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In juni 1999 kiest de Europese burger een nieuw Europees Parlement.
Deze verkiezingen bieden ons de mogelijkheid Europa te hervormen.
Wij willen Europa efficiënter maken en dichter bij de burger brengen,
en beleid ontwikkelen waardoor Europa toekomstige uitdagingen met
vertrouwen tegemoet kan zien.
Dit verkiezingsprogramma van de Partij van Europese Sociaal-democraten
bestaat uit 21 voornemens. Op basis van deze voornemens willen wij werken
aan een nieuw begin voor de Europese Unie in de 21e eeuw. Deze voornemens
geven uiting aan de waarden die wij als sociaal-democraten met elkaar delen:
democratie, vrijheid en mensenrechten, solidariteit,
sociale rechtvaardigheid en gelijkheid van kansen, gedeelde burgerrechten en -plichten, en eerbiediging van het
internationaal recht.
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Bij deze verkiezingen dagen de partijen van links de
partijen van rechts op twee fronten uit. Als sociaaldemocraten zijn wij voorstander van gelijke kansen voor
iedereen en een rechtvaardig sociaal vangnet voor mensen
die op hulp van de samenleving zijn aangewezen. Wij zijn

voorstander van een moderne economie die borg staat voor groei, concurrentie- vermogen en werkgelegenheid. Wij laken de houding van rechts, dat het
lot van de zwakkeren en minder bedeelden in onze samenleving over wil laten
aan de werking van de markt.
Wij zijn internationalisten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de positie van
onze landen kunnen versterken door de samenwerking in Europees verband
te verdiepen. Wij zijn trots op onze verschillende nationale culturen en identiteiten, en nemen afstand van de kortzichtige houding van rechts, dat de
voorkeur geeft aan een bekrompen nationalisme boven onze brede en wezenlijke gemeenschappelijke belangen.
Sociaal-democraten zijn van mening dat een moderne economie alleen tot
stand kan komen door samen te werken met de sociale partners. Een sterke
economie vereist een rechtvaardige samenleving. Armoede tast de waardigheid
aan van eenieder die leeft in een samenleving die door tweedeling wordt
gekenmerkt. Mensen die geen toegang hebben tot onderwijs, werk of nieuwe
vaardigheden en technologieën, dragen niet bij aan de ontwikkeling van de
welvaart. Het gevolg is een zwakkere economie. Daarom zijn wij voor een
markteconomie, maar tegen een "marktmaatschappij".

Wij zijn ervan overtuigd dat een samenleving die investeert in moderne,
kwalitatief hoogwaardige openbare voorzieningen op het gebied van onderudjs, zorg, vervoer en Sociale zekerheid haar leden meer kansen en meer
zekerheid biedt. Wij zijn ons ervan bewust dat wij de zorg voor het milieu
delen met elkaar en met toekomstige generaties, en dat de kwaliteit van het
bestaan gebaat is bij bescherming van onze fysieke leefomgeving. Wij beseffen
dat het van groot belang is dat in onze samenleving alle vormen van discriminatie volledig worden uitgebannen. Ieder individu moet in de gelegenheid
worden gesteld zijn of haar talenten maximaal te benutten en zonder angst
-

-

voor vooroordelen te leven.
De Europese Unie is van iedereen en dient de prioriteitenvan burgers
op het gebied van werk, veiligheid en het milieu tot de hare te maken.
Besluitvorming binnen de Europese Unie moet doorzichtig zijn en zo dicht
mogelijk bij de burger plaatsvinden. Wij zijn voorstander van een hechtere
Unie, maar wij willen de Europese Unie ook doorzichtiger, democratischer
-
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en doelmatiger maken.
Gedurende de zittingstermijn van het nieuwe Europees Parlement zullen
wij erop toezien dat de Europese Unie haar bestaande verplichtingen nakomt
en op toekomstige uitdagingen wordt voorbereid. De euro is er gekomen.
Voor burgers zal dat pas goed zichtbaar worden wanneer de bankbiljetten en
munten in omloop worden gebracht. De instellingen en het beleid van cie
Europese Unie zullen worden hervormd, en met de toetreding van nieuwe
Lidstaten zal een begin worden gemaakt met het opruimen van de resterende
barrières tussen Oost en West. En Europa zal een overtuigend antwoord
moeten formuleren op de nieuwe uitdagingen waarmee de globalisering ons
zal blijven confronteren.
Wij zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken een beter Europa
kunnen bouwen. Wij zijn voorstander van een Europese Unie die de eigen
identiteit van onze landen waarborgt en tegelijk een hechtere unie tussen
onze volkeren nastreeft. Ons toekomstbeeld van Europa is een zone van vrijheid, stabiliteit, welvaart en rechtvaardigheid. Alleen samen kunnen svij een
Europese Unie tot stand brengen die een volwaardige rol speelt op het
wereldtoneel
Op dit moment dragen linkse en centrumlinkse partijen in de meeste
Lidstaten van de Unie regeringsverantwoordelijkheid. De Europese burger
heeft behoefte aan een gemeenschappelijke strategie van het nieuwe

Europees Parlement, de Europese Ministerraad, de Europes
ommissie en
de Lidstaten. Met een sterke vertegenwoordiging in het Europees Parlement
kan de Partij van Europese Sociaal-democraten een dergelijke strategie ontwikkelen, en daarmee richting helpen geven aan de toekomstige ontwikkeling
van Europa.
Dit verkiezingsprogramma van de Partij van Europese Sociaal-democraten
bevat 21 beleidsvoornemens die een beeld schetsen van het Europa van de
21e eeuw: een Europa van werkgelegenheid en groei, een Europa van de
burger, een sterk Europa, en een Europa dat beter functioneert. Wij vragen
de kiezers om hun steun, zodat de weg kan worden vrijgemaakt voor een
Europa dat klaar is voor het nieuwe millennium.
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EEN EUROPA VAN &WERKGELEGENHEID1 GROEI
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WERKGELEGENHEID VOOROP

Werkgelegenheid moet bovenaan de Europese agenda staan. Sociaaldemocraten zullen zich daar sterk voor blijven maken: met plannen
gericht op het scheppen van nieuwe banen, het bestrijden van de
werkloosheid en het scholen van mensen die nog niet over de juiste
vaardigheden beschikken. Europa mag zich niet neerleggen bij de
verspilling van economisch en menselijk kapitaal en de maatschap pelijke tweedeling die het gevolg zijn van structurele werkloosheid.
De ontwikkeling van een Europees Werkgelegenheidspact is van
groot belang. Er zijn tal van manieren om de werkgelegenheid te
bevorderen, zoals scholing, belastinghervorming, modernisering
van de sociale zekerheid, stimulering van nieuwe bedrijvigheid en
steun voor de publieke en non-profit sector. Ook verkorting van
de arbeidsduur op basis van afspraken tussen de sociale partners
kan zo'n manier zijn.
-

Wij zullen kansen helpen creëren voor werkzoekenden, met

name door middel van maatregelen ten behoeve van jongeren
en langdurig werklozen.

-

-

WERKEN AAN DUURZAME GROEI

Als gevolg van de totstandkoming van de Interne Markt zijn de
deelnemende landen meer dan ooit afhankelijk van elkaar.
Samen moeten zij werken aan duurzame economische groei en
ontwikkeling. Lidstaten zullen daar beter in slagen naarmate de
economieën van aangrenzende landen zich meer in pas met elkaar
ontwikkelen. Wij streven naar een Europese strategie gericht op
een duurzame groei van de vraag en van investeringen.
Wij hechten in het bijzonder belang aan de ontwikkeling van
Trans-Europese transport- en communicatienetwerken. De rol
van lokale en regionale overheden bij het bevorderen van werkgelegenheid en economische ontwikkeling verdient erkenning.
Wij steunen dan ook het werk van het Comité van de Regio's op
dit terrein. Gezien het groeipotentieel van de kandidaat-Lidstaten
dient de Europese Unie deze landen bij de uitwerking van haar
plannen te betrekken.
-

Wij zullen ons inspannen voor nauwere economische samenwerking, gericht op duurzame ontwikkeling en een hoog niveau van
werkgelegenheid.
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EEN SOCIAAL EUROPA

De vaardigheden en het innovatievermogen van werknemers zijn
onze belangrijkste economische grondstoffen. Voor het welsla gen van economische hervormingen en verbetering van onze
concurrentiekracht zijn een solide stelsel van sociale rechten
en de actieve betrokkenheid van werknemers noodzakelijk.
Wij zijn blij met de toevoeging van een sociaal hoofdstuk aan
het Europees Verdrag. Solidariteit, met inbegrip van solidariteit
tussen generaties, is een van onze belangrijkste beginselen.
Wij zullen ons inspannen voor vernieuwing en versterking
van het Europese sociale stelsel, het bevorderen van de
dialoog tussen Sociale partners en de bestrijding van
sociale uitsluiting.
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EEN

SUCCES MAKEN VAN DE EURO
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De euro zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren
aan het bevorderen van duurzame groei, een lage inflatie en een
hoog niveau van werkgelegenheid. Het is in het belang van alle
Lidstaten van de Unie zowel de landen die deelnemen aan de
muntunie als de overige landen dat de euro een succes wordt.
Een gezonde euro beschermt Europa tegen de ontwrichtende
werking van wisselkoersspeculatie, maakt ruimte voor renteverlagingen en draagt bij aan de hervorming en stabiliteit van het
internationale financiële stelsel. De euro verbetert de koopkracht van de consument door te zorgen voor grotere prijsstabiliteit, lagere kosten voor het bedrijfsleven en toegenomen
concurrentie. De Europese Centrale Bank dient een nauwe
dialoog te onderhouden met de democratische instellingen
en economische beleidsorganen van de Unie.
-

-

Wij zullen ons blijven inspannen voor de soepele invoering
van een gemeenschappelijke munt die bijdraagt aan groei,
werkgelegenheid en stabiliteit.

471

DE INTERNE MARKT VOLTOOIEN

Een succesvolle en goed functionerende Interne Markt,
open voor de rest van de wereld, vormt een van de pijlers
van de toekomstige welvaart van de Unie en is nodig voor
het waarborgen van economische groei en werkgelegenheid.
Extra inspanningen zijn nodig om kleine en middelgrote
ondernemingen en perifere regio's in staat te stellen de
voordelen van een grotere markt volop te benutten.
Het belastingstelsel dient economische beslissingen met
betrekking tot arbeid, kapitaal en diensten niet te verstoren,
en de ontwikkeling van werkgelegenheid en de bescherming
van het milieu te stimuleren. De invoering van de euro
vereist zowel een effectieve gedragscode als betere beleidscoördinatie om schadelijke belastingconcurrentie in de
vorm van oneerlijke belasting-voordelen en verborgen subsidies tegen te gaan. Een succesvolle Interne Markt dient de
belangen van consumenten, door beschermingsconstructies
te ontmantelen en de keuzevrijheid te vergroten.
-

-

Wij zullen ons inspannen voor voltooiing van de Interne

Markt, zodat Europese bedrijven Vrije en gelijke toegang
krijgen tot alle Europese markten en de werkgelegenheid
als gevolg van een toename van de handel groeit.
-

-
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INVESTEREN IN ONDERWIJS,

11

KENNIS EN TECHNOLOGIE

Onze grootste investering moeten we plegen ui onze belangrijkste bron van welvaart: mensen en hun vaardigheden.
Europa kan de economische concurrentieslag aangaan door
te investeren in onderwijs, in nieuwe vaardigheden en in
technologie, niet door salarissen te verlagen of minder hoge
eisen te stellen aan de arbeidsomstandigheden.
Wij zullen ons inspannen voor de totstandkoming van een
Europese kenniseconomie: een "leven lang leren", zodat
werknemers beschikken over de nieuwste vaardigheden, en
Europese onderzoekprogramma's die toegang verschaffen
tot de technologieën van de toekomst en ons in staat
stellen die technologieën verder te ontwikkelen.

U

10

-

I

DE

RECHTEN VAN BURGERS

VERSTEVIGEN.

De Europese Unie heeft de rechten van haar burgers uitgebreid.
Deze rechten vormen een aanvulling op het nationale burgerschap.
Een sterkere maatschappelijke betrokkenheid moet ten grondslag
liggen aan een democratische Europese Unie die de rechten van
burgers garandeert. Wij hechten met name veel belang aan de rechten
van gehandicapten. Met het oog op de ontwikkeling van een sterkere
Europese identiteit stellen wij voor de fundamentele burger-, economische, sociale en culturele rechten die de Europese burger zijn toegekend, met inbegrip van het recht op toegang tot openbare voorzieningen, te bundelen in een Europees Handvest van Grondrechten. Bij de
verwezenlijking van dit voornemen dient de Europese Unie, en het
Europees Parlement in het bijzonder, het initiatief te nemen tot een zo
breed mogelijke raadpleging van maatschappelijke organisaties, Sociale
partners en niet-gouvernementele organisaties.

Door middel van dit Handvest zullen wij ons inspannen voor een
versterking van de grondrechten van burgers en voor de totstandkoming van een Europa van vrijheid, veiligheid, rechtvaardigheid
en gelijke kansen.
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KANSEN VOOR JONGEREN
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Jongeren zijn de toekomst van Europa en Europa is hun
toekomst. Zij zijn de sleutel tot sociale, economische en
technologische vooruitgang en hebben terecht hoge
verwachtingen van Europa. Wij moeten ervoor zorgen dat
jongeren de mogelijkheid hebben door middel van onderwijs, werk, cultuur en participatie in het democratisch
proces volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het bijstaan van
jonge mensen die als gevolg van armoede, werkloosheid of
ethnische afkomst onvoldoende kansen krijgen. Op jongeren gerichte programma's van de Europese Unie moeten
worden uitgebreid om jongeren de mogelijkheid te bieden
hun Europese identiteit en verbintenis vorm te geven.
-

-

Wij zullen ons inspannen voor betere kansen voor jonge
vrouwen en mannen, in een Europa dat het Welzijn van
toekomstige generaties centraal stelt.
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GELIJKHEID TUSSEN
VROUWEN .EN MANNEN

Het beginsel van gelijke kansen voor vrouwen en mannen
is voor de democratie van essentieel belang. Het dient op
alle nivo's van de samenleving te worden toegepast en moet
integraal deel uitmaken van het sociaal-economisch beleid.
Het nieuwe voornemen om gelijkheid na te streven en discriminatie te bestrijden, opgenomen in het Verdrag, juichen wij
van harte toe. Mensen uitsluiten van onderwijs, de arbeidsmarkt of van deelname aan het democratisch proces betekent
een aantasting van onze samenleving. De verantwoordelijkheid
voor gezin en werk moet worden gedeeld, en geweld binnen
het gezin moet worden aangepakt. Vrouwen en mannen moeten
dezelfde mogelijkheden hebben om deel te nemen aan het
politieke proces.

Wij zullen ons inspannen voor gelijkheid van kansen tussen
vrouwen en mannen in de Europese Unie, en dat beginsel
toepassen op alle beleidsterreinen waar de Unie actief is.
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RACISME BESTRIJDEN EN MIGRATIE
IN GOEDE BANEN LEIDEN

Ic

Voor discriminatie in welke vorm dan ook is geen plaats
in de moderne samenleving die wij voorstaan. Een gezonde,
democratische samenleving is gebaseerd op het respect voor
de gelijke rechten van haar leden. De Europese Unie en haar
Lidstaten dienen, door nauwer samen te werken, het voortouw
te nemen bij racismebestrijding. De totstandkoming van een
tolerante samenleving vereist een Europese strategie om illegale
immigratie beter te beheersen en om de armoede en vervolging
die aan migratie ten grondslag liggen aan de bron te bestrijden,
alsmede het verzekeren van respect voor de rechten van legale
migranten, vluchtelingen en asielzoekers.
-

-

Wij zullen alle vormen van discriminatie krachtig bestrijden,
vooroordelen wegnemen, racisme en vreemdelingenhaat aanpakken en succesvolle integratie bevorderen door middel van
maatregelen op Europees en nationaal niveau
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WERKEN AAN
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EEN GEZOND MILIEU

Werken aan een gezond milieu dient een prioriteit van de
Europese Unie te zijn. We moeten toe naar een beter evenwicht
tussen stedelijk en landelijk gebied, door de kwaliteit van het
bestaan in steden en voorsteden te verbeteren en duurzame
ontwikkeling van het platteland te bevorderen. Milieuvervuiling
en zure regen houden zich niet aan nationale grenzen. Alleen
door gezamenlijk hogere normen .vast te stellen komt een beter
milieu binnen bereik. Europa moet internationaal de leiding
nemen bij de bescherming van het milieu. Duurzame ontwikkeling dient de leidraad te zijn in zowel het binnenlands als het
buitenlands beleid van de Europese Unie.
Wij zullen ons inspannen voor een vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen, voor initiatieven om de uitputting
van grondstoffen tegen te gaan, voor het waarborgen van de
biodiversiteit, voor verbetering van de veiligheid van voedsel
en voor de toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt.
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CULTURELE VERSCHEIDENHEID
ALS KRACHT

1

De culturele verscheidenheid in Europa is een groot goed.
De volkeren van Europa maken deel uit van een gezamenlijk
project en hebben gemeenschappelijke belangen die zijn
gediend bij samenwerking en bij het versterken van hun
culturele identiteit. Wij koesteren de verscheidenheid aan
culturen en zullen onze bloeiende culturele sector stimuleren.
Voor kunst en cultuur is een belangrijke rol weggelegd als het
gaat om het bevorderen van Sociale samenhang, geloof in de
eigen identiteit en respect voor de tradities van anderen.
De band tussen onze volkeren zal sterker zijn naarmate het
vertrouwen in hun eigen cultuur en historische identiteit
groter is.

Wij zullen ons inspannen voor het behoud van onze culturele
verscheidenheid, voor wederzijds begrip en voor de vrijheid
van alle culturen om zich te manifesteren.
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VEILIGHEID VERGROTEN

EN MISDAAD BESTRIJDEN

Veiligheid en bestrijding van de misdaad zijn zaken die alle
Europese burgers aangaan. Het vergroten van de veiligheid
van onze samenleving dient voor alle Europese regeringen de
hoogste prioriteit te hebben. Grensoverschrijdende misdaad,
zoals het witwassen van geld, drugs- en mensenhandel, heeft
rechtstreekse gevolgen voor het dagelijks leven van burgers.
De landen van de Europese Unie hebben de plicht samen de
strijd aan te binden met de georganiseerde criminaliteit,
de veiligheid van onze buitengrenzen te verbeteren en het
nieuwe politieagentschap Europol tot een succes te maken.
Aspirant-Lidstaten en andere buurlanden dienen bij de
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving te worden
betrokken.

Wij zullen de misdaad bestrijden door te werken aan betere
Europese samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
en door de effectiviteit van, en democratische controle op,
Europol te vergroten.
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DE EUROPESE UNIE

DICHTER

BIJ DE BURGER BRENGEN

Z'

Wij streven naar een decentraal Europa dat regionale
initiatieven en lokale democratie stimuleert. De eigen
identiteit en de onafhankelijkheid van Lidstaten dienen
te worden gewaarborgd inzake onderwerpen die beter
op nationaal, regionaal of lokaal niveau aan de orde
kunnen komen. Daarnaast moeten we werken aan een
hechtere Unie, die goed is toegerust. voor de aanpak
van vraagstukken die het gevolg zijn van onze toegenomen onderlinge afhankelijkheid, en daarom een
Europese oplossing vereisen. Tevens moet de burger
vrij toegang hebben tot informatie en besluitvorming.

Wij zullen besluiten zo dicht mogelijk bij de burger
nemen, en het subsidiariteitsbeginsel respecteren
door decentraal te werken waar mogelijk, en in
Europees verband waar nodig.
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Globalisering heeft het bedrijfsleven en de overheid ingrijpend
veranderd, met belangrijke consequenties voor werk en maatschappij. In een grotere en meer geïntegreerde Unie zullen de
landen van Europa beter in staat zijn deze uitdaging aan te gaan.
We moeten de veranderingen en de dynamiek van de nieuwe
wereldeconomie volop benutten en tegelijk de sociale stelsels van
de landen van Europa in al hun verscheidenheid verstevigen.
We moeten komen tot een hervormd internationaal financieel
stelsel, dat in staat is internationale crises effectief te bestrijden
en dat economische vooruitgang stimuleert, in het belang van
zowel rijke als ontwikkelingslanden.
-

-

Wij zullen samen de uitdaging van globalisering aangaan en
toewerken naar een doelmatiger internationaal bestuur en een
beter gereguleerd internationaal financieel stelsel.
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EUROPA

VERENIGEN

Ib

Wij beschikken thans over de historische gelegenheid een verenigd
Europa te verwezenlijken. Door ons continent mag geen scheidslijn tussen arm en rijk lopen. Een goed voorbereid en alomvattend
uitbreidingsproces is in het belang van zowel de huidige Lidstaten
van de Unie als de kandidaat-Lidstaten. Uitbreiding van de Unie zal
de democratie en de stabiliteit van ons continent vergroten, Europa
een belangrijkere stem in de wereld geven en ons in staat stellen het
potentieel van een uitgebreide Interne Markt te benutten. Alle kandidaat-Lidstaten moeten voldoen aan dezelfde objectieve politieke
en economische criteria. De Europese Unie dient te werken aan
hechtere relaties tussen alle Europese landen, ongeacht of ze
kandidaat zijn voor het lidmaatschap van de Unie.

Wij zullen het voortouw nemen in het uitbreidingsproces op
basis van gedegen onderhandelingen, die gericht zijn op het in
een zo vroeg mogelijk stadium toetreden tot de Unie van nieuwe
Lidstaten.
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SAMENWERKEN VOOR VREDE
EN VEILIGHEID IN DE WERELD

Europa moet eensgezind optreden, zodat iedere Lidstaat zijn internationale belangen beter kan behartigen. Wij kunnen betere resultaten
boeken in internationale onderhandelingen over handel en andere
onderwerpen, als we met één stem spreken. We kunnen onze invloed
op gebeurtenissen in de wereld vergroten, en internationale normen
op het gebied van sociaal beleid, mensenrechten en milieu beter
bevorderen, als we beschikken over een effectief buitenlands en
veiligheidsbeleid. En we kunnen een belangrijkere bijdrage leveren aan
internationale conflictbeheersing als we de samenwerking op defensiegebied intensiveren, zoals voorzien in de Europese Verdragen.
Nieuwe stappen op het gebied van wapenbeheersing en ontwapening
zullen een positief effect hebben op de vrede en stabiliteit in Europa.
De Europese Unie heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om
nauwe betrekkingen te onderhouden met buurlanden, zoals Rusland en
de Oekraine. Uitbreiding van de Unie naar het oosten moet vergezeld
gaan van een voortgezette ontwikkeling van de samenwerking tussen
Europa en de landen rondom de Middellandse Zee.

Wij zullen ons inspannen voor nauwere samenwerking op het gebied
van het buitenlands beleid en voor een versterking van Europa's
capaciteit om conflicten te voorkomen en aan veiligheidscrises het
hoofd te bieden.

1

iq

..;.

4

ki

21

SOLIDARITEIT MET ANDERE
LANDEN BEVORDEREN

-.

Europa heeft de plicht om met ontwikkelingslanden samen te
werken. Armoede is vaak de oorzaak van gewapend conflict, massamigratie, snelle bevolkingsgroei en de aantasting van het milieu.
De Europese Unie moet haar inspanningen op het gebied van
ontwikkelingshulp vergroten en meer van haar hulp richten op
de armste mensen en de armste landen. De Europese Unie moet
er ook voor zorgen dat de opbrengsten van de globalisering van de
economie eerlijk worden gedeeld en dat producten uit ontwikkelingslanden eerlijker toegang krijgen tot de Europese markten.
De solidariteit van de Europese Unie met ontwikkelingslanden
dient ook tot uitdrukking te komen in andere aspecten van het
buitenlands beleid. De Europese Unie moet zich sterk maken
voor het handhaven van de mensenrechten, democratie en goed
bestuur, alle drie randvoorwaarden voor stabiliteit en ontwikkeling.

Wij zullen ons inspannen voor beleid op het gebied van ontwikkelingshulp, handel, investeringen en schuldenvermindering
dat leidt tot een vermindering van de armoede en bijdraagt aan
de internationale doelstelling van een halvering, tot 2015, van
het aantal mensen dat in absolute armoede leeft.
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HET EUROPEES
11

BELEID

HERVORMEN

Wij streven naar een nieuw Europa dat aan de behoeften van zijn
burgers tegemoet komt. Om dat nieuwe Europa te verwezenlijken is
het nodig het beleid verder te hervormen, zodat het voldoet aan de
eisen die de burger eraan stelt. Het landbouwbeleid van de Europese
Unie moet worden hervormd om te voldoen aan een aantal criteria:
internationale concurrentiekracht, de behoefte van burgers aan waar
voor hun geld, de bescherming van het milieu en een evenwichtige
ontwikkeling van het platteland. De structuurfondsen van de Europese
Unie moeten worden ingezet ter bestrijding van de regionale en sociale ongelijkheid in een nieuwe, uitgebreide Unie. De middelen uit
deze fondsen moeten doelgericht worden ingezet voor het scheppen
van banen, het bevorderen van solidariteit en versterking van de
sociale en economische samenhang.
Wij zullen de hervorming van het Europese beleid voortzetten om

toegerust te zijn voor de volgende eeuw.
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DE

EUROPESE BEGROTING

HERVORMEN

De Europese Unie moet over zekere en voldoende middelen
beschikken om te kunnen voldoen aan de eisen die we aan haar
stellen, rekening houdend met de kosten van de uitbreiding en
de noodzaak groei en werkgelegenheid te stimuleren.
De Europese Unie dient de begrotingsdiscipline te handhaven
en op zoek te gaan naar creatieve, nieuwe manieren om investeringen te financieren, zoals publiek-private partnerschappen en
gebruikmaking van de leenfaciliteiten van de Europese
Investeringsbank. Verspilling, gebrek aan doelmatigheid en
fraude moeten hard worden aangepakt.
Wij zullen ons inspannen voor het aanboren van nieuwe

investeringsbronnen, handhaving van de begrotingsdiscipline
en doelmatiger financieel beheer om zo ruimte te scheppen
voor nieuwe prioriteiten.
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DE

EUROPESE INSTELLINGEN

HERVORMEN

De instellingen van de Europese Unie moeten democratisch zijn en
doelmatig functioneren, met het oog op de eisen die de uitbreiding
in de volgende eeuw aan het beleid van de Unie zal stellen.
De Europese Unie moet het in het bijzonder eens worden over de
hervormingen met betrekking tot de omvang van de Commissie,
de weging van stemmen in de Raad en de toepassing van besluitvorming op basis van gekwalificeerde meerderheid, die op de top
van Amsterdam niet zijn afgerond. Het Europees Parlement moet
zijn toegenomen wetgevende en controlerende bevoegdheden volop
benutten en dient nauwer samen te werken met nationale parlementen.
De Europese Commissie moet worden gereorganiseerd en dient beter
controleerbaar te zijn. De Europese Raad van Regeringsleiders dient de
strategische agenda voor Europa vast te stellen. Het werk van de Raad
van Ministers moet beter onderling worden afgestemd en zijn procedures moeten doorzichtiger en efficiënter worden, met inbegrip van
een ruimere toepassing van besluitvorming op basis van gekwalificeerde
meerderheid waar dat wenselijk wordt geacht.
Wij zullen, nog voor de uitbreiding, de instellingen van de
Europese Unie hervormen en ze doorzichtiger, doelmatiger
en democratischer maken.

-
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PARTIJ VAN EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN

-

PES

In de Partij van Europese Sociaal-democraten
(PES) stemmen 20 sociaal-democratische,
,; democratisch-socialistische en arbeidspartijen uit
" -Ç
de Europese Unie, Noorwegen en Cyprus hun
Europese beleid op elkaar af en werken zij steeds
intensiever samen op basis van een gemeenschappelijke strategie. De lidpartijen van de PES werken nauw samen met nog eens 19 partijen die als
geassocieerd Lid of als waarnemer aan de PES zijn gelieerd. Meestal
zijn dit partijen uit landen die in de komende jaren Lid hopen te
worden van de Europese Unie.

f

ii van de 15 huidige EU-regeringsleiders zijn afkomstig uit hij de
PES aangesloten partijen; hij de PES aangesloten partijen zijn in 13
van de 15 regeringen van de Unie vertegenwoordigd; 9 van de 20
leden van de Europese Commissie zijn lid van een bij de PES aangesloten partij ; en tenslotte is de PES-fractie met haar 214 leden de
grootste politieke groepering in het Europees Parlement.

C* Wat de deense sociaal-democratische partij betreft, moet deze

verklaring gelezen worden in het licht van het akkoord van Edinburgh,
afgesloten tijdens de europese raad van december 1992.

Verantwoordelijk uitgever Jean François Vallin
-
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