Onze toekomst
in Europa
Geef 50-plussers STEM IN EP

Verkiezingsprogramma
Europese Verkiezingen 22 mei 2014

Waar staat 50PLUS voor in Europa:

H

1.	Europa is van de burgers dus moet een Raadgevend referendum
gehouden worden over de EU

H
H
H

2. Europa moet van onze pensioenen afblijven
3. Europa praat met ouderen en niet over ouderen
4.	Europa moet de zorg voor de ouder wordende mens
goedkoper en beter maken

H
H

5. Europa moet zich beter inzetten voor onze veiligheid
6.	Europa geeft 50-plussers meer perspectief op de arbeidsmarkt
met tandembanen

H
H
H
H
H

7. Europa moet onze economie duurzaam concurrerend maken
8. Europa moet zich inzetten tegen de leegloop van het platteland
9. Europa moet armoedebestrijding bevorderen
10. Europa moet gelijke spelregels hanteren voor alle lidstaten
11. Europa moet een Europese ouderenpas invoeren

Waar wil 50PLUS op besparen in Europa?
Wat niet werkt moeten we afschaffen!

H

12.	Europa moet minder landbouwsubsidies verstrekken:
Produceren voor de markt en niet voor de boeren

H
H
H
H
H

13. Europa heeft een exit-regeling voor financieel zwakke eurozone-landen
14. Europa mag geen geld geven aan “lakse” landen
15. Europa moet van het verhuiscircus naar Straatsburg af
16. Europese Unie mag voorlopig niet uitbreiden
17.	Europa moet met minder Europarlementariërs,
minder Eurocommissarissen, minder ambtenaren,
minder adviesclubs en minder snoepreisjes
Verkiezingsprogramma • Europese Verkiezingen 22 mei 2014

Inhoudsopgave
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

1. Inleiding: Onze toekomst in de Europese Unie

1

2. 50PLUS: geeft 50-plussers een stem in het Europees Parlement

3

3. Pensioenen en spaartegoeden

4

4. Referendum en Exit strategie

5

5. Kerntaken van de EU in de toekomst

7

6. Onderwijs, kennis en innovatiebeleid

11

7. Europese markten en de Euro

13

8. Asiel- en immigratiebeleid

15

9. Armoedebestrijding

15

10. EU-wetgeving

15

11. Meer Europese Unie voor minder geld

16

12. Geen geld voor ”lakse” landen

18

13. Cultuur

18

14. Zorg

19

15. Plattelandsbeleid

20

16. Europees Parlement weg uit Straatsburg

21

17. Uitbreiding

21

Verkiezingsprogramma • Europese Verkiezingen 22 mei 2014

Inleiding
1.

Onze toekomst in de Europese Unie

50PLUS komt op voor 50-plussers, de snelst groeiende
groep kiezers in Europa.
50PLUS wil Europese onderwerpen pragmatisch, realistisch en kritisch aanpakken.
Daarvoor staat een team klaar van mensen die relevante ervaring hebben. Europa
moet er zijn voor alle mensen, oud maar ook jong en voorbereid zijn op de toekomst.
Waarin verschilt 50PLUS van andere partijen?
Veel Nederlandse politici zijn er van overtuigd dat de Europese Unie ons veel goeds
gebracht heeft en voor een handelsland als Nederland van levensbelang is. Maar ze
durven dat verhaal nauwelijks nog te vertellen. 50PLUS is duidelijk over Europa in haar
verkiezingsprogramma. 50PLUS is niet tegen de Europese Unie. 50PLUS kiest voor een
praktische, realistische en kritische aanpak. 50PLUS erkent dat de Europese samenwerking Nederland veel heeft opgeleverd (70 jaar geen oorlog, meer welvaart).
50PLUS wil de belangen van de snelst groeiende groep kiezers – de 50-plussers van
nu en de 50-plussers van de toekomst, behartigen. Zij hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan de grote welvaart waarvan iedereen profiteert. Zij hebben recht op een
waardevast inkomen (pensioen, AOW) en ouderenhuisvesting en gezondheidszorg.
50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie. Doorwerken na de pensionering is een recht en
mag geen plicht worden.
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Onze toekomst in de Europese Unie
50PLUS vindt dat Europa moet werken voor Nederland. 50PLUS heeft als
uitgangspunt dat de lidstaat Nederland zelf bepaalt wat goed is voor Nederland.
Daarom moet duidelijk zijn waar Nederland zelf over gaat, zoals onze pensioenen en
spaartegoeden. Nationaal wat nationaal kan en Europees als het nationaal niet kan.
Europa moet zich concentreren op zaken die het nationale niveau overstijgen zoals
het economisch en monetair beleid, milieubeleid, buitenlands beleid en defensie.
Dit kan met minder ambtenaren, een kleinere Europese Commissie en minder
Euro-Parlementariërs. Nationale parlementen dienen zich intensiever met Europa te
bemoeien. De doelstelling van de Europese Unie moet zijn een Europa waar burgers
in een omgeving leven waarin welzijn leidend, ruimte volgend en de middelen ondersteunend zijn om een maximale leefbaarheid te bereiken.
Sociale wetgeving in Europa moet een nationale aangelegenheid blijven, tenzij het
gevoerde sociale beleid concurrentie verstorend werkt. 50PLUS respecteert het vrij
verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid/personen.
50PLUS vindt dat Nederland het vetorecht moet houden over cruciale wetgeving.
Voor het overige is een gekwalificeerde meerderheid voldoende. Met gekwalificeerde
meerderheid wordt bedoeld de helft van het aantal lidstaten +1 die gezamenlijk
minimaal de helft van de Europese bevolking omvat.
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50PLUS
2.

Geef 50-plussers een stem in het Europees Parlement

Ouderen vinden thema´s als gezondheidszorg, inkomen (AOW en pensioenen), werkgelegenheid, economische groei, sociale voorzieningen en bestrijding van criminaliteit
belangrijk. Maar de stem van ouderen wordt in het Europees Parlement nog nauwelijks
gehoord, terwijl zij wel de snelst groeiende groep kiezers in Europa zijn. Daarom komt
50PLUS op voor juist hun belang en is 50PLUS duidelijker dan alle andere partijen:
wie de belangen van 50-plussers schaadt, tast ook de toekomstige welvaart en het
welzijn van alle generaties aan.
50PLUS kan, met zijn team van ervaren mensen, verstandig en strategisch invloed
uitoefenen. Op dit moment heeft Nederland 26 leden in het Europees Parlement, die
zitting hebben in verschillende Europese fracties. 50PLUS zal overal waar dat nodig is
binnen de Europese Unie pal staan voor het belang van 50-plussers.
De Europese Unie heeft niet op alle terreinen een rol. Onderwerpen zoals AOW en
pensioenen, armoedebestrijding en gezondheidszorg zijn een nationale aangelegenheid. Dit moet ook zo blijven. Echter, bij het bevorderen van economische groei en
werkgelegenheid, speelt de EU wél een belangrijke rol. De Europese Unie kan ervoor
zorgen dat ondernemers en werknemers gemakkelijker in een andere Europese
lidstaat aan de slag kunnen. Dit bevordert de werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit en
daarmee de economische groei.

3
Verkiezingsprogramma • Europese Verkiezingen 22 mei 2014

3.

Pensioenen en spaartegoeden

Europa moet van onze pensioenen afblijven. 50PLUS zal ervoor waken dat de
28 Europese lidstaten de spaartegoeden niet extra gaan belasten zoals het IMF ooit
heeft voorgesteld. Financieel zijn er veel problemen in Europa. Lidstaten moeten zich
houden aan de 3% norm. Maar mensen die (vaak lang) gewerkt hebben willen de
zekerheid dat hun pensioen veilig is.
50PLUS staat er voor dat het pensioenstelsel een Nederlandse aangelegenheid blijft.
Met alle middelen moet worden voorkomen dat Nederland onze Nederlandse pensioenen als onderpand zal weggeven. Brussel mag niet gaan voorschrijven welke
(hogere) buffers er aangehouden moeten worden omdat daardoor de pensioenen
verder verlaagd moeten worden, nu en in de toekomst. Nederland heeft een uniek
pensioenstelsel. Nergens anders ter wereld hebben mensen samen zoveel gespaard
voor hun oude dag. Hoewel veel Nederlandse pensioenfondsen het al een aantal jaren
moeilijk hebben, is de totale oudedagsreserve van alle Nederlanders samen zeer hoog
en - zeker internationaal gezien - riant. Dat moet zo blijven. Brusselse pogingen om de
verschillende pensioenstelsels in Europa meer op een lijn te brengen, mogen er nooit
toe leiden dat het Nederlandse pensioenstelsel versoberd wordt of in een neerwaartse
spiraal terecht komt. Pensioen is uitgesteld loon en dat behoort geheel en alleen toe
aan degene die daarvoor vaak jarenlang heel hard gewerkt heeft.
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4.

Referendum en exit strategie

4.1 Referendum: Nederland in of uit de EU? JA of NEE
50PLUS vindt dat een Europese verkiezingscampagne in Nederland vooral wordt
beheerst door negativiteit. Omdat onze toekomst in Europa ligt en om Nederland weer
een duidelijke koers te geven als het om Europa gaat, is een referendum het middel bij uitstek om de discussie in gang te zetten. 50PLUS wil een serieuze discussie
over de Europese Unie. Onduidelijkheid over de Nederlandse positie in de Europese
Unie geeft alleen maar voedingsbodem aan populisme, dat leidt tot schijndiscussies.
50PLUS wil zo snel mogelijk een raadgevend referendum, waarin de Nederlanders zich
kunnen uitspreken voor of tegen de Europese Unie. Voor of tegen het opzeggen van
het EU-verdrag.
50PLUS is er van overtuigd dat een meerderheid zich tijdens een referendum positief
uitspreekt over de Europese samenwerking. De Europese Unie biedt immers hoofdzakelijk voordelen aan burgers en bedrijven en komt ons collectief ten goede. Nu durven
nationale politici vanwege populistische stromingen in Nederland vaak geen duidelijke
keuzes te maken. Het wordt tijd dat Nederland zich uitspreekt.
In de Tweede Kamer heeft 50PLUS zich al voor een raadgevend referendum uitgesproken. Zodra dit referendum kan worden aangevraagd zal 50PLUS zich inzetten om de
benodigde 300.000 handtekeningen te verkrijgen zodat het raadgevende referendum
gehouden kan worden. Wij laten het niet bij een verkiezingsbelofte!
Laat het duidelijk zijn:

50PLUS wil in de Europese Unie blijven omdat dit goed is voor Nederland
maar neemt een kritische houding aan in het Europees Parlement.
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Referendum en exit strategie
4.2 Exit strategie
Om te voorkomen dat de Europese Unie op de korte termijn wederom in een crisis
geraakt, doordat één of enkele lidstaten niet (meer) kunnen voldoen aan de overeengekomen voorwaarden, moet er een procedure komen om deze lidstaten voor kortere
of langere tijd buiten de Eurozone te plaatsen, ofwel een exit strategie. Landen zouden
zelf te kennen kunnen geven dat ze er (tijdelijk) uit willen, maar het initiatief zou ook
van anderen kunnen komen. Dat moet ook in de Eurozone mogelijk zijn. Landen die
in extreme financiële problemen zijn gekomen, zouden tijdelijk buiten de Eurozone
geplaatst moeten kunnen worden teneinde hun financiële en monetaire zaken weer
op orde te brengen.
Het biedt landen de mogelijkheid tot devaluatie van hun valuta, de werkgelegenheid
te herstellen en de export te bevorderen. Andere lidstaten hoeven dan niet volledig te
worden aangesproken om banken overeind te houden, gaten te dichten en tekorten
aan te vullen. Een exit procedure behoeft niet noodzakelijkerwijs als strafmaatregel te
worden gezien. Het biedt de mogelijkheid om in extreme omstandigheden al te knellende banden van deelname aan de Eurozone tijdelijk te verruimen.
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5.

Kerntaken van de EU in de toekomst

50PLUS ziet drie kerntaken voor de EU, te weten
1. Economisch en monetair beleid (interne markt en Euro)
2. Milieubeleid
3. Grensbeleid (veiligheid, defensie, buitenlands beleid)
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1. Economisch en monetair beleid
1.1 Interne markt
	De Interne Markt is op economisch terrein het belangrijkste dat de Europese Unie
tot stand heeft gebracht.
Er kan echter nog veel worden verbeterd. Het vertrouwen in de Europese Unie bij
de kiezers kan hersteld worden als de Europese Unie meer zichtbare resultaten
boekt op economisch gebied. Dat kan door het aanpakken van protectionisme op
de markten van de lidstaten. Het wegnemen van onnodige belemmeringen leidt tot
meer concurrentie, betere producten en diensten voor de consument en daardoor
tot meer groei.
	50PLUS zal zich inzetten om marktontwrichting door protectionisme aan te
pakken. Kunstmatige te grote prijsverschillen tussen de landen bijvoorbeeld bij
producten als alcohol, tabak en brandstof moeten we bestrijden.
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Kerntaken van de EU in de toekomst
1.2 Werkgelegenheid
	De arbeidsmarkt wordt steeds meer grensoverschrijdend door het principe van
het vrije verkeer van werknemers. Maar tegelijk wordt de werkgelegenheid voor
50- plussers verslechterd. Veel 50- plussers moeten nog minimaal 15 jaar mee in
het arbeidsproces. De meesten willen dat ook. De Europese Commissie heeft in
haar werkprogramma voor 2014 de oplossing van de jeugdwerkloosheid als
topprioriteit gesteld. Dat is goed maar 50PLUS wil dat er ook werkprogramma’s
ontwikkeld worden om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te verbeteren
zowel van mensen in loondienst als die van zelfstandigen. Bekeken moet worden
of dit met geld uit Europese fondsen is te realiseren.
	50PLUS wil 50-plussers nieuwe kansen geven door “tandembanen” te realiseren.
Dit zijn banen waarbij ouderen hun ervaring tijdens het werk overdragen aan jongeren waardoor beiden hun vaardigheden uitbreiden en werkloosheid onder oud
en jong voorkomen wordt. Ook voor de maatschappij als geheel is het van belang
dat ervaren oudere mensen maatschappelijk blijven functioneren.

2. Milieubeleid
Europa speelt een belangrijke rol op het gebied van milieubeleid. Lucht- en
watervervuiling kennen immers geen grenzen. Tegelijkertijd dient Europa ervoor te
zorgen dat Europese normen en maximumwaarden op milieugebied internationaal
de standaard worden om te voorkomen dat de Europese industrie een ernstig
concurrentienadeel ondervindt ten opzichte van landen of werelddelen waar
minder strenge normen gelden.
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Kerntaken van de EU in de toekomst
Duurzaamheid moet ons welzijn en onze welvaart veilig stellen. 50PLUS is voor
een streng Europees milieubeleid. Europees milieubeleid helpt Nederland schoon
en milieuvriendelijk te krijgen zonder oneerlijke concurrentie met andere lidstaten.
Daarom staat 50PLUS er op dat dit Europees milieubeleid net zo nauwgezet wordt
toegepast in de andere Europese lidstaten.

3. Grensbeleid (veiligheid, defensie, buitenlands beleid)
3.1 	Europa zal diplomatiek, politiek, economisch en defensief een stevig blok moeten
vormen tegenover bestaande en toekomstige wereldmachten, denk aan de
Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, India en China.
3.2 	Het is noodzakelijk dat de nationale veiligheidsdiensten Europees gecoördineerd
gaan samenwerken.
3.3		50PLUS wil dat de grensoverschrijdende samenwerking bij (internationale)
criminaliteit wordt geïntensiveerd. Criminele bendes en netwerken kennen
steeds minder grenzen.
3.4 	Elke lidstaat moet een verklaring afleggen dat het Europese geld in eigen land
op de juiste manier is besteed. Onjuiste besteding moet door de Europese
Commissie worden beboet.
3.5		50PLUS vindt privacy heel belangrijk, maar privacy mag niet belemmerend
werken op de veiligheid. Daarom streeft 50PLUS naar eigen Europese satelliet
		netwerken, zoals Galileo om onafhankelijk te zijn van de Amerikaanse netwerken
en de privacy van de Europese burgers te kunnen garanderen.
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Kerntaken van de EU in de toekomst
3.6 	
 50PLUS is voor één Europese diplomatieke dienst in de verschillende landen
in de wereld. Nederland houdt zijn eigen ambassades en consulaten in het
bijzonder vanwege de handelsbelangen. 50PLUS is voor efficiëncy. Daarom zal
onderzoek moeten worden gedaan naar wat samenwerking in huisvesting en
samenwerking financieel oplevert.
3.7 	Lidstaten werken verder toe naar een Europees defensiebeleid waarbij elk land
1 of meerdere kerntaken voor haar rekening neemt (Nederland en het Verenigd
Koninkrijk marine, Frankrijk en Zweden luchtmacht etc.).
Dit kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren en waarborgt tevens de
Europese veiligheid. Meer Europese samenwerking op defensiegebied is onvermijdelijk doordat nationale defensieonderdelen door de bezuinigingen sterk zijn
afgezwakt.
3.8 	Er moet een betere beveiliging van de buitengrenzen komen. De kosten daarvan
dienen gedeeld te worden door alle lidstaten, zodat een land als Luxemburg ook
proportioneel meebetaalt aan de beveiliging van de grenzen in Polen, Roemenië,
Litouwen, Spanje, Italië, etc. Alleen door Europese samenwerking kan de enorme
stroom aan migranten worden opgelost.
3.9 	Ontwikkelingssamenwerking moet een meer economisch karakter hebben.
Economische zelfstandigheid is de beste hulp.
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6.

Onderwijs, kennis- en innovatiebeleid

Onderwijs is en blijft een zaak voor de lidstaten, maar Europa kan wel een aanvullende rol spelen. Daarbij denken we vooral aan Europese programma’s zoals Erasmus,
die het studenten mogelijk maken (een deel van) hun studie aan een buitenlandse
universiteit te volgen. Goed opgeleide jongeren met buitenlandervaring en talenkennis
vinden sneller een baan, in eigen land of elders in Europa. Op het gebied van wederzijdse erkenning van vakdiploma’s en ervaringscertificaten dient Europa een grotere rol
te spelen. In Europees verband kan en moet meer gedaan worden aan het stimuleren
van kennis en innovatie. Dit is van cruciaal belang voor het behoud van werkgelegenheid in de Europese Unie. De wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties wordt
weliswaar gegarandeerd door Europese wetgeving, maar de toepassing in de lidstaten
laat te wensen over. 50PLUS gaat een Europese klachtenwebsite opzetten in
Nederland na de verkiezingen, waarop burgers klachten over het niet functioneren
van Europa kunnen plaatsen. Met deze klachten zal 50PLUS lidstaten aanspreken
om deze vorm van protectionisme te voorkomen.
Het ontbreekt ons niet aan kennis of innovaties, maar vergeleken met de Verenigde
Staten en het Verre Oosten leidt het wel tot minder nieuwe producten en diensten
in de markt. Het gat tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven moet kleiner
worden. Het kennis en innovatie beleid moet worden doorontwikkeld. Op loonkosten
kan Europa het niet winnen van lage lonenlanden, maar wel met innovatie. Dat zorgt
voor nieuwe producten. Het topsectoren beleid dat in Nederland vorm krijgt zal ook in
Europa moeten plaatsvinden om meer werkgelegenheid in de hele Europese Unie te
creëren waardoor interne Europese migratie niet verstorend werkt.
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Onderwijs, kennis- en innovatiebeleid
Laaggeletterdheid is een Europees probleem waar goed onderwijs voor jong en oud
wat aan kan doen. 50PLUS vindt dat Europa de laaggeletterdheid, inclusief de digitale laaggeletterdheid, van haar inwoners moet aanpakken. Er moeten coherente
alfabetiseringsstrategieën komen. 1 op de vijf Europese 15-jarigen en bijna 1 op de
vijf volwassenen bezit niet de vereiste lees- en schrijfvaardigheden om met succes in
een moderne samenleving te kunnen functioneren. Laaggeletterdheid leidt tot minder
arbeidsproductiviteit, minder belastinginkomsten en meer uitkeringskosten. Voorts eist
het z’n sociale tol: armoede en laaggeletterdheid vormen vicieuze cirkels en versterken elkaar met gevolgen voor gezondheid en welzijn.
Voor Europa valt er veel winst te behalen bij het verbeteren van de geletterdheid van
de inwoners. Het blijkt dat 50-plussers vaak onbekend zijn met de digitale wereld.
De digitale vaardigheden van 50-plussers in de EU wil 50PLUS bevorderen met geld
uit het Europees Sociaal Fonds. Voor ouderen is digitaal mee kunnen doen in het belang van de gezondheid (moderne communicatie in zorgcircuit), de maatschappelijke
participatie (communiceren met de overheid via de digid-code) en het is goed voor de
sociale contacten, zeker als men aan huis gekluisterd is geraakt.
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7.

Europese markten en de Euro

7.1 Europese markt voor telecom
Een Europese markt voor telecom moet bel- en internetkosten verlagen en de kwaliteit
verbeteren. Ook blijft 50PLUS pleiten voor verdere Europese standaardisering zodat
iedereen zijn eigen telefoon/smartphone overal in Europa kan gebruiken en bereikbaar
is. 50PLUS heeft zo´n standaardisering al bepleit voor uniforme mobiele opladers.

7.2 Europese markt voor energie
Er moet een Europese markt voor energie komen waardoor wij minder energieafhankelijk van Rusland en grote niet-Europese leveranciers zijn. Dat kan door
ringleidingen door Europa aan te leggen voor gas en elektra. Landen of hun burgers
moeten naar behoefte kunnen afnemen en terugleveren als het gaat om stroom die
ze bijvoorbeeld via wind of zonne-energie hebben opgewekt. Doordat Europa op
het gebied van energie niet goed functioneert, kan het gebeuren dat er geen gelijk
speelveld is voor bedrijven en dat kan zelfs leiden tot faillissementen. 50PLUS streeft
naar een Europa dat onafhankelijk is van energie leverende landen buiten Europa. Om
dat te bereiken is het noodzakelijk om alle soorten van duurzame en veilig opgewekte
energie met zon, water, licht en wind te stimuleren. Kernenergie is voor 50PLUS niet
aan de orde zolang het afvalprobleem niet is opgelost. 50PLUS streeft zelfs naar het
opzetten van geconcentreerde zonnekrachtcentrales in het Middellandse Zee gebied.

7.3 Infrastructuur
Binnen Europa moeten bedrijven en burgers minder last van grenzen krijgen.
Niet alleen door grensposten te sluiten langs wegen en op luchthavens.
Het luchtvaartverkeer ondervindt nog veel hinder van regelgeving en bepalingen
13
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Europese markten en de Euro
Daardoor moeten vaak onnodig lange routes worden afgelegd door individuele
vliegtuigmaatschappijen. Dat leidt tot verspilling van brandstof, een onnodig zware
belasting van het milieu en tot hinder en onnodige kosten voor reizigers.
Er moet één Europees luchtruim komen.
50PLUS is van mening dat de eigendom van infrastructuur voor gas, water en elektra
nationaal eigendom moet blijven, dat biedt de lidstaten de beste basis voor samenwerking op Europees niveau om de grenzen te beslechten. Transport, zowel over weg,
water, spoor en lucht is bij uitstek grensoverschrijdend. Daarom is het noodzakelijk om
verder Europees beleid te ontwikkelen om een eerlijke concurrentiepositie te bereiken.
Het heffen van tol is een nationale aangelegenheid maar 50PLUS vindt dat de grote
verschillen in tolheffing in de lidstaten niet mag leiden tot belemmering van het vrij
verkeer van personen en goederen.

7.4 Euro, als munteenheid
50PLUS is voor de Euro. De Euro is de Europese munt die bijdraagt aan een stabiele
Europese economie waarbij geen kostbare waarde fluctueringen meer zijn en ook
geen wisselkosten. De Europese Centrale Bank (ECB) speelt hierbij een leidende
rol, door de rente af te stemmen op de ontwikkelingen in de economie. Middels de
Bankenunie kunnen lidstaten dwingend worden aangesproken op het niet naleven van
afspraken inzake het stabiliteitspact en economisch beleid. Om het Europese beleid
te kunnen financieren is geen directe Europese belasting nodig maar blijft de huidige
financieringsvorm in stand. 50PLUS is tevens tegen verplichte euro-obligaties
zonder dat er de garantie is dat de lidstaten zich houden aan de afspraken binnen
de eurozone. Kortom: Nederland gaat niet opdraaien voor andermans tekorten.
14
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8.

Asiel en Immigratiebeleid

Het asiel- en immigratiebeleid moet Europees worden, De instroom moet in heel
Europa gelijk behandeld worden en de kosten moeten gezamenlijk gedragen worden
door de lidstaten.

9.

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening zijn weliswaar nationale aangelegenheden
maar tot de in het verdrag van de Europese Unie opgenomen grondrechten behoort
ook het recht op een menswaardig bestaan en legt als zodanig de lidstaten een
verplichting op. Europa zou gemeenten kunnen helpen door uitwisseling van
voorbeeldprojecten binnen Europa.

10.

EU-Wetgeving

50PLUS juicht het toe dat in de afgelopen jaren de nationale parlementen en het
Europees Parlement meer invloed kunnen uitoefenen op het stand komen EN op
het tegenhouden van Europese wetgeving. De belangrijkste innovatie is de nieuwe
bevoegdheid om subsidiariteit af te dwingen. Dit beginsel houdt in dat de Europese
Unie alleen optreedt wanneer actie op EU-niveau effectiever zal zijn dan actie op
nationaal niveau. Nationale parlementen krijgen om die toets te kunnen uitvoeren
de ontwerpwetgeving gelijktijdig met de wetgevers van de Unie (Europees parlement
en de Raad). Dit vereist een zeer alerte rol van het nationale parlement om de
toegekende bevoegdheid daadwerkelijk te gebruiken.
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11.

Meer Europese Unie voor minder geld

Er kan in Europa nog heel wat bezuinigd worden. Het aantal Eurocommissarissen kan
ten minste worden gehalveerd (momenteel zijn dit er 28) en wellicht teruggebracht
tot 7. 50PLUS wil dat de Raad per post drie kandidaten voorstelt en dat vervolgens het
Europarlement één van de drie kiest. Ook zou het aantal Europarlementariërs teruggebracht moeten worden, (VS 435). Nu zijn dat er 751. Hiervoor moet wel het verdrag
worden gewijzigd.

Andere bezuinigingsmaatregelen
11.1 Afschaffen van dure instellingen: het Economisch Sociaal Comité en het Comité
van de Regio´s. Deze twee adviesorganen zijn peperdure praatclubs die rapporten en adviezen produceren die niemand leest. Alleen al in 2014 kosten ze de
Europese belastingbetaler samen meer dan 210 miljoen euro. Meer nog dan het
verguisde verhuiscircus tussen Straatsburg en Brussel. Ook wil 50PLUS een halt
toe roepen aan de groei van de diverse Agentschappen.
11.2 Verminderen van het aantal Directeuren Generaals (DG´s).
11.3 Verminderen van het ambtenarenapparaat en het niet verder laten stijgen van
het aantal ambtenaren dan in 2014. 50PLUS wil dat een maximale inkomensnorm voor ambtenaren wordt gesteld die gelijk is aan de Nederlandse regeling.
Nationale ambtenaren quota´s worden afgeschaft.
11.4 	50PLUS is voor sobere, delegatiereizen van leden van het Europees Parlement.
Weg met de snoepreisjes.
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Meer Europese Unie voor minder geld
11.5 	Gemeenschappelijk landbouwbeleid: 50PLUS wil dat er niet meer subsidie naar
Europese boeren gaat dan strikt nodig is en aanzienlijk minder dan nu het geval
is. Het gegarandeerd inkomenssubsidiebeleid heeft tot excessen in productie
geleid. Daarom moeten subsidies om nog meer goed voedsel te produceren dan
nodig worden afgebouwd. Boeren zullen meer marktconform gaan produceren.
Een deel van het geld dat daarmee vrij komt, kan besteed worden aan plattelandsontwikkeling. Dat kan voorkomen dat complete dorpen verdwijnen en dat
de leefbaarheid op het platteland vermindert.
11.6 	Door het mes in de landbouwsubsidies te zetten, wordt ook voedselverspilling
tegen gegaan. Bijna een derde van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd, wordt ongebruikt weggegooid. Dat is een enorme verspilling van natuur,
energie, land en water. Via de landbouwsubsidies, nog altijd de grootste post op
de Europese begroting, betaalt de Europese burger daar aan mee. Het Europese
landbouwbeleid moet meer gericht worden op de behoefte aan voedsel in
Europa en elders op de wereld. Het Europees Parlement moet het initiatief
nemen om de landbouwsubsidies af te bouwen en door marktwerking in
overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke behoefte aan voedsel.
Zolang de subsidies nog bestaan moeten ze flexibel kunnen worden ingezet
om ook de leefbaarheid op het platteland in stand te houden.
11.7 Voedselverspilling kan eveneens worden tegengegaan door meer voorlichting te
geven over voedsel en door in winkels meer eenpersoons porties te verkopen,
ook van verse producten. Tevens zouden producenten de kwaliteit van hun
producten moeten garanderen tot een bepaald aantal dagen na de
uiterste verkoopdatum. Nu denken mensen vaak dat een product na
de verkoopdatum al meteen bedorven is.
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12.

Meer Europese Unie voor minder geld

De Europese Unie moet streng optreden tegen verboden staatssteun die overheden
verstrekken aan bedrijven of andere privaatrechtelijke organisaties. Volgens de Europese Commissie hebben bijvoorbeeld Spaanse commerciële voetbalclubs nog voor
miljarden belastingschulden die niet worden geïnd. Ook in andere landen wordt de belasting in het profvoetbal niet of onvoldoende geïnd. Dat leidt tot competitievervalsing
op Europees niveau en tot een ongelijk speelveld ten opzichte van landen en clubs die
zich wel aan de regels houden. 50PLUS vindt dat landen die zich schuldig maken aan
dit soort praktijken in de toekomst niet op Europese steun hoeven te rekenen als ze in
de problemen komen. Wie niet in staat of bereid is om de zaken in eigen huis op orde
te brengen, hoeft niet voor hulp aan het Europese loket aan te kloppen. Het Europees
sanctiebeleid tegen verboden staatssteun dient verstevigd te worden.

13.

Cultuur

Europa is een continent met een ongekende veelheid aan talen en culturen. Die
diversiteit moet bewaard blijven. De belangrijkste werktalen van de Unie zijn Engels en
Frans. Kleinere talen, zoals het Nederlands, hebben in Europa een volwaardige plaats.
Je kunt je in geen enkele andere taal zo goed uitdrukken als in je moedertaal. Het
Nederlands mag niet verdwijnen. Europa moet de lidstaten stimuleren om kunst en
cultuur en cultureel erfgoed te ontwikkelen of te handhaven. Hier onder valt bijvoorbeeld het Fries.
Zoals er een Europees jongerenpas bestaat om jongeren voordelen te geven op het
gebied van kunst en cultuur wil 50PLUS ook een Europese Ouderenpas introduceren.
Deze pas moet ouderen als zij in een andere lidstaat zijn, het recht geven op
dezelfde rechten als ouderen in dat land (bv kunst, cultuur en openbaar vervoer).
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14.

Zorg voor de ouder wordende mens

Zorg is geen boekhouding maar zorg moet zorgen voor een betere kwaliteit van leven.
Zorg kan goedkoper door Europa. Door een Europese markt voor zorg en gezondheid
wordt het gemakkelijker om ook over de grens zorg en medische behandelingen, te
ontvangen. Europa draagt bij aan innovatie, ontwikkeling en productie van nieuwe
medicijnen, medische apparaten en producten, waardoor mensen de zorg kunnen
krijgen waar ze recht op hebben en soms nog goedkoper ook.
50PLUS wil nadrukkelijk dat medicijnen tegen ouderdomsziekten zoals suikerziekte,
hart- en vaatziekten, kanker, Alzheimer en mentale ziekten aandacht krijgen.
50PLUS gaat zich inzetten om preventieve zorg beter te ontwikkelen. Onderzoek heeft
uitgewezen dat acute zorg vele malen duurder en voor de betrokkenen vervelender is
dan het voorkomen van zorg.
Het huidige zorgstelsel dreigt onbetaalbaar te worden door de constant stijgende
kosten omdat het aanbod gestuurd is. Die trend kan alleen worden gekeerd als
burgers zelf meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen gezondheid.
Onderzoek wijst uit dat de helft van de ziekten leefstijl gerelateerd zijn.
Mensen moeten tegelijkertijd meer keuze en vrijheid krijgen als het gaat om de vraag
welke behandeling zij willen ondergaan en waar. Een Europese markt voor telecom
zal ook leiden tot een betere zorg en vooral preventieve zorg. Het inzetten van nieuwe
technologie, zoals webcamera´s waarmee artsen of verpleegkundigen op afstand een
patiënt kunnen spreken, volgen of monitoren, kan tot grote kwalitatieve verbeteringen
en veel lagere kosten leiden. 50PLUS vindt wel dat deze ontwikkelingen nooit ten
koste mag gaan van het persoonlijk contact. Het uitwisselen van de beste ervaringen
in Europa zal leiden tot een zorgstelsel dat ziekten zoveel mogelijk probeert te
voorkomen in plaats van deze te behandelen.
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Zorg voor de ouder wordende mens
Doordat de gemiddelde leeftijd in Europa stijgt, zullen veel meer mensen met
ouderdomsziekten - vaak chronisch - te maken krijgen. Deze ziekten zijn vaak niet te
voorkomen, en 50PLUS wil optimale zorg garanderen.
Om kwaliteit van zorg binnen de Europese Unie te kunnen waarborgen zouden
Europese kwaliteitscriteria kunnen worden gesteld. 50PLUS zet zich in om alle soorten
van onderzoek te stimuleren binnen Europa die de gezondheid en kwaliteit van leven
van de ouder wordende mensen kan verbeteren.
Goede zorg is voor 50PLUS zo belangrijk dat 50PLUS pleit voor een horizontale
portefeuille Vergrijzingsproblematiek, zonder meer Eurocommissarissen te benoemen..
Deze portefeuille zou kunnen worden gecombineerd met een andere. Doel is dat alle
wetgeving en beleid wordt getoetst aan de consequenties van en voor de vergrijzing
nu en in de toekomst.

15.

Plattelandsbeleid

In 2025 zal meer dan 20% van de Europeanen 65 jaar of ouder zijn. Met een bijzonder
snelle toename van het aantal 80’ers. Door de vergrijzing en het vertrek van jongeren naar de steden, verdwijnen er in Nederland veel noodzakelijke voorzieningen op
het platteland. Zelfs winkels verdwijnen. 50PLUS wil dat een deel van het Europese
landbouwgeld naar plattelandsvoorzieningen gaat, zodat deze op peil blijven. Zo kan
worden voorkomen dat complete dorpen verdwijnen en bereikt worden dat de leefbaarheid in stand blijft.
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16.

Europees Parlement weg uit Straatsburg

Het Europese Parlement vergadert in Brussel en één keer per maand verhuizen 750
parlementariërs, 1000 medewerkers, 2000 ambtenaren en heel veel lobbyisten naar
Straatsburg. Dit kost de belastingbetaler 160 miljoen per jaar! Omdat de Fransen en de
Duitsers dit zo willen houden, is het helaas niet realistisch om dit verhuiscircus snel af
te schaffen. Een meerderheid van het parlement zelf wil liefst alleen in Brussel bijeenkomen, maar het parlement heeft nog niets te zeggen over de eigen vergaderplaats.
50PLUS blijft er naar streven om Straatsburg als vergaderplaats zo snel mogelijk helemaal te verlaten. Toch kan aan deze belachelijke situatie iets gedaan worden. 50PLUS
zal in Europa een initiatiefvoorstel indienen om het voor parlementariërs, die niet naar
Straatsburg willen, mogelijk te maken digitaal te stemmen en te debatteren via grote
schermen vanuit Brussel. Brussel en Straatsburg worden één digitale omgeving. Dit
betekent een forse besparing.

17.

Uitbreiding

50PLUS vindt een Europese Unie met 28 lidstaten voorlopig genoeg. Het mag niet
meer voorkomen dat landen die nog niet klaar zijn voor het lidmaatschap, toch worden toegelaten in de hoop dat ze gaandeweg aan alle criteria gaan voldoen. Ook de
Europese Unie zelf is organisatorisch niet klaar voor verdere uitbreiding. Pas als dat
het geval is, kan over verdere uitbreiding met solide, stabiele en democratische landen
worden nagedacht.
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