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VVD-10 punten Europese verkiezingen 10 juni 1999
De VVD zegt waar het op staat
De Europese Unie is belangrijk voor Nederland. Een goed bestuurd, betaalbaar en democratisch
Europa, daar hebben we allemaal wat aan. De VVD wil de sterke kanten van de Europese samenwerking benutten en de zwakke kanten aanpakken. De VVD zegt waar het op staat: tien punten
om te komen tot een modern en betrouwbaar Europa.
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Een democratisch Europa
Europa is nog niet democratisch
~enoeg. De VVD wil daar wat aan
oen. Het Europees Parlement
moet de mogelijkheid krijgen individuele Commissarissen naar huis
te sturen als zij het vertrouwen
van het Parlement verloren
hebben. Dat Parlement moet ook
kunnen meebeslissen over de
gehele begroting van de Unie. En
de VVD vindt dat het Europees
Parlement weg moet uit
Straatsburg en alleen zitting moet
houden in Brussel.

5

haar middelen om te gaan. Dat
vereist een sterke begrotingsdiscipline. En dat vereist een harde
Euro, vindt de VVD. Want die is
van J.root belang voor het
han elsverkeer en voor de
bur~ers. De Europese Centrale
Ban is onafhankelijk en daar mag
op geen enkele wijze aan getorn

grenzen is niet aanvaardbaar.
Daarom is een krachti~er geza-

worden.

de eigen troe!;en moeten de
nationale par ementen het laatste
woord houden.

Een ondernemend Europa
De VVD streeft naar een stimulerend ondernemersklimaat in

moet niet in zijn eentje een geza-

menlijk optreden kunnen tegenhouden, maar over de inzet van

9

gemeenschaFspelijke markt
voltooien. A s we marktbelemme-

Een stabiel Euroba
De komende uit reiding van de
Unie is rechtvaardig voor de
nieuwe lidstaten, na tientallen

Europa. Daartoe moeten we de

Een veilig Europa
Grensoverschrijdende misdaad
moeten we grensoverschrijdend
bestrijden . Dat kan als we de
samenwerking tussen de lidstaten
op het terrein van politie (Europol)
maar ook op dat van justitie
(openbare ministeries en rechters)
versterken. De VVD wil daarbij

men lijk buitenlands be eid van de
EU nodig. De vrede moeten we
handhaven in NAVO-verband,
vooral op de Balkan. Een lidstaat

ringen wereldwijd verminderen,

jaren van communistische dicta-

kunnen bedrijven makkelijker
zaken doen over de grenzen heen.
Zo versterken we hun afzetmogelijkheid. En dus de werkgelegenheid. Net als in Nederland is het
Midden- en Kleinbedrijf in Europa
de banenmotor.

tuur. Zij is ook voor ons belangrijk, want die uitbreiding zorgt

Eén Europa. maar geen superstaat

10 Een groen Europa
Het Europese landbouwbeleid
moet meer marktgericht worden.
Wij dienen de handelsbelemmeringen wereldwijd te verminderen,

voor stabiliteit aan onze oost~renzen en voor nieuwe afzetmar ten .

In de regel moet de Raad van
Ministers bij meerderheid besluiten kunnen nemen.

voorrang geven aan een geza-

menlikke aanpak van mensensmok el, drugshandel, terrorisme,
wapenhandel en internationale
fraude. De bestaande mensenrechten moeten daarbij geëerbiedigd blijven.
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Europa is economisch nog niet af.
Nationale obstakels belemmeren
de gemeenschappelijke markt. Die
moeten we opruimen. We weten

uit de praktijk dat flexibilisering en
liberalisering leiden tot economische groei en tot meer werkgele-

Een betrouwbaar Europa
De Europese instellingen dienen
betrouwbaar te zijn. De VVD
heeft zich daar de afgelopen tijd
sterk voor gemaakt. Voor fraude,
vriendjespolitiek, verspilling en
geheimzinnigheid is geen plaats.

genheid. Maar we moeten natio-

naai beleid niet onnodif. naar
Brussel overhevelen. AI een als de
Europese Unie daardoor slagvaardiger kan optreden is de VVD
voorstander van overheveling van

bevoegdheden.

En ook niet voor Commissarissen

die nalaten maatregelen daartegen te nemen. Meer openbaarheid
is nodig. Van lidstaten en instellinr,en die nalatig zijn, dient de EU
ge d teru~ te vorderen en een

oete te effen. Ook het
Parlement heeft een grote verantwoordelijkheid: als het zorgt voor
meer openbaarheid van bestuur,
zal de geloofwaardigheid van de
Unie voor de burger toenemen.
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Een betaalbaar Europa
De Nederlandse overheid voert
een sober financieel beleid. Dat
zou de EU ook moeten doen, door
bezuinigingen en doelmatig met
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Een Europa met een
gezamenlijk asielbeleid
Veel binnen!benzen zijn vervallen.
Daarom heb en we een gemeen-

schappelijk asielbeleid nodig. De
VVD is voorstander van gemeenschappelijke toelatingsregels, een
evenredige verdeling van
ontheemden en van opvangkosten, een gezamenlijk terugkeerbeleid en van opvang in de regio van
herkomst.

8 Een Europa dat de vrede
bevordert
Volkerenmoord aan onze buiten-

met inachtneming van milieu en

sociale ad,ecten. Het Europese
plattelan sbeleid moet zorgen
voor de ontwikkeli ng van een
leefbaar platteland, dat bruist van
de economische activiteit. En we

hebben een gezamenlijk Europees
milieubeleid nodig, omdat vervuiling niet bij de grenzen ophoudt.
Voor lucht-, bodem- en watervervuiling is Europese regelgeving
noodzakelijk, met sancties voor
iedereen die zich er niet aan

houdt. De VVD streeft naar duurzame en levenskrachtige ontwikkeling in de stad en op het platteland, waarbij economie en milieu

elkaar niet uitsluiten maar juist
aanvullen.
Europees beleid is binnenlands
beleid. De VVD kiest voor een slagvaardi~e, betaalbare, democratische
en vei ige Europese Unie. De VVD
kiest voor een modern en betrouw-

baar Europa. De VVO zegt waar het
op staat.
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