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- Manifest van de EuropeseVolkspartijl-

Op de drempel van de 21e eeuw staat de Europese Unie voor nieuwe uitdagingen. Het
Europese Parlement is op een groot aantal terreinen een volwaardige wetgever geworden.
Daardoor heeft het aanzienlijke invloed op het bestaan van de 375 miljoen burgers van de
Europese Unie gekregen. De 626 rechtstreeks verkozen afgevaardigden zuBen zowel over de
toetreding van staten van Centraal- en Oost-Europa beslissen als over de samenstelling van de
nieuwe Europese Commissie.

De christen-democratie heeft vanouds een duidelijke kijk op de Europese integratie. Daarin
verschilt het CDA van anderen, die Europa nog steeds als een vreemd buitenland beschouwen.
Met zo'n houding krijg je mensen uiteraard moeilijk naar de stembus. Met dit manifest geeft
het CDA aan wat het met de Europese Unie voor heeft. Dat is zeker belangrijk nu Europa in
de komende vijf jaar een munt krijgt, en nu het Europese Parlement dankzij de Verdragen van
Maastricht en Amsterdam, het Europese Parlement meer bevoegdheden heeft. Ook in het licht
van de uitbreiding van de Europese Unie met landen van Midden- en Oost-Europa is een helder
beleid noodzakelijk.

Europa is groot en rijk geschakeerd. Europa is een zaak van samen delen. Geen land en geen
partij heeft het alleen voor het zeggen. Daarom werkt het CDA nauw samen met christen-
democraten en hun partners in de Europese Volkspartij, de EVP. De EVP wi! bruggen
bouwen; met een beleid dat Europese eenwording verenigt met nationale en regionale
belangen, economische groei met sociale vooruitgang, vrijheid met verantwoordelijkheid,
traditie met modemiteit, verdedigingsbereidheid met vredespolitiek. Wij zijn harde
tegenstanders van extremisten van links en van rechts.

De EVP gaat de uitdagingen van de 21e eeuw aan. De gemeenschappelijke besluitvorming in
Europa moet democratisch zijn, inzichtelijk en krachtdadig. We willen geen centralistische
superstaat, maar wel een verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de
Unie, de lidstaten en de regionale en gemeentelijke instellingen. Wij laten ons daarbij leiden
door het subsidiariteitsbeginsel. Dat houdt in dat beslissingen moeten worden genomen op een
niveau dat zo dicht mogelijk bij de burgers staat.

Dit manifest is gebaseerd op bet gemeenschappelijk verkiezingsprogramma 1999 - 2004 "Op weg naar de 21·
eeuw" van de Europese Yolks Partij (EVP). De EVP is de federatie van christen- democratische partijen en hun
partners in de Europese Unie. De CDA delegatie in bet Europese Parlement maakt deel uit de van de EVP fraerie.



De meest urgente uitdaging van vandaag is wel de crisis op de Balkan. Het is een test van het
vermogen en de politieke wil van Europa om samen op te treden ten behoeve van de
slachtoffers, ten behoeve van vrede en stabiliteit. Onze betrokkenheid bij Kosovo onderstreept
het belang eens te meer om te komen tot een echt Europees veiligheidsbeleid. Ben beleid, dat
in staat is vrede en veiligheid in de toekomst voor iedereen te garanderen. Wij maken deel uit
van ren wereld.

De Europese Dnie is op economisch terrein een wereldmacht. Op het terrein van de
buitenlandse politiek en veiligheidsbeleid is de ED intern helaas nog te veel verdeeld. De
Europese Unie heeft een sterk gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid nodig,
waardoor ze de mogelijkheid heeft een politieke macht te worden. Belangrijk is dan ook de
uitbouw van een in de Europese Dnie geintegreerde WED als Europese pijler van de NAYO.
Preventie en vroegtijdig optreden voor vredesoperaties moeten deel uitmaken van een
geintegreerd concept. Verder zou de ED zich als doel moeten stellen als eenheid in de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vertegenwoordigd te zijn.

De landen van Centraal- en Oost-Europa hebben hun vrijheid en democratie herwonnen.
Daarom is hun toetreding tot de Europese Unie een historische opgave geworden. Zowel de
nieuwe kandidaat-lidstaten als de huidige lidstaten van de ED zullen daar baat bij hebben. De
toetreding mag niet overhaast plaatsvinden. Voorwaarden voor daadwerkelijk lidmaatschap zijn
de aanwezigheid van een stabiele democratie, respect voor de mensenrechten, waaronder de
rechten van minderheidsgroeperingen in die landen. Daarnaast dienen de economieen en de
wetgevingen van de toetredende landen te zijn aangepast aan het niveau van de vijftien EU-
lidstaten. De ED zelf zal de toetredende landen bij het toewerken naar hun lidmaatschap met
raad en daad bijstaan.

De Europese Volkspartij is voorstander van extra institutionele hervormingen, ongeacht de
vraag of en hoeveel landen tot de ED gaan toetreden. Op dit moment kent de Europese Unie
een lappendeken aan Verdragen die de rechtsgrondslag van de Dnie vormen. Daarom heeft de
Europese Unie een eigen grondwet nodig. Het Parlement heeft hiervoor al een ontwerp
ingediend. Op die manier kunnen de beslissingsprocedures tussen de Europese Unie, de
lidstaten en de regio IS geregeld worden volgens het beginsel van de subsidiariteit. Bovendien
dient zo'n Europese grondwet een lijst van grondrechten te omvatten die in overeenstemming
zijn met de Europese verklaring van de rechten van de mens.

De Europese Unie wordt op dit moment bestuurd door de Raad van Ministers, de Europese
Commissie en het Europese Parlement. De EVP is van mening dat de wetgevende beslissingen
van de Raad van Ministers eigenlijk allemaal met meerderheid van stemmen genomen moeten
worden. AIleen bij beslissingen over verdragswijzigingen, toetreding van nieuwe lidstaten, de
verhoging van de eigen middelen, en bij kwesties die nationale grondwetten aangaan, zal
unanimiteit van stemmen vereist blijven. Dergelijke beslissingen moeten dan zowel door het
Europese Parlement als door de lidstaten bekrachtigd worden.



De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de ED, zal moeten uitgroeien tot een
stevige uitvoerende macht. Zoals regeringen dat zijn in de nationale lidstaten. Het Europese
Parlement moet de mogelijkheid hebben met een gekwalificeerde meerderheid afzonderlijke
Commissarissen die niet voldoen te ontslaan. Zo wordt een betere controleop de Commissie
gewaarborgd. Het bestuur moet eenvoudiger en inzichtelijker en mag geen ruimte geven voor
fraude. De EVP is van mening dat de Commissie ieder begin van corruptie krachtig moet
bestrijden.

Europa is een zaak van samen delen, ook in financieel opzicht. In de toekomst moet de
financiering van de ED gestoeld zijn op een gezonde balans van onderlinge solidariteit,
redelijkheid en doeltreffendheid, en dit zowel voor wat betreft de inkomsten als voor de
uitgaven. De kosten van de ED, met inbegrip van de kosten voor de toetreding van de nieuwe
leden, dienen gelijkmatig verdeeld te worden onder de verschillende lidstaten.

Europese integratie mag de religieuze, regionale, taalbepaalde of culturele identiteit van de
burgers niet bedreigen. Integendeel, de EU moet in al haar activiteiten rekening houden met
het eigen karakter van cultuur en de diversiteit van de culturen in Europa respecteren. Het
Nederlands blijft een officiele taal van de Unie. Actuele uitdagingen als uitbreiding van de
Unie, globalisering, de informatie- en communicatietechnologievragen een Europese publieke
dialoog over waarden en normen. Daarom respecteert en steunt de Unie de rol van organisaties
op christelijke of levensbeschouwelijke identiteit.

Het scheppen van nieuwe banen heeft de allerhoogste prioriteit. Economische groei en grotere
concurrentiekracht van de Europese economie zijn noodzakelijk om de werkgelegenheid te
verbeteren. Noodzakelijke randvoorwaarden voor groei en concurrentiekracht zijn:

• Ben innovatie- en investeringsvriendelijk financieel beleid;
• Ben monetair beleid dat de klemtoon legt op stabiliteit;
• Investeringen in de transport-, energie- en telecommunicatiesector;
• Maatregelen ter opheffing van de belemmeringen voor het vrije goederen- en

dienstenverkeer;
• Gezonde arbeidsverhoudingen;
• Coordinatie van de nationale belastingssystemenen bestrijding van fiscale fraude.

In intemationale organisaties als de Intemationale Arbeidsorganisatie, de Verenigde Naties of
de Wereld Handelsorganisatie moet de EU sterker stelling nemen voor de implementatie van
intemationaal overeengekomen sociale normen, vooral op het terrein van de rechten van
kinderen en werknemers. De EVP steunt de voortzetting van onderhandelingen in het kader
van de Wereld Handelsorganisatie gericht op vrijrnaking van de wereldhandel. Intemationaal



bindende concurrentievoorwaarden moeten verder worden ontwikkeld om te vermijden dat
globalisering leidt tot ondermijning van wat is bereikt.

Nieuwe kansen voor de werkgelegenheid

De Europese Monetaire Unie zal op lange termijn bijdragen tot meer werkgelegenheid.
Noodzakelijk is dan wel dat de interne markt volledig verwezenlijkt wordt en dat het
stabiliteits- en groeipact wordt nageleefd. Helaas zijn er binnen de ED nog teveel mensen
zonder baan. De Dnie zelf kan geen werk scheppen. Dat is een verantwoordelijkheid van de
lidstaten. De ED moet wel het kader scheppen voor het nationale beleid met betrekking tot de
economie en de arbeidsmarkt. Zo kunnen de lidstaten van elkaar leren hoe de werkloosheid
binnen de Unie het beste kan worden aangepakt.

De beperking van de inflatie, het verlagen van het prijsniveau en verlaging en harmonisatie van
de rentestand zijn allemaal essentiele elementen om nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen.

Meer steun verdient het midden- en kleinbedrijf, dat in de meeste landen van de EU de
banenmotor bij uitstek is. De Unie moet er dan ook voor moet zorgen dat de voordelen van de
interne markt niet alleen de grote bedrijven bereiken. De EVP wi! dat te dure en ingewikkelde
procedures vereenvoudigd worden en dat er in de lidstaten trainingsprograrnma's komen voor
ondememers die de Europese markt willen veroveren.

De EVP hecht een groot belang aan het gezamenlijk overleg van de sociale partners die zich
meer en meer Europees organiseren. Daarnaast moet er een soepeler arbeidsmarktbeleid
komen in de vorm van bijvoorbeeld de invoering van flexibele werktijden, de invoering van
ouderschapsverlof, uitbreiding van de kinderopvang, flexibele pensioenleeftijd en afschaffing
van alle vormen van leeftijdsdiscriminatie, zodat kennis en kunde niet verloren gaan voor de
samenleving. In de strijd tegen werkloosheid en uitsluiting verdienen werkgevers en
werknemers een belangrijke rol in de besluitvorming, zowel op nationaal als op Europees
niveau. De Europese Unie moet daarop aansluiten met Europese CAO's en de ontwikkeling
van gedragscodes op sociaal en ecologisch gebied.

De sociale markteconomie staat voor grote uitdagingen. De welvaartsstaat is in sommige
Europese landen zijn doel voorbijgeschoten. Concurrentiekracht en groei staan onder druk,
evenals de financiele basis van de sociale-zekerheidssystemenals gevolg van de demografische
ontwikkeling en de toename van de werkloosheid. De EVP beschouwt sociale zekerheid als een
vangnet voor mensen die het werkelijk nodig hebben en die buiten hun schuld om in
moeilijkheden geraakt zijn. De eigen verantwoordelijkheid van ieder dient gestimuleerd te
worden, maar de grote risico's moeten ook in de toekomst door de gemeenschap gedragen
worden.

De EVP laat zich leiden door de principes van solidariteit en rechtvaardigheid. Daarom wi! de
EVP armoede en sociale uitsluiting bestrijden. Om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen



is het scheppen van werkgelegenheid het voomaamste instrument. Daamaast moeten sociale
zekerheidsstelsels bepaalde garanties bieden. Uitsluiting van bepaalde groepen moet te allen
tijde voorkomen worden. Herinrichting van de arbeidsmarkt kan hierbij een oplossing bieden.

~
De christen democratie is de politieke beweging van mensen en hun gemeenschappen. Wij
sluiten aan bij wat daar leeft. Met dat verhaal staan wij voor ondersteuning van
maatschappelijk initiatief. Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven paniciperen in de
samenleving. Dat vraagt een algemeen beleid waarin voor meerdere generaties plaats is, waar
nodig aangevuld met specifieke maatregelen voor ouderen. Ouderen vormen geen eenduidige
groep. Beleid op maat is daarom noodzakelijk. De uitdaging Jigt in het ontwikkelen van een
systeem dat ook op de lange termijn voldoende garanties biedt voor de kosten van de
vergrijzing. Ook hieraan draagt een grotere werkgelegenheid bij.

De EVP wil de gelijkheid van mannen en vrouwen, zowel in gezin als op de arbeidsmarkt en
werkomgeving bevorderen. De samenleving in Europa moet gelijke behandeling en gelijke
kansen voor aile mensen waarborgen. De EVP zet zich in voor gelijke behandeling in de
belastingwetgeving, ouderschapsverlof, en deeltijdarbeid. Tevens wit de EVP dat de EU regels
opstelt voor de media, om ook in media-uitingen discriminatie tegen te gaan. Ook in de
toekomst blijft het gezin cruciaal voor de opvoeding van kinderen en jongeren. De EVP hecht
bijzondere betekenis aan de zondag als een dag voor gemeenschappelijke meditatie,
gezinsleven en recreatie voor zoveel mogelijk mensen.

Vorming en scholing zijn de basis voor de toekomst. In de scholen en bij opleidingen dient er
rekening gehouden te worden met de verschillende capaciteiten van de leerlingen. Onderwijs
moet mensen in opleiding stimuleren voorbereid te zijn op de veelvuldige uitdagingen van de
toekomst. Daarvoor is het aanleren van vreemde talen belangrijk, want zo kan de mobiliteit
verbeterd worden.

Onderzoek en innovatieve technologieen zullen ook in de 2Ie eeuw noodzakelijke ingredienten
voor vooruitgang in de economie, in de productiviteit en in de welvaart. Onderzoek en
technologie zijn beslissend om tegemoet te komen aan de uitdagingen van werkloosheid, de
voorgestelde uitbreiding en de economische globalisering. Nu nog geeft Europa een lager
bedrag per hoofd van de bevolking uit aan onderzoek en innovatie dan de Verenigde Staten en
Japan. Dit budget zal in de toekomst moeten toenemen tot een niveau dat vergelijkbaar is met
dat van deze landen.

De bedreiging die van de georganiseerde misdaad uitgaat is een van de grootste uitdagingen
van onze modeme maatschappij. De besluitvorming op dit gebied is nog steeds bijzonder traag.
Criminaliteit kent geen grenzen. De tijd is gekomen om de traditionele modellen in de
misdaadbestrijding te herzien. Die modellen zijn immers gebaseerd op het achterhaalde concept



van ondoordringbare grenzen. De lidstaten moeten de politi eke wi! tonen om tot samenwerking
te komen op het terrein van justitie en politie om dit probleem doeltreffend aan te pakken.

De samenwerking van justitie in de verschillende landen en het toekennen aan Europol van
uitvoerende en operationele bevoegdheden zijn de meest doeltreffende middelen ter bestrijding
van de intemationale misdaad. Europal hoort onder de democratische controle van het
Europees Parlement en te vallen. Het Hof van lustitie in Luxemburg zou de justitiele controle
moeten garanderen.

De strijd tegen de intemationale misdaad is niet alleen een zaak voor de Unie en haar lidstaten
alleen. Veel misdaad in Europa komt ook van buiten de EU. Voor wat betreft de bescherming
van de buitengrenzen van de EU vindt de EVP dat moet worden samengewerkt met Midden-
en Oost-Europese landen en Rusland om ook hen beter in staat te stellen de misdaad te
beteugelen en de buitengrenzen efficienter te controleren.

Ben Europese ruimte zonder binnengrenzen vereist een gemeenschappelijk immigratie- en
asielbeleid. De landen van de Europese Unie behoren een rechtvaardig immigratie- en
asielbeleid te voeren dat voldoet aan de regels van het Vluchtelingenverdrag van Geneve en de
betreffende verdragen van de Verenigde Naties. We willen uniforme immigratie- en
asielwetgeving en uniforme procedures, want de huidige situatie, met verschillende wetten en
procedures, is onhoudbaar. Bovendien willen we een eerlijker verdeling van taken over de
lidstaten. Aileen op die manier kan worden voorkomen dat enkele landen de meeste opvang
verzorgen. Ontheemden op de vlucht voor oorlog en geweld in hun vaderland verdienen hulp
en, wanneer nodig, een tijdelijk onderkomen. Hard optreden is nodig tegen illegale immigratie
en georganiseerde mensensmokkel. De integratie van nieuwkomers vormt een wezenlijk
onderdeel van het migratiebeleid

De EVP beklemtoont de noodzaak van een gemeenschappelijk Europees milieubeleid. Ben
Europese ruimte zonder binnengrenzen betekent dat de Unie zich moet ontwikkelen tot een
Europese Milieu Unie. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat er op Europees niveau een
eenvormige belasting op kooldioxide uitstoot ingevoerd wordt. Daarbovenop kunnen landen
vrijwillige maatregelen treffen. De verwezenlijking van de doelstellingen van de
klimaatconventie zijn absoluut noodzakelijk voor bescherming en verbetering van het klimaat.




