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Regeringsleiders van de Europese lidstaten tonen regelmatig dat nationale belangen nog
steeds voorrang hebben boven gemeenschappelijke Europese doelen. Getuigen hiervan zijn
legio: de afwachtende houding van Europa bij het conflict in Joegoslavie, een vergelijkbare
houdingjegens Irale, de strubbelingen rondom het verdrag van Amsterdam, het focussen van
lidstaten op de eigen financiele situatie en de genante vertoning bij de benoeming van de
eerste President van de Europese Centrale Bank.
Europa is van grote betekenis voor ons welzijn. De in de Europese Unie deelnemende
landen hebben veel baat bij de tot stand gebrachte interne markt en het voorkomen van
interne militaire conflicten. Europa kan echter veel meer betekenen op allerlei gebieden: van
sociaal beleid, milieubeleid tot een gemeenschappelijk defensiebeleid. Daartoe zijn echter
ingrijpende veranderingen in de huidige instituties nodig. De Europese bestuursorganen

moeten een rol van betekenis gaan spelen en niet slechts een speelbal zijn van de nationale
lidstaten. Van wezenlijk belang daarbij is dat er een Europees gevoel gaat ontstaan. De
Europese burgers moeten het gevoel krijgen een gezamenlijk doel na te streven. Onderling
vertrouwen is daarbij noodzakelijk. am Europa een werkelijke rol van betekenis te laten
spelen, hebben we besloten een politieke partij op te richten die de belangen van de
Europese burgers centraal stelt.
Op het moment dat het enthousiasme voor verdergaande Europese samenwerking op een
dieptepunt is beland, kan de vorming van een echt Europese Partij aan de Europese
samenwerking een extra impuls geven.
De Europese Partij is van mening dat nationale partijen en hun ' gezamenlijke ' fracties in
het Europees Parlement er te weinig belang bij hebben om het noodzakelijke Europese
politi eke bewustzijn te stimuleren. Daarom is een echte Europese politi eke partij
noodzakelijk!
Dit document is het partijprogramma van de Europese Partij. Hierin staan concrete
maatregelen en doelen aangegeven, die de Europese Partij nastreeft. In juni 1999 zullen
verkiezingen worden gehouden voor het Europees Parlement. Bij deze verkiezingen zal dit
partijprogramma het uitgangspunt zijn voor de Europese Partij. Het is in lijn met het
Europees Manifest, dat de basis vormt van de Europese Partij.
De concrete programmapunten van de Europese Partij vinden hun ideologische basis in het
beginsel van mondiale subsidiariteit, dat in het manifest is uitgewerkt. Hieronder verstaan
we het oplossen van vraagstukken op het me est geschikte bestuursniveau. Lokale
vraagstukken worden lokaal opgelost, mondiale vraagstukken worden op mondiaal niveau
opgelost. De Europese Dnie moet zich daarom met Europese vraagstukken bemoeien. De
macht moet zo dicht mogelijk bij de burger liggen. Van lokaal tot mondiaal niveau streeft de
Europese Partij naar democratie in de sarnenleving.

Impoverished, overladen with barriers that prevent the circulation of her goods but are no
longer able to afford her protection, our disunited Europe marches towards her end. Alone,
no one of our countries can hope seriously to defend its independence. Alone, no one of our
countries can solve the economic problems of today. Without a freely agreed union our
present anarchy will expose us tomorrow to forcible unification whether by the intervention
of a foreign empire or usurpation by a political party.

Together with the overseas people peoples associated with our destinies, we can tomorrow
build the greatest political formation and the greatest economic unit our age has seen. Never
will the history of the world have known so powerful a gathering of free men. Never will
war, fear and misery have been checked by a more formidable foe.
Between this great peril and this great hope, Europe's mission is clear. It is to unite her
peoples in accordance with their genius of diversity and with the conditions of modem
commtmity life, and so open the way towards organised freedom for which the world is
seeking. It is to revive her inventive powers for the greater protection and respect of the

rights and duties of the individual of which, in spite of all her mistakes, Europe is still the
greates exponent.
Human dignity is Europe's finest achievement, freedom her true strenght. Both are at stake
in our struggle. The union of our continent is now needed not only for the salvation of the
liberties we have won, but also for the extension of their benefits to all mankind. <

Verklming uitgesproken tijdens het Congres van Den Haag in 1948 waarbij de grondleggers
van de Europese Dnie, zoals Jean Monnet, de noodzaak van Europese integratie voor vrede,
veiligheid en welvaart benadrukten.

1. Een Democratisch Europa

De instellingen van de Europese Dnie hebben een ernstig democratisch tekort. De besluiten
van de Europese raad van regeringsleiders missen een directe legitimiteit van de burgers van
Europa. De controle op de Europese Raad van Ministers en de Europese Commissie is te
zwak en verdient directe betrokkenheid van de Europese burgers. De invoering van de
gemeenschappelijke mlillt, de Euro, is een voorbeeld van een ingrijpende maatregel
waarover de Europese burger nauwelijks heeft kunnen beslissen. Wij willen de Europese
burger die invloed geven! De Europese Partij wil geen verspillende bureaucratie van
regeringen, maar een effectieve democratie van de burgers.
Als we de instituties niet ingrijpend hervormen voor de eerstkomende uitbreiding kan dat
leiden tot de vorming van verschillende machtsblokken binnen de Europese Dnie en een
verzwakking van Europa. De oorspronkelijke doelstellingen van vrede en eenheid in Europa
komen daarmee in gevaar. Verdieping van de politi eke integratie is daarom noodzakelijk.

* De tijd

is nu rijp voor een Europees Handvest waarin de burgers en hun rechten centraal
staan. Dit in tegenstelling tot de huidige verdragen die tussen regeringen zijn gesloten. In
het handvest wordt aangegeven wat het bestaansrecht van de Europese Dnie is.

* De Europese

Partij is van mening dat het Europees Handvest het recht van de burgers op
een krachtige, effectieve en efficiente overheid vastlegt.

* De Verdragen

moeten worden vereenvoudigd. Het Europees Handvest moet de
doelstellingen en beginselen van een democratische Dnie garanderen. De verde ling van
bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen regio' s, nationale staten en de Dnie moeten
daarin duidelijk vastliggen.

Deze paragraafbeschrijft de visie van de Europese Partij op de organisatie van Europa in het
komende millennium. In deze paragraaf doen we voorstellen met het oog op drie
doelstellingen:
1. Het opheffen van het democratisch tekort en Europa dichter bij de burgers brengen
2. Het vergroten van de duidelijkheid van de besluitvorming
3. De efficientie van de besluitvonning

* Echte

Europese Verkiezingen

De Europese burgers kiezen een Europees Parlement. De burgers kunnen kiezen uit
kandidaten uit heel Europa die op een Europese lijst staan. Het doel hiervan is Europa en
Europese onderwerpen dichter bij de burger te brengen. Een Europees politiek bewustzijn
kan dan groeien. Hierdoor zal een democratisch Europa ontstaan. De organisatie van deze
verkiezingen is uniform in heel Europa. Dit kiesstelsel moet ingaan in 2004.

Het Europees Parlement krijgt krachtige wetgevende bevoegdheden. De Europese Partij wil
dat de Europese democratie de beste controle-instrumenten uit bestaande democratieen
ovemeemt.

De Europese Raad wordt omgevormd tot een Europese Senaat, waarin cruciale
vraagstukken die de nationale staten treffen worden besproken. Deze kamer die bestaat uit
nationale afgevaardigden gaat voortdurend na ofbesluitvorming dichter bij de burger kan
plaatsvinden.

De Europese Commissie wordt omgevormd tot een democratische regering, die
verantwoording aflegt aan het Europees Parlement. Een meerderheidscoalitie uit dit
parlement spreekt het vertrouwen uit in de regering. Het aantalleden van deze regering moet
beperkt zijn. De ministers zijn individueel en collectiefverantwoording schuldig aan het
Europees Parlement. Als het Parlement het vertrouwen in een minister opzegt moet deze
opstappen.

Om Europa dichter bij de burger te brengen kiezen de Europese burgers een president. Deze
president wordt het aanspreekpunt van Europa. De president is bevoegd om de Europese
Regering te benoemen. Daamaast krijgt de president een beperkt aantal uitvoerende
bevoegdheden.

Het parlement vergadert nu elke maand drie weken in Brussel en een week in Straatsburg.
Alle Europarlementariers reizen dus met ondersteuning regelmatig heen en weer. Dit kost

rond de honderden miljoenen Euro's per jaar. Om de efficientie te vergroten wil de
Europese Partij dat het parlement in een stad vergadert.

De burger moet weer vertrouwen krijgen in Europa en in het Europees Parlement. De
Europese Partij hecht veel waarde aan de voorbeeldfunctie van bestuurders.
Europarlementariers kunnen hieraan bijdragen door hun dec1araties en andere relevante
financiele transacties te laten controleren door een onafhankelijke accountant. Daamaast is
meer openheid over eventuele nevenfuncties wenselijk. Tenslotte streeft de Europese Partij
naar een fraudebestendig systeem waarin alleen de daadwerkelijk gemaakte onkosten
worden vergoed.

Een Europees referendum is nodig bij zeer ingrijpende beslissingen. Europese burgers
kunnen het recht op een Europees Referendum uitoefenen na een petitie met handtekeningen
uit aIle landen van Europa.

Voor individuele burgers en Niet Gouvemementele Organisaties moeten betere en directe
mogelijkheden worden gecreeerd om hun recht te halen bij de Europese rechter. Het gaat
hier met name om rechten die moeten worden vastgelegd in het Europees Handvest.

Een belangrijk element van de procedure om de hierboven beschreven hervormingen van de
Europese instellingen vonn te geven is de betrokkenheid van de burgers hierbij. Een publiek
debat en een uitgebreide discussie met het maatschappelijk midden veld zijn hiervoor
cruciaal. De Europese Verkiezingen in juni 1999 vormen een uitgelezen mogelijkheid om
een publiek debat te voeren over de toekomst van Europa.
De Europese Pmtij stelt voor de volgende stappen te nemen om de hervonningen door te
voeren:
1. De Europese Commissie stelt zo spoedig mogelijk, samen met een comite van wijze
vrouwen en mannen, een conceptverdrag c.q. handvest op.
2. Het concept wordt ter discussie voorgelegd aan het Europees Parlement en de
nationale parlementen. Uiteraard moet deze discussie vergezeld gaan van een publiek
debat en overleg met maatschappelijke organisaties. Aan de hand van de
terugkoppeling stelt de Commissie begin 2000 een definitief voorstel vast.
3. De Raad en het Europees Parlement onderzoeken het voorstel in het kader van de codecisieprocedure. Het resultaat van hun bevindingen leggen ze ter ondeltekening voor
aan een Intergouvemementele Conferentie eind 2000.
4. De verdragen worden door de nationale parlementen geratificeerd voor het eind van
2001. Dus v66r de eerste toetredingen en de volledige werking van de Euro.

De hierboven beschreven visie op Europa kan waarschijnlijk pas op middellange termijn
worden gerealiseerd. Voordat we echter verder gaan met de uitbreiding met andere Europese

landen en de invoering van de Euro, moet aan een aantal minimumeisen worden voldaan.
Als niet aan deze minimumeisen wordt voldaan is uitbreiding onverantwoord. Bovendien
zorgt het voldoen aan deze minimumeisen, die zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd,
dat realisatie van de boven beschreven visie op Europa dichterbij komt. Bet betreft een
overgangsfase.
1. De medebeslissingsprocedure tussen Europees parlement en de Europese Raad moet
voor alle beleidsterreinen gelden.
2. Effectievere besluitvorn1ing door meerderheidsbeslissingen in de Raad.
3. Versterking van uitvoerende bevoegdheden Commissie.
4. Cruciaal voor het garanderen van de fundamentele rechten van de burgers is het
uitbreiden van de rol van het Europees Bofvan Justitie. Bet Bofmoet de beschikking
krijgen over meer middelen.
5. Versterking besluitvaardigheid en effectiviteit EU op het gebied van buitenlandse
zaken, defensie, justitie en binnenlandse zaken door invoering meerderheid van
stemmen.
6. Niet iedere lidstaat "krijgt" een Eurocommissaris. De meest capabele persoon zal
worden ingezet, ongeacht nationaliteit. De voorzitter van de Europese Commissie
krijgt grotere vrijheden om de Commissie samen te stellen.
7. De fracties in het Europees Parlement geven een kandidaat aan voor het
voorzitterschap van de Europese Commissie. De Raad houdt hier rekening mee bij het
benoemen van de voorzitter.

Als aan deze minimumeisen niet wordt voldaan roept de Europese Partij de Europese
burgers, het Europees Parlement, de nationale parlementen en regeringen op tot het
afdwingen van deze eisen. Daarnaast moet de EU de onderhandelingen over de uitbreiding
opschorten als aan deze minimumeisen niet voor 2001 wordt voldaan. Europa moet eerst
intern op orde zijn en klaar voor nieuwe lidstaten voordat toetreding aan de orde is.

Landen die in een hoger tempo politiek willen integreren, moeten zich niet laten ophouden
door het tempo van de langzaamste lidstaten. Europa kan de noodzakelijke vooruitgang
boeken door een aantallanden "vooruit te sturen" in een progressieve kern. Deze
progressieve kern kan op veel gebieden een voortrekkersrol vervullen. De progressieve kern
kan de voorhoede van Europa vormen en daarmee een leiderspositie in Europa en de wereld
vervullen.

* Een aantallanden

moet binnen de Unie een progressieve kern vormen die op een aantal
cruciale punten de noodzakelijke politi eke samenwerking initieert en realiseert. Een aspect
dat bijvoorbeeld op korte termijn integratie behoeft is het milieu. Op soortgelijke wijze als
de Europese Monetaire Unie is gevormd moet een Europese Ecologische Unie worden
gecreeerd. Ook moet snel worden gestart met een Europese Defensie Unie en een echt
gemeenschappelijk buitenlands beleid.
Uiteraard moet deze progressieve kern open staan voor aIle lidstaten. Lidstaten mogen in
een later stadium toetreden. Wel moet het doe] van een dergelijke kern zijn aIle lidstaten
ooit in hun midden op te nemen. Bet is wenselijk om de politieke integratie van een
progressieve kern te laten plaatsvinden binnen de Europese Unie. Als de langzamere
lidstaten die weg blokkeren, zit er niets anders op dan het afsluiten van verdragen buiten de
Unie om.

De uitbreiding van de Europese Unie is nodig voor het garanderen van de vrede, veiligheid
en welvaart van Europa. Ook kan de uitbreiding gepaard gaan met een Europees "Marshall"
plan, waardoor de afzetmarkt van het Europese bedrijfsleven kan groeien.
De Europese Partij ondersteunt de toetredingsonderhandelingen die nu met een aantal
landen worden gevoerd. De eisen die de Europese Partij stelt aan de toetreding zijn:

* Een democratisch

*

*
*

*

politiek systeem
Een vrije markt economie
Een modem sociale zekerheidsstelsel
Gezonde overheidsfinancien
Respect voor de mensenrechten

De landen waamlee de ED onderhandelt moeten zich realiseren dat het doel van deelname
aan de unie veel verder gaat dan economische samenwerking. Bet doel van verdergaande
politieke en sociale integratie moet helder zijn.

* Bij de toetreding

zullen kandidaat-lidstaten geen speciale uitzonderingen kIijgen. Daarmee
garandeert de Unie haar eenheid en samenhang.

* De toetreding van landen tot de Unie zal volgens een democratisch proces moeten
plaatsvinden. De gevolgen van de uitbreiding zijn zodanig ingrijpend dat we dit niet aan een
diplomatiek, technocratisch proces kunnen overlaten.

* Ais de ED niet voor 2001 voldoet aan de minimumeisen moet zij de
uitbreidingsonderhande1ingen opschorten.

2. Een solide fundering voor de Euro

Vertrouwen is de basis van elke munt. Bet wantrouwen dat tegenover Europa en de Euro in
het bijzonder bestaat, is dan ook een belemmering voor een betrouwbare Economische en
Monetaire Dnie.
De Europese Partij is een uitgesproken voorstander van de Euro. De partij wil daarbij wel
opmerken dat de Europese integratie niet ophoudt bij de Euro. Politieke integratie was en is
het doe1. De Euro is daarvoor een van de vele drijvende krachten. Nu de - dappere en
bewonderenswaardige - stap naar een monetaire unie is gezet, moet ook de meest
uitdagende stap worden gezet, n1. de politieke integratie.
De Europese Partij verge1ijkt de invoering van de Euro met het bouwen van een huis op
drijfzand. Een goede fundering voor dit Imis is noodzakelijk. Zonder de fundering politieke integratie • Lal de Euro in het drijfzand zakken. De Europese Partij wil dat dele

De invoering van de Euro za1naast economische ook grote psychologische en culturele
veranderingen teweegbrengen. De Euro zal de eerste echte test vormen voor de solidariteit
van de burgers in Europa. De solidariteit kan op de proefworden gesteld door bijvoorbeeld
uiteenlopende economische ontwikkelingen, een internationale monetaire en economische
crisis en een speculatieve aanval op de Euro.

* De Europese

Partij maakt zich sterk voor de waarde van de Euro. De overgang naar de
Euro mag niet ten koste gaan van de waarde van salarissen en pensioenen. Ret
stabiliteitspact is niet geloofwaardig, omdat het pact teveel afhankelijk is van grillige
nationa1e politieke belangen. Verdergaande politi eke integratie is noodzakelijk voor het
behoud van de waarde van Euro. Geloofwaardigheid van economisch beleid, maar ook
geloofwaardigheid van de instituties en het buitenlands beleid hebben immers een
belangrijke invloed op de waarde van een munt en bijvoorbeeld de waarde van aandelen.
Onenigheid kost vanaf 1-1-1999 veel geld.

* Ret wordt cmciaal de coordinatie van economisch beleid - bijvoorbeeld het
begrotingsbeleid - te verbeteren. Ook zal harmonisatie op diverse beleidsterreinen
noodzakelijk zijn. Beleidsconcurrentie op deze terreinen kan immers schadelijk zijn. De
huidige verdragsbepalingen bieden voor bovengenoemde maatregelen voor economische
integratie nauwelijks mogelijkheden.
* Omdat elke onenigheid in economisch ofpolitiek opzicht geld kan gaan kosten is het
noodzakelijk om in internationale monetaire, financiele en economische relaties 66n gezicht
te tonen. Investeerders moeten erop kunnen vertrouwen dat de Euro goed functioneert.
Andere mondiale spelers moeten een aanspreekpunt hebben voar financiele
aangelegenheden. Daarvoor is een gezamenlijke vertegenwoordiging in het Internationaal
Monetair Fonds (IMF), de Wereldhandelsorganisatie (WTO), etc. noodzakelijk. Dit dient
direct de waarde van de munt en dus de belangen van de burger.
* Deelname van aIle ED landen aan de Euro is noodzakelijk. Ret past in de gedachte van de
Europese verdragen. Ret uitsteIlen of uitblijven van deelname van landen als het Verenigd
Koninkrijk, Denemarken en Zweden is stlijdig met de interne markt.
.

* De Europese

Partij wil de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank garanderen,
met het oog op prijsstabiliteit. Ook moet het stabiliteitspact worden nageleefd.
In dit partijprogramma wordt een aantal maatregelen voorgesteld om negatieve effecten van
de Euro te bestrijden. Ret gaat met nanle om buitensporige beleidsconcurrentie op het
terrein van belastingen, sociale voorzieningen en milieu. Ook wardt gepleit voar een solide
financieel systeem.

3. Groen-Sociale Markteconomie

Met" groen" bedoelt de Europese Partij dat de Europese Unie moet streven naar duurzame
en milieuvriendelijke economische groei. De kosten van negatieve effecten op het milieu
moeten in de prijs van producten worden opgenomen. De vervuiler betaalt. Marktwerking
mag niet ten koste gaan van het milieu.

"Sociaal" betekent dat in het economisch beleid rekening moet worden gehouden met
diverse maatschappelijke belangen. In de EU moet bijvoorbeeld een solide sociaal vangnet
aanwezig zijn. De kosten van de sociale zekerheid moeten rechtvaardig worden verdeeld.
Marktwerking mag niet ten koste gaan van het sociale weefsel van de Europese
samenleving.

"Markteconomie" betekent dat vraag en aanbod, vrij verkeer van goederen, diensten,
personen, informatie en prikkels voor efficiente productie centraal staan in de economie. De
Europese Partij ziet de markt niet als doel maar als middeL De marktwerking mag ruet ten
koste gaan van het sociale weefsel van de samenleving en de leefomgeving van de Europese
burgers. Binnen het sociale beleid en het milieubeleid kunnen marktprikkels een zinvolle rol
spelen.
De beleidsaanbevelingen die overeenstemmen met het streven naar een Groen en Sociaal
Europa staan beschreven in de hoofdstukken "Groen Europa" en "Een sociaal Europa".

Een Groen-Sociale Markteconomie in Europa kan alleen worden gerealiseerd als
milieubeleid, sociaal beleid en de markt in Europa op elkaar worden afgestemd.

Omdat strengere milieu-eisen kunnen leiden tot hogere kosten voor bedrijfsleven en
consumenten, kunnen landen en bedrijven in een open Europese economie concurreren met
minder strenge milieu eisen. Dit kan leiden tot "milieudumping", hetgeen strijdig is met de
beginselen van de Groen-Sociale Markteconomie. Milieudumping mag volgens de Europese
Partij met leiden tot een neerwaartse aanpassing van de Europese milieu-eisen. De Europese
Unie moet vastleggen dat ze maatregelen neemt om milieudumping te voorkomen. De
vorming van een Europese Ecologische Unie waarin strenge milieunormen worden
geharmoniseerd moet oneerlijke concurrentie en milieudumping voorkomen.

Ook de verschillende sociale zekerheidsstelsels in Europa leiden tot verschillende
kostenniveaus voer het bedrijfsleven. Neerwaartse aanpassing van het niveau van sociale
zekerheid uit het oogpunt van nationaal kostenvoordeel- sociale dumping - is in strijd met
het streven van de Europese Partij naar een Groen en Sociaal Europa. De Europese
regeringen moeten derhalve maatregelen nemen tegen sociale dumping. De maatregelen die
de Europese Partij bepleit staan beschreven in hoofdstuk "Een Sociaal Europa".

4. Een Sociaal Europa

De Europese Partij staat voor een sociaal Europa. Niet een Europa waarin de grote bedrijven
en de ministers van Finaneien de dienst uitmaken, maar een Europa waarin de
levenskwaliteit van aIle burgers hoog is. Een Europa waarin iedereen graag willeven. In aIle
lidstaten van de ED moet er voldoende sociale zekerheid zijn bij ziekte,
arbeidsongesehiktheid, werkloosheid, ouder worden en overlijden van partners. Burgers in
Europa die verhuizen naar een ander land in de ED mogen opgebouwde reehten op sociale
zekerheid niet verliezen.
Bet uitgangspunt voor een soeiaal Europa is nationaal beleid. Dit past bij het
subsidiariteitsbeginsel, waarbij de problemen zo dieht mogelijk bij de burger moeten
worden opgelost. Een aetief Europees ingrijpen is in beginsel niet wenselijk. De soeiale
zekerheid speelt een belangrijke rol in het begrip "Groen-Soeiale Markteconomie", dat de
basis vormt van het eeonomiseh beleid van de Europese Partij.

* Coordinatie en afstemming van beleid zijn nodig. Landen met een laag
besehermingsniveau hebben een kostenvoordeel. Bet gevaar bestaat dat uit eoneurrentie
oogpunt landen zullen proberen hun besehermingsniveau te verlagen. Dit versehijnsel van
"soeiale dumping" is onwenselijk. De ED landen moeten maatregelen nemen om soeiale
dumping tegen te gaan, bijvoorbeeld door het aanbrengen van minimumvloeren in de
soeiale zekerheid. Ook Europese arbeidsvoorwaardenvorming kan sociale dumping
tegengaan.

Alle lidstaten worden de komende decennia geconfronteerd met een toenemende vergrijzing
van de bevolking. Deze vergrijzing zalleiden tot een aanzienlijke stijging van de uitgaven
aan pensioenen en gezondheidszorg. Deze stijging van kosten zal voor een aantallidstaten
grote problemen op gaan leveren. Het gevaar bestaat dat een bepaald uitkeringsniveau voor
de oude dagvoorziening voor veellidstaten niet haalbaar zal zijn. Dit kan tot gevolg hebben
dat ofhet uitkeringsniveau drastiseh daalt, met allerlei soeiale misstanden tot gevolg, ofhet
finaneieringstekort van deze lidstaten enorm zal toenemen. Dit laatste zal de Euro onder
druk zetten.

kunnen beschikken die een goede levensstandaard garanderen. Alle gepensioneerden die
geen aanspraak maken op een pensioen of over onvoldoende middelen beschikken moeten
een minimuminkomen ontvangen en een ruim beroep kunnen doen op aan hun behoefte
aangepaste sociale en medische bijstand.

* In aIle Europese

landen moeten voldoende voorzieningen worden getroffen om de
toenemende vergrijzing op te vangen. De te verwachten immense pensioentekorten in
enkele Europese landen moeten worden gedekt. De Europese Dnie moet maatregelen nemen
om ervoor te zorgen dat lidstaten voldoende sparen voor pensioenen om niet via stijgende
overheidsbestedingen de waarde van de Euro - en dammee de pensioenen - onder druk te
zetten.

* Ret verzorgen van ouderen door de eigen fmnilie moet bevorderd worden, bijvoorbee1d
door fiscale voordelen of subsidies.

* De Europese partij wil fiscale stimulansen inzetten om te sparen voor aanvullende
penslOenen.

De Europese Partij is van mening dat gezondheidszorg hoog op de politi eke agenda moet
staan. De Europese burgers hebben immers recht op gezondheidszorg van de hoogste
kwaliteit. De Europese Partij wil niet dat er een tweedeling in de zorg ontstaat. Iedereen arm en rijk- moet gegarandeerd zijn van goede gezondheidszorg, overal in Europa.
Bovendien is de gezondheidszorg geen rem maar een gaspedaal. De gezondheidszorg levert
een belangrijke bijdrage aan de economie. Een goed niveau van gezondheidszorg leidt tot
productiviteitsverhogingen en schept werkgelegenheid.
Ret uitgangspunt van de Europese Partij is het nationaal beleid voor gezondheidszorg.
AIleen als dat nodig is moeten maatregelen op Europees niveau worden getroffen. Ret
subsidiariteitsbeginsel vereist imrners dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers
genomen moeten worden.
In het kader van de Europese eenwording is het wenselijk dat lidstaten naar elkaar toe
groeien op het gebied van de gezondheidszorg. Ook de gezondheidszorg is immers een
belangrijk element in het streven naar vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Tot
dusver moet zo'n gemeenschappelijk Em"opees beleid op het terrein van de gezondheidszorg
nog grotendeels van de grond komen.

* Een verruiming van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende zorg is gunstig voor de
patienten en komt ook de kwaliteit en de doelmatigheid ten goede. Grensoverschrijdende
zorg is zinvol als dat goed is voor patient, doelmatigheid en kwaliteit. De vrije keuze van
patienten is nu sterk beperkt. Een inwoner van het ene land kan niet altijd gebruik maken
van de medische faciliteiten van het andere land. De ED moet maatregelen treffen om deze
keuzebeperking afte bouwen.
* De Europese Partij wil de doelmatigheid bevorderen door tekorten in het ene land met
overcapaciteit in andere landen te compenseren. Lidstaten kunnen de planning van kostbare
faciliteiten gezmnenlijk aanpakken.

Gemeenschapsbeleid op ieder relevant tenein. Een analyse van gezondheidsrisico' s bij
regelgeving is daarbij aan te bevelen.

* Een consistent Europees gezondheidsbeleid is noodzakelijk. Bestrijding van tabak in het
ene programma en het subsidieren van tabaksindustrie in het andere is dan niet meer
mogelijk.
De Europese partij is van mening dat aIle Europese burgers van goede
gezondheidsvoorzieningen gebruik moeten kunnen maken. Dit kan bereikt worden door:

* Het opzetten

van een Europees instituut met als taken het stimuleren van
speerpuntonderzoek naar ziekten en preventie en voorlichting (bijvoorbeeld SOA's en
drugs).

Het Europees stedelijk beleid vormt een belangrijk element in het streven naar een sociaal
Europa. Het speelt een belangIijke rol bij armoedebestrijding. De stedelijke gebieden zijn de
motoren van de Europese economie. Om de economische positie van Europa op mondiaal
niveau te versterken, moet veel aandacht worden besteed aan een gezonde ontwikkeling van
de steden. Wanneer deze motoren haperen, he eft dit consequenties voor geheel Europa.
De ED gebruikt Europese subsidies om welvaartsverschillen tussen Europese regio's te
verminderen. Deze subsidies zullen in belang toenemen met de toetreding van nieuwe
lidstaten. De solidariteitsgedachte moet hierbij centraal staan. Het oneigenlijk aanwenden
van deze subsidies om politi eke doelen te bereiken is onwenselijk. Dit ondermijnt het
vertrouwen van de burger in het belang van de Europese integratie. Het versterken van de
solidariteitsgedachte is van essentieel belang om in de toekomst tot een verdergaande
integratie te komen.
Welvaartsverschillen werden voorheen vooral gemeten tussen regio's. Grote verschillen in
welvaart zijn echter steeds meer te vinden binnen steden. Er dreigt een tweedeling van de
stedelijke samenleving te ontstaan tussen rijk en arm, tussen mens en met en zonder baan.
De grootste concentraties van werklozen zijn te vinden in stedelijke gebieden. De gevolgen
hiervan kunnen zeer ernstig zijn voor het functioneren van deze gebieden. Criminaliteit, het
ontstaan van onveilige gebieden en aantasting van de kwaliteit van het leefmilieu bedreigen
een gezonde ontwikkeling van de stedelijke gebieden. Structurele aandacht voor deze
problematiek is dan ook noodzakelijk.

* De Europese

Partij vindt dat Europese subsidies uit structuurfondsen nu te veel zijn
gericht op plattelandsgebieden. Subsidies aan de agrarische sector waren tot nu toe hoger
dan die voor de regionale ondersteuning. Het wordt echter steeds belangrijker voor Europa
om juist de ontwikkeling van stedelijke gebieden te ondersteunen.

* Europese subsidies gericht op steden zijn sterk onderontwikkeld. Door het
fragmentarische karakter ervan, kunnen steden hiervan nauwelijks goede samenhangende
projecten ontwikkelen om hun ernstige problemen aan te pakken. Bovendien zijn de
Europese subsidieprogramma's vaak onvoldoende toegesneden op de specifieke problemen
in de steden. Steden ontwikkelen vaak speciale programma's om in aanmerking te komen
voor Europese subsidies. De programma's blijken in de praktijk geen wezenlijke bijdrage te
leveren aan het aanpakken van de kernproblemen in de steden. Deze relatie moet dan ook

omgedraaid worden. Europa moet door de steden ontwikkelde

programma's ondersteunen.

* Subsidies

moeten dusdanig gebruikt worden dat ze de achtergestelde regio's ook
daadwerkelijk versterken in plaats van verzwakken. De Europese Partij wil daartoe de
subsidies koppelen aan meer lokale inspanningsverplichtingen en lokale cofinanciering.

* Er is momenteel een grote bureaucratische afstand tussen Europa en de steden. AIle
interacties verlopen via de nationale overheden, die hun eigen prioriteiten bij de
subsidieprogramma's stellen. Deze dienen niet aItijd een Europees belang. De Europese
Partij streeft daarom naar een directe interactie tussen Europa en de steden en regio's.
Lokale en regionale overheden moeten een zwaarder gewicht krijgen in een integrerend
Europa.

De Europese Partij wil een verplichte Europese sociale dienstverlening invoeren. Deze korte
peri ode van verplichte sociale dienstverlening zorgt voor een grotere maatschappelijke
interesse. Burgers zullen een grotere betrokkenheid krijgen bij hun maatschappij, zowel op
nationaal als op Europees niveau door het zelfleveren van een bijdrage. Ook worden
burgers zich zo automatisch bewust van de verschillende cuIturen van Europa.

* De Europese

Partij wil een verplichte 'sociale' dienstverlening van 3 maanden v66r de
leeftijd van 30 jaar. Er bestaat een keuze tussen een nationale of Europese dienstplicht. Het
vervullen van deze Europese sociale dienstverlening buiten de grenzen van de 'eigen'
lidstaat wordt gestimuleerd. Om aan de sociale dienstplicht te voldoen wordt gekozen tussen
sociale dienst of dienst in het belang van openbare veiligheid. Sociale dienst betreft
aanvullende activiteiten in ouderenzorg, ziekenzorg, jongerenwerk, en milieuzorg. Bij
milieuzorg denken we bijvoorbeeld aan het schoonmaken van stranden en bossen. Een
andere optie is het opleiden, bijscholen of omscholen van anderen. Tijdens de dienst in het
belang van openbare veiligheid kan men een bijdrage leveren aan vredesmissies, veiligheid
en bestrijding van criminaliteit.

* Op korte termijn moet de ED het budget voor het bestaande Vrijwilligersdiensten
programma fors verhogen. Het huidige budget van 47,5 miljoen ecu is volstrekt
ontoereikend.

5. Een Groen Europa

De Europese Partij staat voor een groen Europa in een groene wereld. Om die groene wereld
te bereiken moet Europa het voortouw nemen wat betreft het verantwoord omgaan met het
milieu.
Het concept van de Groen-Sociale Markteconomie gaat er vanuit dat economische groei niet
ten koste van het milieu mag gaan. De Europese Partij wil dat aantasting van

"milieukapitaal" zoveel mogelijk wordt meegenomen in de beoordeling van de economische
groei kan zeer we! samen gaan met een verantwoorde omgang met het
milieu. Duurzame ontwikkeling stelt Europa in staat het voortouw te nemen bij een
mondiaal verantwoordelijke omgang met ons milieu.

groei. Economische

* De Europese Partij wil kennis, onderzoek en commerciele toepassingen op het gebied van
milieutechnologie concentreren in een "green valley" om nieuwe ontwikkelingen te
stimuleren, zoals "silicon valley" op het gebied van informatietechnologie.
* De EU moet

investeringen in schone en nieuwe technologieen en processen stimuleren
met financiele bijdragen en fiscale faciliteiten.

Zoals op financieel gebied een Economische en Monetaire Unie is gevormd, wil de
Europese Partij op korte termijn starten met een Europese Ecologische Unie. Deze Europese
Ecologische Dnie gaat uit van een echt gemeenschappe1ijke aanpak van milieuvraagstukken.
Op termijn zal de Europese Ecologische Dnie opgaan in een democratische Europese
Regering. De Europese minister van milieu legt daarin direct verantwoording af aan het
Europees Parlement.
Het milieu is van ons allemaal. Het vormt een onderwerp waar de Europese Partij zeer veel
belang aan hecht. Op milieugebied moet Europa echter een veel belangrijker rol spelen dan
tot dit moment het geval was. Het streven van de Europese Partij vertaalt zich in een aantal
aandachtspunten:
1. Op scholen moet iedereen op jonge leeftijd milieubewuster gemaakt worden.
2. Meer groen in de steden.
3. De ED moet milieubeheer serieuzer aanpakken. Zij moet beleid maken voor aIle
gebieden die voor Europa in totaal belangrijk zijn en die een Europees belang hebben.
4. Milieubeheer moet integraal onderdeel worden van het ruimtelijke ordening beleid.
Korte termijn gewin moet worden afgewogen tegen lange termijn offers.

* De Europese Partij is van mening dat ondememingen en publieke organisaties aan de
maatschappij verantwoording moeten afleggen over de omgang met het milieu en het beleid
daaromtrent. Deze milieuverslaggeving en de onafhankelijke goedkeuring daarvan moet op
Europees niveau wettelijk worden vastgelegd.
* Ook landen moeten verantwoording af leggen over het gevoerde beleid. De Europese
Partij wil daarom een nationaal milieuverslag. Dit kan op Europees niveau direct worden
ingevoerd. Daamaast moet de EU streven naar een mondiale invoering van nationaal
milieuverslagen. Landen moeten deze verslaggeving combineren met een evaluatie van het
gevoerde milieu beleid. Dit kan de grondslag vormen voor het heroverwegen van het
bestuursniveau van de besluitvorming.

De Europese Partij staat voor een marktconform milieubeleid. Het beleid moet consistent
zijn met het uitgangspunt van een Groen-Sociale Markteconomie. De vervuiler betaalt. Het

milieu is een schaars goed. Belasting van het milieu is daarom alleen tegen een bepaalde

prijs toegestaan.

* De Europese

Partij wil alle vervuilende activiteiten belasten met een eco-tax. Dit geldt
voor de opwekking van elektriciteit, voor weg- en watertransport, voor waterverbruikers etc.
De Europese partij staat voor een Europese heffing voer alle milieubelastende activiteiten.
Deze heffingen kunnen binnen een Europees raamwerk van richtlijnen op nationaal niveau
worden uitgevoerd. Deze normen moeten strikt worden nageleefd en overtredingen worden
gesanctioneerd.

* De Europese Partij streeft emaar hier op mondiaal niveau afspraken over te maken. Ais
een prijsafspraak niet mogelijk is moeten regeringen op mondiaal niveau harde normen voor
bijvoorbeeld C02- en CFK- uitstoot afspreken. Sancties op overtredingen moeten zwaar
zijn, bijvoorbeeld door verlies van vergunningen.
* De EU moet deze afspraken, gezien het complexe karakter en de gewenste mondiale
coordinatie, uitwerken in Europese regelgeving.

* De Europese

Partij wil het hergebruik van grondstoffen stimuleren. Zij wil het succes van
de verplichte terugname van auto's in veel meer industrieen toepassen. Publieke organisaties
moeten een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van recycling.

* Een euro besteed

aan de vermindering van uitstoot in de ontwikke1ingslanden is vaak
effectiever dan een Euro besteed aan hetzelfde in een land van de Europese Unie. Uitstooten emissierechten moeten dan ook op nationaal-, lokaal- en bedrijfsniveau 'verhandeld'
kunnen worden.

* De EU moet

ondememingen stimuleren om bij grote investeringsprojecten met alle
belangenvertegenwoordigers de uitstootnormen vast te stellen. Hier tegenover staat een
beperking van de mogelijkheden van bezwaar in de vergunningsprocedures.

* In smoggevoelige gebieden kunnen preventief autovrije zondagen worden toegestaan. Dit
kan alleen in aan te wijzen perioden met verhoogd risico van luchtvervuiling.

Omdat energie schaars is moeten we hiermee voorzichtig omgaan. Het vervangen van
inefficient verbruik door efficient gebruik van energie is daarom van groot belang. Dit mag
niet ten koste gaan van de concurrentiepositie ten opzichte van de rest van de wereld. Het
kan, mits goed ingevoerd, de concurrentiepositie verbeteren. In het energie- en milieubeleid
van de Europese Partij staat het zuinig omgaan met fossiele brandstoffen centraal.

* De Europese Partij wil investeringsprogramma's in altematieve energiebronnen als zonneen windenergie intensiever stimuleren. Eigen initiatieven worden gestimuleerd, zoals het
opwekken van eigen windenergie, mits dit past in het ruimtelijk be1eid.
* Op mondiaal niveau moeten landen meer samenwerken bij het onderzoek naar duurzame
altematieve energiebronnen. Uit de op dit moment bekende en nog te ontdekken altematieve
energiebronnen moeten veilige en verantwoorde altematieven worden ontwikkeld.

* Publieke organisaties moeten op korte tennijn

overschakelen op duurzame energie. De
overheid he eft immers een belangrijke voorbeeldfunctie.

* Om de emissie

van kooldioxide te beperken moet voorlopig de mogelijkheid van het
veilig gebruik van kemenergie worden opengehouden. Kemafval is een probleem voor
toekomstige generaties en moet daarom structureel worden aangepakt op Europees niveau.
Een duurzame en veilige opslag is voorwaarde voor het gebruik van kemenergie.

* Drinkwater moet alleen worden gebruikt voor datgene waarvoor het is bedoeld. Een
tweede leidingnet met water dat niet geschikt is voor consumptie moet daarom serieus
worden bestudeerd.

* Europa kent vele dichttbevolkte gebieden, waarin ruimte schaars is. Iedereen die zich niet
aan algemeen aanvaarde omgangsvormen houdt ten aanzien van het milieu waarin wij leven
moet worden bestraft. Afval op straat, graffiti en geluidsoverlast moeten worden aangepakt.

* Drinkwater

moet alleen worden gebruikt voor datgene waarvoor het is bedoeld. De
mogelijkheid van een tweede leidingnet met water dat niet geschikt is voor consumptie moet
daarom serieus worden bestudeerd.

* Europa

kent vele dichttbevolkte gebieden, waarin ruimte schaars is. Iedereen die zich niet
aan algemeen aanvaarde omgangsvormen houdt ten aanzien van het milieu waar in wij
leven moet worden bestraft. Afval op straat, graffiti en geluidsoverlast moeten worden
aangepakt.

Transport mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het milieu. Dit vloeit voort uit de
gedachte van een Groen-Sociale Markteconomie. Negatieve effecten van het transport
moeten zoveel mogelijk vermeden dan wel gecompenseerd worden. Van belang is dat alle
kosten van het transport ook in de prijs ervan zichtbaar zijn. Hiertoe behoren ook de kosten
voor het milieu. De maatschappelijke kosten van aantasting van het leefrnilieu dienen in de
prijs van het transport opgenomen worden. Dit is noodzakelijk om tegelijkertijd zowel de
bereikbaarheid als de kwaliteit van het leefrnilieu te verbeteren.
Luchtvaart is in dit verb and een vorm van transport waarvoor slechts een deel van de
werkelijke kosten door de reiziger betaald wordt. Vliegverkeer heeft echter relatiefveel
negatieve effecten op het milieu. Luchtvaart is ten onrechte relatief goedkoop ten opzichte
van andere vormen van transport, vanwege het onvoldoende opnemen van alle kosten. In
tegenstelling tot andere vormen van transport wordt er bijvoorbeeld geen beIasting geheven
over de brandstof die gebruikt wordt. Dit leidt tot scheve concurrentieverhoudingen, die het
we1zijn van de Europese burger bedreigen.

* In intemationaal

verband moeten afspraken worden gemaakt om belasting op kerosine
heffen, zodat het gebruik van andere, meer milieuvriendelijke, transportmogelijkheden
uiteindelijk gestimuleerd zal worden. De ED moet een voortrekkersrol vervullen bij het
invoeren van deze belasting.

te

Transport mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het milieu. Dit vloeit voort uit de
gedachte van een Groen-Sociale Markteconomie. Negatieve effecten van het transport
moeten zovee1 mogelijk velmeden dan wel gecompenseerd worden. Van belang is dat aIle
kosten van het transport ook in de prijs ervan zichtbaar zijn. Hiertoe behoren ook de kosten
voor het milieu. De maatschappe1ijke kosten van aantasting van het leefmilieu dienen in de
prijs van het transport opgenomen worden. Dit is noodzakelijk om tegelijkertijd zowel de
bereikbaarheid als de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren.
Luchtvaart is in dit verband een vorm van transport waarvoor slechts een deel van de
werkelijke kosten door de reiziger betaald wordt. Vliegverkeer heeft echter relatief veel
negatieve effecten op het milieu. Luchtvaart is ten onrechte relatief goedkoop ten opzichte
van andere vormen van transport, vanwege het onvoldoende opnemen van alle kosten. In
tegenstelling tot andere vormen van transport wordt er bijvoorbeeld geen belasting geheven
over de brandstof die gebruikt wordt. Dit leidt tot scheve concurrentieverhoudingen, die het
welzijn van de Europese burger bedreigen.

* In internationaal verb and moeten afspraken worden gemaakt om belasting op kerosine te
heffen, zodat het gebruik van andere, meer milieuvriendelijke, transportmogelijkheden
uiteindelijk gestimuleerd zal worden. De ED moet een voortrekkersrol vervullen bij het
invoeren van deze belasting.

De Europese consument moet worden beschermd tegen onvolkomenheden, gebreken en
onevenwichtigheden die zich kunnen voordoen op de markt. Dit is een uitvloeisel van de
gedachte van de Groen-Sociale Markteconomie.

bestrijden van oneerlijke concurrentie, dumping en marktverstorende staatssteun

verdienen

blijvende aandacht.

* De Europese

Partij wil de uitvoering van het mededingingsbeleid door een onafhankelijke
Europese Mededingingsautoriteit laten plaatsvinden met het oog op de onafhankelijkheid
van de grillige politieke verhoudingen.

Transportnetwerken werden tot nu toe sleehts op nationaal niveau ontwikkeld. Dit heeft tot
grote hiaten in de netwerken tussen de lidstaten en in grensregio's geleid. Zelfs in de meest
ontwikkelde delen van Europa veranderen snelwegen bij nadering van landsgrenzen in
seeundaire wegen. Sleehte onderlinge verbindingen verhinderen intensieve interaetie tussen
de Europese regio's. De huidige aanpak van dit probleem d.m.v. 'Trans European Networks'
(TENs) is nu nog te vaak gerieht op nationale belangen. Het Europese transportbeleid heeft
dit, door een gebrek aan een goede samenhangende visie op Europees niveau, niet kunnen
veranderen.

* Op Europees

niveau moet een integrale visie worden ontwikkeld voor werkelijke TransEuropese netwerken.

De ED moet voorkomen dat lidstaten onderling met infrastructuur gaan eoneurreren, als dit
ernstige negatieve effecten voor de kwaliteit van het leefmilieu. Soms is er sprake van
ontwikkeling van overcapaciteit aan transportinfrastructuur in grensregio's vanwege
onvoldoende eoordinatie en afstemming tussen lidstaten of op Europees niveau. Soms is er
zelfs sprake van Europese ondersteuning van deze overeapaeiteit. De luchthavens van Luik
en Maastricht liggen bijvoorbeeld zeer dieht bij e1kaar en hebben allebei substantiele
uitbreidingsplannen. De uitbreiding van de activiteiten op beide luehthavens kan echter
aanzienlijk negatieve effeeten op het leefmilieu hebben.

* Bij het transportbeleid

dient de subsidiariteitsgedaehte nadrukkelijker te worden toegepast.
Bemoeienis op Europees niveau met transportaangelegenheden die geen
grensoversehrijdende belangen hebben moet worden voorkomen.

7. Onderwijs

Onderwijs verschaft een uiterst belangrijke basis voor onze samenleving. Daarom verdient
het onderwijs een hoge plaats op de lokale, nationale, en Europese agenda's. De toekomst
van Europa, het ontwikkelingsniveau en eoneurrentiepositie, hangen afvan de kwaliteit van
het onderwijs. Belangrijk is dat er continu aan de verbetering van het onderwijs gewerkt

Onderwijs is in de eerste plaats een zaak van de lidstaten. De ED moet zich terughoudend
opstellen als het gaat om de nationale onderwijsstelsels. Europa's taak op dit gebied ligt op
het gebied van de wederzijdse herkenning en erkenning van diploma's en het uitwisselen
van kennis tussen de verschillende lidstaten.

* Vaststelling Europese heldere standaards voor de erkenning van diploma's van alle
lidstaten. Dit zal de herkenbaarheid van diploma's in heel Europa garanderen.

* Grotere rol van toekomstige werkgevers bij het financieren van educatie voor student en
om aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren.

* Voor

het ontstaan van een Europees Burgerschapsgevoel is het noodzakelijk dat de ED
aandacht besteedt aan mobiliteit van studenten en docenten. De Europese Partij streeft naar
een situatie waarin elke student enige tijd in een andere lidstaat lessen he eft gevolgd. De
Europese Partij is dan ook voorstander van een forse budgetuitbreiding van de Europese
uitwisselingsprogramma's voor de jeugd, zoals Socrates, Erasmus en Comenius.

* De Europese Partij wil dat alle Europese scholieren en studenten gratis de beschikking
krijgen over e-mail en internet faciliteiten om kennis uitwisseling en integratie te
bevorderen.

In het voorstel van de Europese Commissie, "Agenda 2000", wordt het financiele systeem
vastgelegd tot hetjaar 2006. De uitbreiding en de hervorming van de belangrijkste
beleidsterreinen (landbouw, structuurfondsen) zijn menn opgenomen. De Commissie stelt
voor de volgende aspecten van het algemene financiele kader te handhaven:
1. De beperking van de uitgaven tot het plafond van 1,27 % van het GNP van de
lidstaten
2. De vier algemene uitgavencatcgoriecn en hun aandeel in de totale begroting

3. Het huidige systeem van eigen middelen
4. Correetiemechanismen voor bepaalde lidstaten

De Europese Partij is van mening dat deze aanpak niet goed is. Een echte herziening van het
systeem wordt uitgesteld tot 2006, waardoor enkele harde onderhandelingspunten worden
vermeden hetgeen leidt tot suboptimale uitkomsten. De Europese Partij acht het
noodzakelijk om een drastische hervorming van het financieel systeem door te voeren. De
positie van het Europees parlement moet daarbij worden versterkt.

Bij het voorstellen van een uitgavenplafond van 1,27% van het GNP van de lidstaten, wordt
niet gekeken naar de financiele behoefte van de Unie. Het uitgavenplafond kan de verdere
economische en politieke integratie blokkeren. Daamaast maakt zij de monetaire unie
moeilijker. De monetaire unie heeft immers behoefte aan stabilisering van economische
cycli in de monetaire unie, maar sluit overdrachten van nationale budgetten naar het budget
van de Unie uit.

* Het vastleggen van de belangrijkste uitgaven voor de peliode van 2000 tot en met 2006
werkt verlammend op de Unie. De prikkels om met nieuwe voorstellen te komen zijn
minimaal. De begrotingsautoriteiten van de Unie moetenjaarlijks invloed kunnen
uitoefenen op de samenstelling van het budget. Het moet ook moge1ijk zijn om tussen de
verschillende uitgavencategorieen te schuiven.

De Commissie stelt in Agenda 2000 voor om het systeem van eigen middelen te
vemieuwen. Zij wil op termijn toe naar een systeem dat volledig is gebaseerd op bijdragen
van de lidstaten. De bijdragen zijn gebaseerd op een percentage van hun BNP. De Europese
Partij vindt dit een ongewenste situatie. De financiele autonomie van de Unie is
noodzakelijk om niet het slachtoffer te worden van de grillige nationale begrotingspolitiek.

* De Europese Partij wil dat op termijn een Europese belasting wordt ingevoerd, waardoor
de EU niet meer afhankelijk is van nationale afdrachten. De belasting wordt geYndover
inkom en, winst, vermogen en! of toegevoegde waarde. De nationale belasting kan dan
navenant dalen.

* De Europese Unie moet daamaast kunnen beschikken over een Europese leenfaciliteit.
Europa mag alleen lenen, als daar toekomstige baten tegenover staan.

* De Europese begroting moet in balans zijn. Met andere woorden, de Europese Unie mag
niet meer uitgeven dan zij ontvangt.
* Met de komst

van de Euro ontstaat het gevaar dat lidstaten gaan concurreren met
belastingverlagingen om investeringen te stimuleren. Om te voorkomen dat een "tax race to
the bottom" leidt tot het aantasten van sociale voorzieningen in Europa, moet de EU op
korte termijn maatregelen nemen om de belastingen niet te ver te verlagen. Een
mogelijkheid is het opstellen van een gedragscode voor nationale belastingmaatregelen.

De Europese Partij staat voor een eerlijke verde ling van lasten. Voorop moet staan dat het
Uniebudget een middel is om solidariteit tussen de lidstaten vonn te geven. Het is dus met
vreemd dat rijkere landen middelen overdragen aan de minder rijke landen. Enkele landen
hebben het probleem van de nettobetalingspositie aangekaart. Deze problematiek kan
vooruitgang op een aantal beleidsterreinen frustreren. De hervonning van het financieel
systeem wordt hiennee bemoeilijkt. Ook andere terreinen, zoals de uitbreiding kunnen er
negatief door worden beYnvloed.
De EU moet niet aIleen kijken naar de directe financiele gevolgen van de Unie (inkomsten
en bijdragen), maar ook naar de niet direct meetbare voordelen ervan (economische
voordelen van de interne markt, vergroting export, etc).

* In het geval dat een land structuree1 te veel betaalt in verhouding tot de economische
situatie kan worden gedaeht aan een nettobetalingsbegrenzing.

* De "Verenigd Koninkrijk-eompensatie" en andere eorrecties op de afdrachten aan de ED
moeten snel worden afgeschaft en teruggedraaid. Een andere optie is het opstellen van een
alternatieve objectieve compensatieregeling.

Voortdurend mismanagement en fraude leiden tot aantasting van het vertrouwen in Europa.
Dit leidt op haar beurt tot een blokkade van de verdere noodzake1ijke politieke integratie.
Een drastische aanpak van deze misstanden is dan ook nodig om de ge100fwaardigheid van
de Europese Instellingen te herstellen.

* De Europese

Commissie, maar voora1 de Raad, moeten rekening houden met
fraudegevoeligheid, uitvoerbaarheid, eontro1eerbaarheid en doelmatigheid van rege1geving.

* De Europese Rekenkamer gaf een foutenpercentage alleen a1in 1996 van 5,3% van door
de fraudebestrijdingsdient van de EC opgespoorde fraude over de betalingen. De
fraudebestrijdingsdienst van de Europese Commissie had 4500 gevallen van fraude in de
computer staan, ter waarde van 1,3 miljard euro. AIleen a1 de fraude met sigaretten zou de
Europese be1astingbeta1er vele miljarden kosten. De rol van de Europese Rekenkamer en de
Fraude bestrijdingsdienst moet worden versterkt om fraude te voorkomen en daarmee de
ge100fwaardigheid van de Europese Unie te vergroten.

* De Europese

Unie moet solide systemen voor informatie, beheer en contro1e opzetten.
Saneties moeten worden opge1egd en vooral daadwerkelijk worden uitgevoerd. Te vaak zijn
overtredingen van regelgeving onbestraft gebleven. Voorbeelden hiervan zijn
tekortkomingen in contro1esystemen, geknoei met aanbestedingsprocedures, onzuivere
statistieken.

De Europese Commissie gaat in haar voorstel voor het financieel kader tot 2006 ervan uit
dat een eerste golfvan uitbreidingen za1p1aatsvinden vanaf 1 januari 2002. Ret budget voor
uitbreiding zal zich ontwikkelen van 1,3% van het budget in 1999 tot 16,3 % in 2006. Door
het vasthouden aan een uitgavenplafond zal de uitbreiding moeten worden gefinancierd door
verminderingen van de landbouwuitgaven en de uitgaven van de structurele fondsen.

* De Emopese

Partij stelt voor door te gaan met de financieling van de uitbreiding, zoals die
nu is voorzien. Het management en de productiviteit van deze uitgaven moeten worden
verbeterd. De Europese Rekenkamer heeft hier voorstellen voor gedaan.

De inzet van de structuurfondsen is van groot belang voor het verminderen van de
welvaartsverschillen tussen de Europese regio's. De mede hierdoor in gang gezette
economische groei in Ierland is een goed voorbeeld hiervan. Ontwikkelingssubsidies dienen
echter met grote omzichtigheid gebruikt worden. Subsidies kunnen een averechtse werking
hebben. Ze kunnen regio's juist verzwakken als ze met op een goede wijze gebruikt worden.
Subsidies moeten voor projecten gebruikt worden die een regio versterken niet om
inefficiente activiteiten kunstmatig in leven te houden. Subsidies kunnen bovendien fraude
in de hand werken. Dit dient voorkomen te worden, door een efficiente en effectieve
monitoring.

* Momenteel profiteert bijna 50% van de Europese bevolking van Europese subsidies. De
Europese partij is van mening dat dit teveel is. De structuurfondsen zijn hiermee hun doel
voorbij geschoten. Dit percentage moet ten minste teruggebracht worden naar 30% om die
activiteiten en regio's te steunen, die de financiele ondersteuning het meest nodig hebben.
Ook streeft de Europese partij ernaar de co-financiering te vergroten. In bepaalde regio's
(doelstelling-l regio's) bedraagt deze co-financiering nu slechts 10%. Dit is te weinig om op
lokaal niveau een efficiente aanwending van de gelden te stimuleren. De Europese partij wil
voor alle Europese projecten een minimale co-financiering van 50%.
* De doelmatigheid en rechtmatigheid van de fondsen moet sterk verbeteren. De Europese
Rekenkamer maakt regelmatig melding van ondoelmatige en omechtmatige uitgaven.

* Veel programma's

uit structuurfondsen voldoen met aan subsidiariteitsbeginsel. Het
aanleggen van golfbanen en het bouwen van niet-rendabele bruggen voor miljoenen euro's
zijn hiervan het gevolg. Dit hoort niet thuis in Europa. Deze programma's moeten worden
herzien. Veel achterstandsproblematiek behoort door de landen zelf te worden opgelost en
niet door de Unie.

* De structuurfondsen moeten meer dan nu het geval is worden besteed aan
werkgelegenheidsprojecten. Bovendien moet milieu een be1angrijkere rol spelen bij de
verdeling van gelden.
* De bestaande

structuurfondsen moeten nog meer dan de voorstellen van de Commissie
worden versimpeld. De criteria voor de verschillende fondsen leiden tot "shoppen" langs de
verschillende fondsen. Deze criteria worden misbruikt voor politieke doelen, zoals het
verbeteren van hun nettopositie. Dit is funest voor de geloofwaardigheid van de Unie.
Het is uiteindelijk de doelstelling van de Europese Partij om de structuurfondsen op te
heffen, zodra de Europese belasting en een corresponderende begroting zijn ingevoerd.

De Europese landbouw moet zich richten op de drie pijlers van duurzaamheid: milieu,
mensen en economie. De toekomstige landbouwcapaciteit mag niet worden uitgehold. Ook
mag de landbouw niet ten koste gaan van de leefomgeving. Milieulasten moeten in de
landbouwprijzen worden opgenomen. Dit past in de gedachte van een Groen-Sociale
Markteconomie.

* Wat betreft

ruimtelijke ordening zal daarom duidelijk het agrarische karakter van grote
delen van Europa een 'beschermd karakter' moeten krijgen.

* Ret beheer

van de ruimte en het verbeteren van het milieu moet in een integraal Europees
ruimtelijk ordeningsbeleid passen.

* Lidstaten

worden verplicht wettelijke maatregelen te nemen die leiden tot het vormen van
een ruimtelijk beleid en een beleid ten aanzien van scherpe milieurichtlijnen.

* De Europese

Commissie stelt voor het systeem van prijsondersteuning verder te
herorienteren naar een systeem van directe ondersteuning. Deze directe onderstelming is dan
meer dan in het verleden afhankelijk van het naleven van milieu criteria.

* De Europese

Partij onderschrijft de doelstellingen van de Europese Commissie om
stringentere milieuvoorschriften op te leggen. Ret voorgestelde systeem laat echter de
huidige situatie van oneerlijke concurrentie bestaan.

* Een afschaffing

van de opgelegde prijzen in de sectoren vlees, zuivelproducten en

graangewassen.

* Een rationalisatie

van het aantal toekenningsmethoden voor sectoren met een grote
diversiteit aan productiemethoden (zuivel en rundvlees). De compensaties moeten gebaseerd
zijn op een functie van het oppervlakte ofhet dier.

* Een herziening van de compensatiemethoden. Deze moeten niet langer voomamelijk
gebaseerd zijn op prijscompensatie, maar op door de lidstaten te ontwikkelen methoden die
rekening houden met lokale, regionale of nation ale omstandigheden.
* Ret

afschaffen van de opgelegde prijzen zalleiden tot een daling van de inkomens van de
producenten. De Europese Partij wil de stabiliteit garanderen van de inkomens van boeren
die noodzakelijke maatregelen nemen naar een overgang van een open landbouwmarkt. De
Europese Partij stelt voor door middel van belastingaftrek investeringen te stimuleren die
leiden tot een verhoging van de efficiency en een verbetering van de kwaliteit van de
producten.

* De maatregelen

gericht op de ontwikkeling van de landbouwsector moeten duidelijk
samengaan met het invoeren van een markt met wereldprijzen.

De Europese Partij wil het huidige landbouwbeleid sterk vereenvoudigen. Hiermee
onderschrijft de Europese Partij de uitgangspunten van het Europese Landbouwbeleid.
Het karalcter van de landbouw in de 15 lidstaten is sterk gevarieerd in zowel de producten
als de productiemethoden. Dit geldt ook voor het inkomensniveau en de concurrentiekracht.
Deze diversiteit is een troef die niet verloren mag gaan.

* Daarom

stelt de Europese Partij voor de allocatie van toegekende gelden op nationaal
niveau te laten plaatsvinden. De lidstaten kunnen dan zelfbepalen welke producenten in de
overgangsfase naar een open markt aanvullende ondersteuning genieten. Om de
concurrentiekracht niet structuree1 te stimuleren of te beperken moeten alle maatregelen een
functie zijn van dier, oppervlakte en medewerkers.

* De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen fiscale stimuleringsmaatregelen in te voeren
die leiden tot een versterking van de concurrentiekracht.

De uitbreiding met 11 nieuwe lidstaten staat voor de deur. De integratie van de eerste zes
landen (Slovenie, Hongarije, Polen, de Tsjechische republiek, Estland en Cyprus) betekent
al een uitbreiding van de actieve landbouwbevolking met 55% en een groei van 25% van de
landbouwgrond. In termen van landbouwondersteuning betekent dit een toename van de
kosten van 1,5 miljard Euro.

* De Europese

Partij wil de extra kosten voor landbouwondersteuning i.v.m. de uitbreiding
financieren door het geleidelijk verlagen van de landbouwuitgaven ten behoeve van de
huidige lidstaten ..

Het rechtsgevoel is aangetast door een zwak optreden van justitie en politie. De Europese
Partij ziet tendensen in de samenleving die de rechtsstaat ondermijnen. Corruptie, zinloos
geweld, te lage straffen en zware criminelen die vrij uit gaan door vormfouten hebben in
heel Europa het geloof in het recht en een rechtvaardige samenleving emstig aangetast. Het
door de vingers zien van kleine overtredingen, zoals het vervuilen van straat en milieu, heeft
het respect van de burgers voor het recht eveneens doen wegnemen. Dit ondermijnt op lange
termijn de normen en waarden in de samenleving.

moeten erop kunnen vertrouwen dat zijzelf, hun familie en vrienden geen slachtoffer worden
van geweld en dat hun eigendommen worden beschermd.
Voorwaarde voor het herstellen van het respect voor het recht is een herbezinning op de
normen en waarden die passen bij deze tijd. Deze normen en waarden moeten worden
vertaald naar realistische wetgeving.

* Een Europese politie (Europol) moet zich intensiefbezighouden
criminaliteit en bestrijding van terrorisme.

met grensoverschrijdende

* Europol zal naast haar taak als informatie-uitwisselaar, vergaande bevoegdheden krijgen
om effectieftegen grensoverschrijdende criminaliteit op te treden. Europol moet de
Europese instantie worden voor opsporing en vervolging van intemationaal opererende
criminelen en terroristen. Dit gebeurt in samenwerking met de nationale politiediensten. De
Europese Unie moet contacten tussen Europol en nationale politiediensten verder
stimuleren. Er kan bijvoorbeeld frequent overleg plaatsvinden tussen alle nationale
hoofdcommissarissen en Europol.

* Behalve een Europese politiedienst is ook een Europese vervolging nodig als er sprake is
van emstige grensoverschrijdende criminaliteit. Een Europees Openbaar Ministerie is
daarvoor noodzakelijk. Dit Europees Openbaar Ministerie kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de opsporing en vervolging van intemationaal opererende criminaliteit.

* De nationale strafwetgevingen moeten worden geharmoniseerd. De Europese partij vindt
het bijzonder kwalijk dat er grote verschillen bestaan in strafmaat binnen een geciviliseerd
continent als Europa.

* Een middel om tot harmonisatie te komen is als eerste een vereenvoudiging op nationaal
niveau te bewerkstelligen. Dit zal de harmonisatie vereenvoudigen.

* Er moeten

meer middelen ter beschikking worden gesteld om criminaliteit aan te pakken.
De Europese Partij zet zich - meer dan de regerende partijen in Europa - in voor meer
politie. De aanwezigheid van politie op straat moet de burgers meer veiligheid en zekerheid
geven. De maatschappelijke kosten van criminaliteit in de vorm van materiele en
immateriele schade zijn enorm. Door meer middelen beschikbaar te stellen kunnen er
maatschappelijk gezien aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd.

Een leefbaarder samenleving moet het streven zijn. Sociale controle en onderwijs zijn
effectieve methoden die criminaliteit tegen kunnen gaan.

Voorkomen is beter dan genezen. Natuurlijk zijn een gezonde economie, hoge
werkgelegenheid, armoedebestrijding en onderwijs belangrijk. Maar de belangrijkste taak is
weggelegd voor de burgers zelf.

* Een gerichte

aanpak van probleemgevallen, gecombineerd met een intensieve begeleiding
van individu en gezin kan veel criminaliteit voorkomen. Dit herstelt het gevoel van
veiligheid. De maatschappelijke kosten van criminaliteit zullen afnemen.

Bet doel van straffen is onder meer het herstellen van de schending van het maatschappelijk
rechtsgevoeL Deze functie wordt nu ondergesneeuwd door teveel aandacht en sympathie
voor de dader. Met name bij geweldsmisdrijven, waartoe Olmodig geweld behoort, dient de
maatschappelijke genoegdoening veel zwaarder te wegen. Door te lage straffen voor
dodelijke incidenten wordt de maatschappelijke cohesie in gevaar gebracht. Bet uitdelen van
lage straffen voor deze vormen van zware criminaliteit is een slag in het gezicht van het
slachtoffer en van een geciviliseerde samenleving.

* Bet maatschappelijk nut van een strafkan ook worden vergroot door bijvoorbeeld te
straffen met onderwijs. Eenjeugdige delinquent zonder opleiding wordt veroordeeld tot een
bepaalde opleiding (naar keuze) waarbij hij zijn vrijheid met eerder terugkrijgt dan wanneer
de opleiding is afgerond. Rierdoor wordt hem na afloop van zijn detentie direct de
mogelijkheid geboden om zelf zijn brood te verdienen.

* Bepaalde misdrijven die de maatschappij ernstig schokken, zoals mensenhandel en het
maken en verspreiden van kinderporno moeten effectiever op Europese schaal worden
vervolgd en harder bestraft.
* Vormen

van criminaliteit die met name schadelijk zijn voor de moderne maatschappij
dienen meer aandacht te krijgen en zwaarder en vaker te worden bestraft en vervolgd. Te
denken valt aan kleine criminaliteit zoals milieuvervuiling, maar ook aan criminaliteit op
Internet.

* De handel

in en de negatieve gevolgen van hard drugs moet in heel Europa hard worden

aangepakt.

* Randelaren moeten zeer intensief worden vervolgd waarbij ook financiele tegoeden
moeten worden geconfisqueerd.
* Verslaafden die schade toebrengen aan anderen moeten doeltreffend benaderd worden om
herhaling te voorkomen. Zij moeten verplicht atkicken, om zichzelf en de samenleving te
beschermen.

* Ret vrijmaken van extra geld is noodzakelijk voor een succesvolle herintreding in de
samenleving. Meer veiligheid, minder criminaliteit en per saldo lagere maatschappelijke
kosten dienen het resultaat te zijn van een gehannoniseerde aanpak van drugs.
* De gevolgen

van het gebruik van softdrugs moeten wetenschappelijk worden onderzocht.
Als geen schadelijker werking dan alcohol wordt aangetoond, moet legalisering in aIle

Het huidige buitenlands beleid van de landen van de Europese Unie is een fiasco. Doordat
alle landen hun eigen doelen op intemationaal gebied nastreven, ontbreekt een coherent en
slagvaardig beleid. Europa lijdt hierdoor onder de 'verdeel en heers' politiek van onze
bondgenoten en potentiele vijanden. Het beleid is er ofhelemaal niet, ofniet op elkaar
afgestemd. In veel intemationale zaken wordt Europa niet serieus genomen als bemiddelaar
en! ofvredeshandhaver. Bekende voorbeelden hiervan zijn het Midden Oosten, de Balkan
en Afrika.

* Europa heeft volgens de Europese Partij de morele plicht een belangrijke rol te spelen op
intemationaal terrein. De Europese Unie moet veel vaker eensgezind op de voorgrond
treden.
* Ook moet

Europa de gaten opvullen die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties - en
de Verenigde Staten in het bijzonder - laten vallen ten aanzien van intemationale
crisissituaties. Europa moet niet afwachten wat andere landen doen. Dit kost mensenlevens.
Europa moet de Europese en intemationale vrede op consistente wijze handhaven.

* Europa moet een gezicht tonen als het gaat om buitenlands beleid. Anders lopen we het
gevaar dat een uitgebreide Europese Unie op diplomatiek niveau uiteenvalt in blokken.
* In een Europese regering wordt een minister van Buitenlandse Zaken op Europees niveau
benoemd. Deze minister legt direct verantwoording af aan het Europees Parlement.
* Het beleid

moet erop zijn gericht de gemeenschappelijke Europese belangen te behartigen.
Intemationale belangen mogen we daarbij niet uit het oog verliezen. De geloofwaardigheid
van de intemationale instituten zoals de Verenigde Naties en het intemationaal gerechtshof
moeten worden versterkt.

* Een consequent beleid moet worden gestimuleerd - geen opportunistisch beleid op basis
van economische belangen. Het intemationaal beleid moet zonodig worden ondersteund
door gewapend ingrijpen.
* De hervormingen uit de verdragen van Amsterdam en Maastricht gaan niet ver genoeg.
Het gemeenschappelijk buitenlands beleid - inclusief ontwikkelingssamenwerking - moet
onderwerp zijn van gemeenschapsbeslissingen.
* Co6rdinatie van beleid
NA va, etc.) is dringend

bij intemationale conferenties en organisaties (Verenigde Naties,
noodzakelijk. De positie van de Europese landen in de

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet op termijn worden aangepast. Een
gemeenschappelijk optreden is de doelstelling die de Europese Partij nastreeft.

* Voortdurend

moet worden gestreefd naar versterking van de Verenigde Naties, het
Internationaal Hofvan Justitie en Interpol. De Verenigde Naties moeten worden hervormd.
De organisatie moet worden aangepast aan de situatie van de 21e eeuw en niet blijven
steken in de verhoudingen van na de Tweede Wereldoorlog. Dit zalleiden tot een
democratische en effectieve wereldorde.

De Europese landen kennen een lange traditie van gastvrijheid voor mensen die worden
vervolgd voor hun geloof, ras, nationaliteit, sociale groep of politieke overtuiging. Europa
wil goede faciliteiten bieden om deze mensen goed op te vangen en de kans te geven te
worden opgenomen in de Europese samenleving. Deze gastvrijheid mag met in gevaar
worden gebracht door een toenemende immigratie op grond van economische motieven.
Europa moet streven naar een vreedzame en duurzame mondiale samenleving. Zij moet een
pro-actieve bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de wereld zodat de
politieke, economische en sociale oorzaken van immigratie worden weggenomen.

Immigratie vraagt om een Europese aanpak om de gezamenlijke verantwoordelijkheid t.o.v.
vluchtelingen vorm te geven. Het opheffen van de controles aan de Europese binnengrenzen
moet gepaard gaan met een Europees immigratiebeleid. Europa mag geen "Fort Europa"
worden. Het vraagstuk vraagt om consistent Europees toelatingsbeleid, opvang en
mogelijkheden tot integratie. Daarnaast moet het beleid in samenhang worden gezien met
een Europees beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

* Immigratie op basis van puur economische motieven moet meer worden ontmoedigd.
Europa moet bepalen hoe een rechtvaardig onderscheid kan worden gemaakt tussen
economische en politieke immigratie. Deze procedures moeten snel en efficient zijn.

* In de visie van de Europese

Partij moeten we de Europese burgers op lokaal niveau
betrekken bij de opvang van immigranten. Opvang van asielzoekers buiten de stedelijke
gebieden moet worden gestimuleerd. Persoonlijke betrokkenheid zal wederzijds begrip en
waardering bevorderen.

* De statusbepaling

en de opvang van asielzoekers vindt zoveel mogelijk plaats in de regio.
De leefomstandigheden moet door de ED worden gegarandeerd. Ook moet de ED bijdragen
in de kosten hiervan. De Europese landen moeten adequate financiele middelen voor opvang
en integratie beschikbaar stellen.

* Daarnaast

moet Europa de opvang in balans brengen tussen de Europese landen. Bij het
gemeenschappelijk immigratiebeleid moet rekening worden gehouden met de
demografische positie van de ED, werkgelegenheidssituaties en nationale tradities. De
kosten die ontstaan door het opvangen van asielzoekers moeten naar evenredigheid worden
gedragen door de lidstaten.

* De Europese Partij wil een uniforme Europese procedure, normen voor asielaanvragen en
regels voor de verblijfsduur. Het doel van de opvang van politieke vluchtelingen is in
beginsel een tijdelijke. Er moeten heldere en rechtvaardige uniforme Europese regels

worden opgesteld over de procedure, de toekenning van de status, de verblijfsduur en de

terugkeel' naar het land van herkomgt.
* Het terugsturen

van iIlegaal verblijvende personen en uitgeprocedeerde asielzoekers naar
het land van herkomst is een noodzakelijke voorwaarde voor een geloofwaardig
imrnigratiebeleid. Deze geloofwaardigheid komt ten goede aan de legale asielzoekers.

Discriminatie mag met worden getolereerd. Integratie betekent respect voor een andere
culturele afkomst. Iedereen zal zich moeten inzetten voar behoud van bepaalde
gemeenschappelijke normen en waarden van de Europese samenleving, waarin onder meer
tolerantie, solidariteit en vrijheid centraal staan. Taal en cultuur zijn hiervan een belangrijk
onderdeel.

* Voor

de imrnigranten die zich in Europa vestigen worden faciliteiten gecreeerd, waardoor
zij voorspoedig kunnen integreren in de samenleving.

12. Een Europese defensie

Om vrede en veiligheid voor iedereen in Europa te garanderen zijn op korte termijn de
volgende verdragswijzigingen noodzakelijk:
1. Een gemeenschappelijk defensiebeleid moet worden gevoerd dat door aIle Europese
landen wordt onderschreven.
2. Beslissingen worden genomen op basis van een gekwalificeerde meerderheid.

* De Europese Partij roept de Europese Raad op zo snel mogelijk te starten met een
gemeenschappelijke defensie. De weg hiervoor is in het Verdrag van Amsterdam geopend.
Dit gezamenlijke beleid moet uitmonden in een enkele defensiemacht. Hierbij heeft geen
enkel Europees land nog de beschikking over een afzonderlijke krijgsmacht. De
defensiemacht staat in dat geval onder politi eke leiding van een Europese minister van
defensie, die verantwoording aflegt aan het Europees Parlement. Gecombineerd met een
gezamenlijke bevelsstructuur kunnen regionale conflicten niet meer met gebruik van
militaire middelen worden beslecht. Pas dan wordt Europa echt een veilig huis voor
iedereen.

Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De West Europese Dnie (WED) is hiervoor een
geschikt uitgangspunt. De WED meet dan ook volledig worden gelntegreerd in de Europese
Dnie. Zoveel mogelijk lidstaten van de Dnie moeten deelnemen aan het gemeenschappelijk
defensiebeleid. De NA VO moet veranderen in een organisatie waarin de inbreng van de
Verenigde Staten, Europa en de andere landen in balans is. De ED moet derhalve een sterke
stem krijgen in de NA VO.

De huidige opstelling van de Europese landen op het terrein van defensiebeleid en
buitenlandse conflicten is een aanfluiting. De verdeeldheid binnen Europa, gecombineerd
met het huidige unanimiteitsmodel, vormt een bedreiging voar vrede en veiligheid.
Bovendien worden Europese landen nu tegen elkaar uitgespeeld wat resulteert in een
zwakke Europese opstelling. Dit bevordert omust en menselijk leed.

* De Europese

Partij wil m.b.v. een gezamenlijk buitenlands defensiebeleid en door een
gemeenschappelijk gezicht te tonen bij buitenlandse conflicten daadwerkelijk het lot van
mensen in benarde posities verbeteren.

* Voordat

Europa tot een werkelijke integratie kan komen van de verschillende
defensieonderdelen moet een gemeenschappelijke commandostructuur opgezet worden.
Deze commandostructuur staat in deze overgangsfase onder politieke leiding van een
Europees minister van defensie, die direct verantwoording aflegt aan het Europees
Parlement. Aan deze minister en het Europees Parlement delegeren nationale overheden
taken en bevoegdheden voor het oplossen van region ale conflicten.

* Door taken en opdrachten te verstrekken aan de diverse nationale krijgsmachtonderdelen
kan er sprake zijn van een gecoordineerd efensieonderdelen. Vervolgens kunnen de
afzonderlijke defensieonderdelen met eenzelfde taak worden ge'integreerd en! of afgeslankt.
* Door integratie en toedeling van taken kan een verdere aanzienlijke besparing op de
defensie-uitgaven worden bereikt. Ook kan de Europese Dnie door doelmatiger werken een
aanzienlijke toename in aantallen taken en uitgevoerde operaties realiseren.

Een gezamenlijk beleid gericht op terugdringing van bezit en gebruik van nuc1eaire,
biologische en chemische wapens moet de wereld een stap dichter brengen bij het
vredesideaal van ieder mens. Nuc1eaire, biologische en chemische wapens zijn een tijdbom
voor vrede en veiligheid. Niet alleen in handen van nationale instanties maar ook in handen
van terroristische organisaties kunnen deze kwalijke middelen leiden tot uiterst gevaarlijke
situaties, met dodelijke gevolgen voor grote groepen mensen. Ook in vredestijd.

* Een algeheel

verbod op gebruik en terugdlinging van bezit van nuc1eaire, biologische en
chemische wapens is het streven van de Europese Partij.

13. Europese Cultuur

De Europese beschaving wordt in de gehele wereld gewaardeerd. Het omvat onder andere
gebouwen, bee1den, schilderijen, boeken, toneelstukken, film en muziek. Een deel van de
cultuur van de Europese landen verschilt sterk van elkaar. De cultuur is verschillend per
regio, land en per deelstaat ofprovincie. Toch hebben de Europese burgers ook veel
gemeen. Te denken valt aan de gemeenschappelijke geschiedenis en een
gemeenschappelijke filosofische en religieuze basis. Datgene wat de Europese burgers echt
moet binden is met de Euro, maar een gemeenschappelijke elementen van de culturen en de
Europese cultuur.
Het cultuurbeleid speelt zich vooral af op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De
Europese Partij vindt dat dit zo moet blijven. Het toekennen van middelen aan Europese
cultuurprogramma's mag niet ten koste gaan van het budget voor nationaal cultuurbeleid.
De Europese Partij wil dat de aandacht op ED niveau vooral uitgaat naar het uitwisselen van
culturele activiteiten tussen de lidstaten. De bestaande cultuurprogramma's moeten
onverminderd doorgaan. De huidige onwil van de Europese lidstaten om meer middelen ter
beschikking te stellen van de grensoverschrijdende culhmr is kortzichtig.

* De uitgaven aan culhmr vormen een belangrijke impuls voor de economie. Door middel
van fiscale voordelen kan de Europese cultuur worden gestimuleerd.
* De fondsen

die bijdragen aan de Europese identiteit moeten worden uitgebreid. Het
toekennen van middelen uit deze fondsen wordt uitgevoerd door deskundigen
(gezaghebbende personen in de wereld van bijvoorbeeld opera, schilder -en beeldende kunst
en DJ's). De fondsen dienen een verscheidenheid aan Europese cultuur te bedienen. Hierbij
valt te denken aan bijvoorbeeld achlele muziek, opera en musicals als het gaat om de
fondsen die via muziek dienen bij te dragen aan de Europese identiteit. De toekenning van
fondsen ten behoeve van Europese cultuur moet voor een belangrijk deel op nationaal
niveau plaatsvinden, om een te centralistisch systeem te voorkomen.

* De ED kan

een ondersteunende rol spelen bij het stimuleren van grensoverschrijdendEuropees - cultuurgoed.

* De ED kan een ondersteunende rol spelen bij het beschermen van regionaal en nationaal
cultuurgoed.

Identiteit en burgerschap bestaan op meerdere niveaus. We zijn zowel bewoner van een stad
of dorp, als bewoner van een land. Daarbij zijn we ook nog Europeaan en wereldburger.
Deze identiteiten gaan samen en vuHen elkaar aan. Identiteitskwesties worden bij een
toenemende integratie belangrijker. De Europese Partij onderkent dit. De Europese Partij
staat voor het cultiveren van de regionale en nationale identiteiten en het stimuleren van de
Europese identiteit.

Dit Europees Burgerschap bestaat onder meer uit een Europees po1itiek bewustzijn en
solidariteit met de burgers uit andere Europese landen. Zonder dit Europese bewustzijn zal
geen enke1e doelstelling van Europese samenwerking slagen. Politieke integratie zal
stagneren. De Europese Partij vindt dat het stimuleren van dit Europese Burgerschapsgevoel
een hogere prioriteit in de EU moet hebben.
Er is te weinig aandacht voor de Europese geschiedenis en gemeenschappelijke cultuur.
Deze ontwikkelingen vreten aan de intemationale solidariteit en de solidariteit die
noodzakelijk is voor het ontstaan van een stabiele Europese samenleving. Daarom moet veel
aandacht worden besteed aan de cultuur, de normen en waarden die de Europese burgers
delen.

* De gemeenschappelijke

cultuur van de Europese Unie wordt gekenmerkt door een
diversiteit aan achtergronden en tradities. Culturele verschillen moeten worden gewaardeerd
en gekoesterd. Op grond van culturele overwegingen kunnen geen beslissingen worden
genomen met betrekking tot toetreding tot Europa van landen, volkeren of individuen.

Met dit partijprogramma wil de Europese Partij aangeven hoe zij denkt dat we Europa
moeten inrichten om een vreedzame en duurzame samenleving te realiseren.
Levenskwa1iteit voor de burger moet ook in de toekomst worden gegarandeerd. Natuurlijk
hebben we met alle antwoorden, maar we vertrouwen erop dat we met vereende krachten
deze antwoorden zuHen vinden.
Het programma is geschreven om een politieke basis te verkrijgen tijdens de verkiezingen
van het Europees Par1ement injuni 1999. Het initiatiefis genomen in Nederland. In andere
Europese landen worden partijverbanden van de Europese Partij opgericht. Hieronder vallen
ook de land en die geen lid zijn van de Europese Unie.

