vervoer, onderwijs,
milieu etc.).

ONDERWIJS
EEN EUROPESE BURGER ZIjN: DAT KAN JE LEREN!
Het onderwijs heeft als doel verantwoordelijke Europese burgers af te leveren
die in staat zijn de Gemeenschap te begrijpen en er hun rol in te spelen.

De Gemeenschap moet een algemeen kader aanbieden waarbinnen de
staten en de regio's hun onderwijsbeleid organiseren.
Het scheppen van vergelijkbare onderwijs- en opleidingsstructuren
in de lidstaten.
Het talenonderwijs heeft voorrang, niet zozeer als doel op zich,
maar als verrijking en om de harmonisatie van de onderwijssystemen
in Europa mogelijk te maken.
Versterking van de beroepsopleidingen bij uitstek ter bestrijding
van de werkloosheid en de plaatsing in de maatschappij van de
jongeren.

Verplicht onderwijs van een vreemde Europese taal vanaf de basisschool, en een tweede op het niveau van het voortgezet onderwijs.

Afschaffing van voorwaarden op het gebied van nationaliteit en
erkenning van een Europese opleiding voor onderwijzend personeel,
bekrachtigd door een gemeenschapsdiploma.
Uitbreiding van het ERASMUS-programmaten behoeve van aIle
scholieren van bet voortgezet onderwijs en aIle studenten.

Integratie van de toelatingseisen voor scholieren en studenten om
hun mobiliteit binnen de Gemeenschap te vergemakkelijken.
Instelling van een handvest voor de Europese student, dat de
gelijkwaardigheid van zijn rechten binnen de Gemeenschap zeker
stelt.

Bevordering en ondersteuning van ieder initiatief dat probeert
ondernemingen en studenten dichter bij elkaar te brengen.

REGIONALEPOLITIEK
DE REGIO: HET FUNDAMENTVAN EEN EUROPESE INTEGRATIEPOLITIEK
De regio's moeten de hoeksteen van de Europese Gemeenschap worden. Om dat
te bereiken, moet men zich ervan verzekeren dat de Europese Gemeenschap te
werk zal gaan met respect voor de bestaande verschiIlen, en de regio's bevoegdheden zal geven op aIle gebieden die niet exclusief onder de Gemeenschap vallen.

Omdat er tegelijkertijd sprake is van de garantie van de regionale
diversiteit en van de eenheid binnen de Gemeenschap, moet de
noodzakelijke interregionale solidariteit zich manifesteren in het
kader van de structurele fondsen.
De regio, dicht bij zijn burger, moet het kader vormen waarbinnen
de eigen identiteit en de regionale rechten verdedigd worden.

Ontwikkeling van (trans)regionale banden. door middel van aangepaste
programma's.

Oprichting van een wetgevende macht bestaande uit twee kamers op
gemeenschapsniveau: een Regionale Kamer als tweede kamer.
De vertegenwoordigers die in de Regionale Kamer zitting hebben,
worden gekozen via rechtstreekse algemene verkiezingen. Er worden
20 zetels aan iedere staat toegekend. Daarin wordt voorzien via
regionale verkiezingen. Het aantal en de grootte van de regio's
worden door iedere staat zelf gedefinieerd.
De Regionale Kamer intervenieert op aIle gebieden die niet exclusief
ressorteren onder gemeenschapsinstanties, te weten:
* het institutionele evenwicht Gemeenschap - Staat - Regio,
transport en communicatie,
* cultuur,
* onderwijs,
* sociale politiek,
* het in werking stellen van bepaalde onderdelen van de landbouwpolitiek en van de economische politiek.

*

De Regionale Kamer bestudeert na het Parlement de teksten die
onder haar bevoegdheid vallen. Zij beschikt op het gebied dat haar
is toegekend over het recht van amendement en van een suspensief
(opschortend!uitstellend) vetorecht (voor de duur van een jaar bij
een veto met tweederde van de stemmen) of van een definitief
vetorecht (driekwart van de stemmen).

SOCIALE POLITIEK
HET SOCIALE EUROPA OF DE MANIER WAAROP 40 JAAR VOORUITGANG IN
EUROPA VOORTGEZET MOET WORDEN
Het doel van de sociale politiek is om geen politiek te zijn van bijstelling of
van compensatie van kosten van herstructurering op het economische vlak,
maar een politiek van het voorzien, het beheer en de regulatie van veranderingen en aanpassingen.

De sociale politiek dient op Europees, nationaal, regionaal en lokaal
niveau uitgevoerd te worden. Elke type voorziening wordt op het
daartoe meest optimale niveau beheerd en gecontroleerd.
Het systeem moet rusten op een onderscheid tussen het algemene en
voorzienbare risico voor ieder individu (zoals ziekte, invaliditeit), georganiseerd door de overheid, en de groeiende wens naar
geindividualiseerde bescherming die aan het initiatief van een
ieder wordt overgelaten.
De noodzaak om solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel met
elkaar in overeenstemming te brengen en om heffingen aan ieders
financHHe draagkracht aan te passen.
Solidariteit moet de bestrijding van iedere vorm van uitsluiting
mogelijk maken (bejaarden, langdurig werklozen, gehandicapten etc.)
en moet de ongelijkheden tussen de regio's opheffen.
De noodzaak om een antwoord te hebben op de toenemende vergrijzing van de samenleving.
Het versterken op Europees niveau van een garantie van een sociaal
stelsel waarbij daadwerkelijke mobiliteit van werknemers mogelijk
is.

Voorrang voor de bestrijding van de werkloosheid in de Europese
sociale, economische en structurele politiek.

Het aannemen van een Europees handvest van de sociale rechten
waarin aIle gemeenschappelijke waarden opgenomen zijn en waarop
geen enkele wettelijke regeling inbreuk kan maken.
Uitbreiding van de systemen van sociale bescherming voor migranten:
* door de stelsels van sociale bescherming beter te laten functioneren (vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten, verkorten van wachttijden etc.),

*

om de verschijning van "gaten" in de sociale dekkingstelsels te
voorkomen.

Vaststelling op lange termijn (het jaar 2000) van een Europees plan
van sociale voorzieningen ter bestrijding van de heterogeniteit van
de sociale beschermingssystemen (na voorafgaande studie). Het doel
is een progressieve harmonisatiedynamiek te ontwikkelen en mogelijk
te maken.

Bevorderen van het ontstaan van sociale, op Europees niveau gelegitimeerde partners. Een Europees vakbondsstatuut opstellen, door aan
een vakbond toe te staan in een ander land van de Gemeenschap een
vertegenwoordiging te hebben.
Ontwikkeling van de collectieve arbeidsovereenkomsten op Europees
niveau:
* harmonisatie van coIlectieve arbeidsovereenkomsten per bedrijfstak (scholing, kwalificaties, salarissen etc.>,
* de Sociaal Economische Raad de bevoegdheden geven welke
verplichten tot uitbreiding van de collectieve arbeidsovereenkomsten,
verplichte periodieke onderhandelingen,
* behoud van de verkregen rechten.

*

Bevordering van de sociale dialoog op aIle niveaus van vertegenwoordiging, in het bijzonder over punten als flexibiliteit, werktijden en kwalificaties.
Progressieve harmonisatie van wetgeving met betrekking tot medezeggenschap, hygiene- en veiligheidsregels, overleg etc.
Plannen voor een minimum inkomen dat op locaal niveau beheerd
wordt.
Aanbeveling van het creeren van een Europese databank voor de
werkgelegenheid (statistieken, observatie van de arbeidsmarkt en
het samenbrengen van vraag en aanbod).
Versterking van de preventiepolitiek op het gebied van de publieke
gezondheid (kanker, Aids, gezondheid op scholen en werk).

ONDERZOEK EN TECHNOLOGIEBELEID
HET IS BETER 12 PROBLEMEN SAMEN OP TE LOSSEN DAN EEN ENKEL
PROBLEEM 12 MAAL!

De mogelijk.heid om concurrentie en technologische onafhankelijk.heid
op lange tennijn te waarborgen, d.m.v. fundamenteel onderzoek.
De integratie van de verschillende soorten van onderzoeksbeleid
(vennijding van elkaar overlappende onderzoeken) bevordert de
efficiency en drukt de kosten.
Het Midden- en Kleinbedrijf moet in staat zijn de eigen behoeften
te bepalen op het gebied van toegepast onderzoek.
De toegang tot wetenschappelijke kennis vergemakkelijken, door
middel van popularisering en prijsverlaging van wetenschappelijke
uitgaven.
Het onderzoek moet zich richten op expliciet geformuleerde behoeften.

Progressieve verhoging van de nationale bijdragen aan het budget
voor het gemeenschapsonderzoek.
De toekenning van projecten aan die lidstaten, die op het desbetreffende gebied de technologische structuren hebben met de hoogste
prestaties.
Verbetering van de coordinatie van vroegere en huidige onderzoeksactiviteiten.
Het instellen van regionale tussenpersonen die het het MKB mogelijk
maken op gemeenschapsniveau te komen.
Erop toezien dat de staten die het minst gevorderd zijn op dit
gebied, niet uitgesloten worden van het integratieproces.

