
Disclaim er: 
"Amendementen op het puntenplan die strijdig zijn met het ELDR-programma (zie 
www. vvd. n) kunnen niet in behandeling worden genomen. Het Hoofdbestuur zal dit aspect 
ruimhartig toetsen, maar bij duidelijk aantoonbare strjdigheid kan het amendement geen 
doorgang vinden. Mocht hier sprake van, zijn dan wordt dit altijd schriftelijk gemotiveerd." 

1  Europa, een liberaal project 

2  Op 10 juni aanstaande vinden de vijfde rechtstreekse verkiezingen voor het Europese 
Parlement plaats, 3  Deze verkiezingen bieden de VVD een uitgelezen mogelijkheid om 
duidelijk te maken hoe zij de toekomst van Nederland en de rol die de Europese Unie daarbij 
dient te vervullen ziet. 

4 De VVD gelooft in Europa als liberaal project. 5 Wij willen een Europa, dat ruimte biedt: 
ruimte om te ondernemen, ruimte om wetenschap te beoefenen, ruimte voor cultuur, ruimte 
om te studeren. 6Een  Europa, dat zich richt op al die problemen die lidstaten alleen niet 
kunnen oplossen. 7  Wij zijn vóór Europa, maar niet om het even welk Europa. 8 Wij  kiezen 
voor een vrij en veilig Europa. 9  Voor een Europa dat haar grenzen kent. 10  En voor een 
Europa met meer markt en minder regels. 11  De VVD is voor Europese samenwerking, maar 
schroomt niet te zeggen dat het beter kan. 

12 Afspraak  is Afspraak 
13 Het stabiliteitspact staat garant voor gezonde overheidsfinanciën en voorkomt dat landen 
hun economische problemen afwentelen op de toekomst. 14  Onlangs heeft een aantal landen 
de regels van het pact geschonden. 15 Deze  landen werden niet gestraft. 16  De VVD vindt 
deze ontwikkeling onverteerbaar. 17  Immers, afspraak is afspraak. 18 

 In  de toekomst mag dit 
niet weer gebeuren. 19  De VVD pleit voor versterking van het pact en steunt de Europese 
Commissie bij haar gang naar het Europese 

20 Een gezamenlijk asielbeleid 
21 Er valt een wereld te winnen met goede Europese samenwerking, bijvoorbeeld ten aanzien 
van het asielbeleid. 22 23  VVD wil het asielvraagstuk effectief aanpakken. 23 Dit betekent 
dat we binnen Europa één lijn trekken met het toelaten en opvangen van politieke 
vluchtelingen; een strenge, maar rechtvaardige lijn. 24  Vluchtelingen dienen bij voorkeur in - 
de regio te worden opgevangen 25 Hier  zullen voorzieningen voor moeten worden getroffen 
26 Alle  Europese landen moeten samenwerken bij het uitzetten van illegalen. 27  Commissie 
en Raad dienen in onderhandelingen met derde landen clausules overeen te komen voor 
probleemloze terugzending van illegalen naar land van herkomst. 28  De Europese 
buitengrenzen dienen streng te worden bewaakt. 

29 Een veilig Europa 
30 Grensoverschrijdende problemen bedreigen de veiligheid van de Europese burger, zonder 
dat de Europese Unie hierop een antwoord heeft gevonden. 31  De bestrijding van terrorisme, 
van internationale criminaliteit, zoals drugshandel en vrouwensmokkel maar ook van 
epidemieën, vragen bij uitstek om een gezamenlijke aanpak. 32  De VVD wil dat Buropol 
beter wordt uitgerust. 33  Nationale politiediensten moeten nauwer met elkaar samenwerken. 
34 Criminele geldstromen moeten worden aangepakt. 35De Europese Unie moet in 
crisissituaties in staat zijn binnen 24 uur effectieve maatregelen te nemen tegen de dreiging 
van epidemieën, zoals SARS en vogelgriep. 
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36 Een betaalbaar Europa 
37 Van alle lidstaten draagt Nederland per hoofd van de bevolking het meest af aan de EU. 
38  Dit moet veranderen. 39 De VVD zet daarom in op een strak uitgavenbeleid en een netto-
begrenzer van de Nederlandse afdracht om te komen tot een redelijke bijdrage. 40  Europese 
structuurfondsen moeten in de toekomst alleen ten goede komen aan de landen die ze 
werkelijk nodig hebben, dat zijn dus de nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa. 41  Aan 
het rondpompen van geld moet een einde komen. 42  Rijke lidstaten kunnen veel beter zelf 
investeren in hun eigen zwakkere economische regio's dan dat de Commissie dat doet met 

43 hun geld.Tijdelijke financiële ondersteuning van armere Europese landen zodat zij 
aansluiting vinden bi de rest is nodig. 44  Niettemin moeten ook deze landen uiteindelijk op 
eigen benen staan. 4  Europees wat moet, nationaal wat kan. 

46 Een innovatief en geen bureaucratisch Europa 
47 Europa moet kansen bieden door één Europese markt, minder regels, minder bureaucratie 
en meer vrij ondernemerschap, kortom meer individuele verantwoordelijkheid. 48  Ook in 
Europa moeten de kosten van regelgeving omlaag. 49  Het streven naar een Europese 
innovatieve en hoogwaardige kenniseconomie moet worden versterkt. 50  De VVD wil dat 
nieuwe en bestaande Europese regels worden getoetst op de administratieve lasten die ze 
veroorzaken voor het bedrijfsleven en overheden. 51  Na 25 jaar vervallen Europese regels  regels 
automatisch, tenzij wordt aangetoond dat ze nog steeds een grensoverschrijdend doel dienen. 

52 Een slagvaardig Europa 
53 Op 1 mei treden 10 nieuwe lidstaten tot de Unie toe. 54  Andere landen zijn kandidaat om 
lid van de EU te worden. 55  De VVD wil voor 2009 geen nieuwe kandidaten uitnodigen, 
laten we eerst ons eigen EU-huis op orde maken. 56Bij  een eventuele verdere uitbreiding van 
de EU verkrijgt een Europees land slechts kandidaat-status wanneer het voldoet aan de 
politieke Kopenhagen-criteria. 57 Pas daarna wordt een traject voor toetreding 
overeengekomen. 58Daadwerkelijke  toetreding vindt alleen plaats wanneer de kandidaat-
lidstaat volledig voldoet. Belangrijk is dat verdere uitbreiding de slagvaardigheid van de Unie 
niet aantast. 
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