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Ten geleide
Deze krant (Congreskrant 1) bevat het
materiaal waarmee de voorbereiding van
het eerstvolgende GroenLinks Congres
begint. Dit Congres wordt gehouden op 5
en 6 februari 1999 te Rotterdam. Het Con-
gres beslaat in totaal vier dagdelen: vrij-
dagmiddaglavond en zaterdagochtendl
middag. Het inhoudelijke hoofdthema van
dit Congres is "Europa". De belangrijkste
agendapunten zijn:
• vaststelling Europees verkiezingspro-

gramma
• vaststelling kandidatenlijst Eerste Ka-

mer
• vaststelling kandidatenlijst Europees

Parlement
• verkiezing nieuw partijbestuur
• verantwoordingen partijbestuur en frac-

ties
• vaststelling wijzigingsvoorstellen huis-

houdelijk reglement
• financien.

In deze' krant staan de amendeerbare
teksten van:

1. De programmapunten uit "Grip op
Europa", het ontwerp-verkiezingspro-
gramma Europees Parlement 1999-2004.

De vaststelling van het verkiezingspro-
gramma is de bevoegdheid van het Con-
gres, het hoogste orgaan van de vereni-
ging GroenLinks. Dit gebeurt 'Ian de hand
van hetdoor hetpartijbestuur aangeboden
ontwerp. De besluitvorming op het Con-
gres gaa! overde (genummerde) concrete
programmapunten. De besluitvorming
gaat niet over de beschouwende teksten:
die worden na het Congres geherlormu-
leerd, voorzover de programmapunten in-
houdelijk zijn gewijzigd.

2. Voorstellen om op vijf punten het
huishoudelijk reglement te wijzigen.
Ook deze voorstellen zijn afkomstig van
het partijbestuur en kunnen worden gea-
mendeerd. Het wijzigen van het huis-
houdelijk reglement is eveneens een be-
voegdheid van het Congres.

De amenderingsprocedure gaat nu in.
Amendementen mogen worden ingediend
door de afdelingen, het partijbestuur, de
landelijke categoraJegroepen en groepen
van ten minste vijltien partijleden ge-
zamenlijk. Voor de amendering moeten
amendementsformulieren worden ge-
bruikt, die op het partijbureau kunnen wor-

den aangevraagd. Eventueei kunnen
amendementen ook via e-mail of op een
floppyworden aangeleverd, maar dat moet
dan wetvolgens strikt voorgeschreven uni-
forme regels, Lv.m. een '1dequateverwer-
king op het partijbureau. Ook de instructie
voor amendering via e-mail of op floppy
kan op het partijbureau worden opge-
vraagd.

Sluitingsdatum voor het indienen van
amendementen is vrijdag 13 november.
Uiterlijk op die dag moeten amendemen-
ten op het partijbureau zijn ontvangen. Na
deze datum worden geen amendementen
meertoegelaten.

Op zaterdag 12 december wordt een
'amendementendag' gehouden, bedoeld
voor overleg en afstemming tussen indie-
ners. De congreskrant met aile amende-
menten verschijnt op vrijdag 22 januarl
1999. .

Louis Vuurboom
secretaris partijbestuur

Verantwoording
Dit ontwerp-verkiezingsprogramma
voor her Europees Parlement ver-
schijnt onder verantwoordelijkheid
van het panijbestuur. De definitieve
tekst wordt vastgesteld door het Con-
gres op 5 en 6 februari 1999. De Eu-
ropese verkiezingen vinden plaats op
10 juni 1999.

Het concept voor dit ontwerp-pro-
gramma is aangeleverd door de pro-
grammacommissie. Deze bestand uit
Hans Bevers, Nel van Dijk (voorzit-
ter), Kees Kalkman, Farah Karimi,
Tim Verhoef en Richard Wouters (se-
cretads). Zij werden bijgestaan door
Dorette Corbey, Ton van Eck (advi-
seurs) en Marije Cornelissen (logis-
tiek secretaris).

De prograrnmacommissie is in
maan begonnen mer het uitwerken
van een aantal Europese kwesties die
door het partijbestuur van groot be-
lang werden geacht. Deze vraagstuk-
ken zijn besproken in vier inhoudelij-
ke verkenningen, waaraan telkens
tien a twintig deskundigen deelna-
men, van binnen en buiten Groen-
Links. Deze bijeenkornsten hebben
de commissie in staat gesteld haar visie

op belangrijke punten, zoals de Euro-
pese criminaliteitsbestrijding en het
landbouwbeleid, te herijken en 'Ian te
scherpen.

De programmacommissie heeft
ook de werkgroep Europa, de advies-
raad Europa en de economische com-
missie geraadpleegd over onderdelen
van het Europese beleid. Daarnaast is
de commissie te rade gegaan bij indi-
viduele leden van werkgroepen bin-
nen GroenLinks, bij specialisten in de
'Haagse en Brusselse fracties en bij en-
kele maatschappelijke organisaties en
wetenschappers. Naar aanleiding van
een oproep in het GroenLinks Maga-
zine heeft een aanta! partijleden waar-
devolle suggesties ingestuurd.

Vervolgens heeft de programma-
commissie op 27 juni een adviesron-
de georganiseerd over haar eerste
concepr van de beschouwende tek-
sten en programmapunten. De bij-
eenkornst was aangekondigd in het
Magazine en op de digirale discussie-
lijst van GroenLinks. Circa veertig
gelllteresseerde en/of deskundige ie-
den hebben gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid om mondeling en

schriftelijk commentaar te geven. Uit
de ontvangen !aitiek en suggesties
trok de programmacommissie, even-
als het panijbestuur, de condusie dat
zij op het juiste spoor zat wat betreft
de grote lijnen. Maar veel details van
haar visies en voorstellen moesten
worden aangepast en verduidelijkt.
Dat is dan ook gebeurd.

De eindredactie door Hans Schoen
heeft de begrijpelijkheid van de tek-
sten verder verhoogd. Helaas is enig
Eurolingo onvermijdelijk in een Eu-
ropees programma. De betreffende
termen zijn in de tekst gemarkeerd
met een sterretje (*) en worden taege-
licht in de Verklarende Woordenlijst.

Bij elkaar hebben meer dan hon-
derd personen de programmacom-
missie met raad en daad bijgestaan.
Zij worden hartelijk bedankt. Mede
dankzij hun bijdragen heeft het par-
tijbestuur de teksten van de commis-
sie viOlkunnen omzetten in een offici-
eel ontwerp-programma. un Ont-
werp dat voldoende prikkelend lijkt
om een levendige discussie in de partij
uit te lokken in de komende maan-
den.



Inleiding
GroenLinks streefi: in Nederland en
Europa dezelfde waarden na: ecologi-
sche duurzaamheid, sociale rechtvaar-
digheid, internationale soli,dariteit en
culturele opeuheid.

De doelstellingen van GroenLinks
moeten deels in de Europese arena
bevochten worden. Grensoverschrij-
dende vraagstukken, van milieuver-
vuiling tot belastingomwijking, vra-
gen am een grensoverschrijdende
aanpak. Daarbij valt de Europese
Unie', wereldwijd het meest verre-
gaande samenwetkingsvetband Van
staten, niet meer weg te denken. Zan-
der de EU lOuden er geen Europese
ondernemingstaden zijn, lOu de
drijfnetvissetij niet zijn verboden,
lOuden kartels welig tieren, en lOu het
met de gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen slechter gesreld zijn.

De EU is echter met haar eenzijdig
tlnancieel-economische karakter ook
veranrwoordelijk voor averechtse
onrwikkelingen. In her bevorderen
van concurremie slaagr zij beter dan
in het organiseren van solidariteit,
duurzaamheid en techtsbeschet-
mingo De politiek in Brussel en in de
lidstatenlaat zich teveel dicteren door
de marke. Die tendens kan ;"iet wor-
den gekeerd door met tomaten en
rotte vis te smijten vanachter de Hol-
landse Waterlinie. Net aIshet bedrijfs-
leven, dat allang imernationaal geor-
ganiseerd is en een stevig stempel
heefi: gedrukt op de huidige Unie,
zullen groene en linkse krachten zich
binnen de Europese instellingen
moeten doen gelden.

Tanden 'aten zien
De waarden waar GroenLinks zich

voor inzet zijn pas goed te verwezenlij-
ken als de Europese Unie aan demo-
cratie, besluitvaardigheid en geloof-
waardigheid wim. Van deze verande-
ring moet een asserrieve Europese
volksvertegenwoordiging de aanja-
ger zijn. De machtsvorming die bur-
gers weer greep moet geven op de
omketende krachten van marlcr en
mum, begint in het Europees Parle-
ment'. Op bepaalde terreinen, zoals
het milieubeleid, heefi: dat parlement
aI aanzienlijke bevoegdheden.

Het Europarlemem dat Groen-
Links voor ogen staar, maakt optimaal
gebruik van deze bevoegdheden. En
deinst wnodig ook niet terug voor de
zwaarste machtsmiddelen: het ver-
werpen van de begroting of het weg-
sruren van de Europese Commissie'.
De huidige meerderheid in het parle-
mem schrikt daar helaas keer op keer
voor terug. Zoals in 1995, toen de
Eurocommissarissen nalieten hun be-
voegdheden te gebruiken om de

Franse kernproeven te verbieden.
Het Europees Parlemem kan aan ge-
100fWaardigheid winnen door vaker
de tanden te laten zien.

GroenLinks staat niet alleen met
haar opvatcingen. We maken deel uit
van de meest accievegroepering in het
Europees Parlement, de Groene Frac-
tie. Hierin zinen afgevaardigden van
groene partijen uit negen lidstaten.
De Groene Fractie slaagt er regelma-
tig in een meerderheid van het Euro-
parlemem op sleeptouw te nemen,
bijvoorbeeld bij het afdwingen van
voorschriften voor schonere auto's en
brandstof. De fractie wetkt nauw sa-
men met de Europese milieubewe-
ging en andere rnaatschappelijke or-
ganisaties, met de groene venegen-
wootdigers in de nationale parlemen-
ten, en met de Europese Federatie van
Groene Partijen, die dertig partijen
uit West- en Oost-Europa omvat.
Sinds gcoene partijen in verschillende
Europese landen regeringsmacht
hebben verkregen, telt de Groene
Fractie oak enkele bondgenoten in de
Raad van Ministers', de machtigste
instelling van de ED. Groene parle-
mentariers en ministers proberen sa-
men de Brusselse besluiten in de goe-
de richting te sturen. Helaas kent
Den Haag Vandaag nag geen Euro-
pese tegenhanger, een BrllSsel Deze
moek, dat de ingewikkelde politieke
strijd in en tussen de Europese instel-
lingen inzichtelijk maakt voor de Ne-
derlandse burger.

Schanda'en
De Europese volksvetregenwoor-

diging laat zich te vaak wegzetren als
een schertsparlement. In de afgelo-
pen jaren regen de schandalen zich
aaneen: dubbele pensioenen,. royale
reiskostenvergoedingen, dure parle-
mentsgebouwen, familieleden op de
loonlijst, massale afWezigheid bij
sremmingen. Veel Europarlementa-
riers hebben er alIes aan gedaan om
een kiezersboycot over zich af te roe-
pen.

GroenLinks heefi: een aantal mis-
standen publiekelijk aan de kaak ge-
steld. Vanuit de opvatring: liever de
vuile was buiten dan her deksel op de
beerput. Daarmee zijn resultaten ge-
boekt. Zo is de aangekondigde anti-
cumulatiewet ter afroming van de
dubbele pensioenen van sommige
Nederlandse Europarlementariers
het gevolg Van een door de Tweede
Kamer aangenomen motie-Rosen-
moiler. En w heeft het Europees Par-
lement besloten om afgevaardigden
die te vaak verstek laten gaan bij srem-
mingen, de helfi: van hun presemie-
geld te onthouden. De deelname aan

stemmingen is daardoor toegeno-
men, en daarmee ook de invloed van
het Europees Parlement. Want om
Europese wetsvoorstellen te amende-
ren, moet de helft van aile Europarle-
Inentariers v6De stemmen. Dat lukt
niet als veel parlementariecs spijbelen.

Tach valt er nag veel re verbeteren
aan de parlementaire zeden in Brussel
en Straatsburg. Dit programma bevat
clan oak een hervonningsplan voor het
Europees Parlement. Juisr omdat we
het democrarisch gehalte van de EU
stevig willen opkrikken, moet de Eu-
ropese volksvertegenwoordiging be-
ter gaan functioneren.

Kritisch en opbouwencl
GroenLinks wil oak de komende

vijf jaar haar stem laten gelden in het
Europees Parlemem, voor een demo-
cratisch, groen en sociaal Europa.
Het saboteren van verdere Europese
eenwotding is geen vetstandige inzet.
Daarmee warden neo-liberale krach-
ren in de kaart gespeeld, voor wie de
EU wel ongeveet af is nu de grote ge-
meenschappelijke markt en binnen-
kart oak de Euro een feit is. Ais de
Europese samenwerking stilvalt, blij-
yen de multinationale bedrijven in
staat nationale overheden tegen el-
kaar uir te spelen, ten koste van sociale
voorzieningen en milieu. De komst
van de Euro verscherpt de concur-
rencie russen de EU-Ianden am inves-
teringen en banen. Om te voorko-
men dat deze wedloop een race naar
de bodem van de beschaving wordt, is
een stevig Europees sociaal en milieu-
beleid nodig.

GroenLinks is in tegenstelling tot
de andere grote partijen in Neder-
land niet geneigd aile Brusselse com-
promissen te slikken. GroenLinks
stemde wwel in het Euro pees Parle-
ment als in de Eerste en Tweede Ka-
mer tegen het Verdrag van Maast-
richt', tegen de oprichcing van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) ,
tegen Europa!. Niet uit weerzin tegen
het opgeven van nationale soevereini-
teit, maar omdat oak voor internatio-
nale organisaties wrgvuldige en de-
mocratische spelregels moeten gel-
den. Het Europa van markt en mum
(Maastricht) kan niet wnder harde
afSpraken over de bescherming van
mens en milieu. Sociale en milieunor-
men mogen niet worden opgeofferd
aan de vrijhandel (WTO). De oprich-
ting van een Europese politie-infor-
matiedienst (Europol) die zich aan
parlememaire en rechterlijke contro-
Ie omtrekt is een aangekondigde justi-
tiele ontsporing.

GroenLinks wil een constructieve
en kritische bijdrage leveren aan een

beter Europa. We screven naar een
democratische Unie met een daad-
krachtig sociaal en milieubeleid en
een gemeenschappelijke aanpak van
Illondiale vraagsrukken. Zo' n politie-
ke volwaardige unie is jarenlang ge-
frusueerd door het gekrakeel over de
Euro. In de aanloop naar de Top van
Amsterdam (juni 1997) hadden de
leiders van de lidstaten het te druk
met pogingen om zichzelf de mum-
unie binnen te bezuinigen en ande-
ren erbuiten te bouden. Mede daar-
om werd het Verdrag van Amster-
dam' een mislukking. De roep am
een beter Verdrag vindt inmiddels
breed gehoor in Europa. Een nieuw
Europees Verdrag wardt als het aan
GroenLinks ligt een belangrijke inzet
van de Europese verkiezingen.

GroenLinks wil tegelijk de uitbrei-
ding van de EU voortvarend ter hand
nemen. Er ligt een historische kans
am de deling van Europa definitief te
overwinnen. De toetreding van voor-
malige Oostbloklanden en de komst
van de Euro vergen een grotere Euro-
pese solidariteit. Het is logisch dat
daarbij de sterkste schouders de
zwaarste lasten dragen. G roenLinks
wenst immuun te blijven vooe her vi-
rus van het populistische geld-terug-
geroep dat de Nederlandse regering
besmet heefi:. Meer stabiliteit en vei-
ligbeid in een grotere en hechtere
Unie is wwel een Europees als een
Nederlands belang. Oat kan niet op
een koopje.

10 juni kum u kiezen voor een Euro-
pese Unie die haar sociale en ecologi-
sche tekort aanzuivert, die het demo-
cratisch gat dicht, die de afstand tot
de burger verkleint. Een Unie die de
problemen aanpalcr die we als Euro-
peanen gezamenlijk moeten oplos-
sen, maar zich niet mengt in zaken die'
even goed of beter nationaal zijn te
regelen. U mag erop rekenen dat met
uw steun GroenLinks zich ook de ko-
mende vijf jaar voor zo'n Unie zal in-
spannen, desnoods tegen de stroom
Ill.



Hoofdstuk 1
Democratisch Europa
Van de opriehandel ror de huwelijks-
marke, van de menukaarr ror her zen-
deraanbod, de grenzen russen sraren
vervagen. De wereldeconomie en de
besluirvorming in inrernarionale or-
ganisaries werken sreeds srerker door
in ons dagelijks leven. Her is rijd dar
ook democrarie, rechrssraar en bur-
gerschap een grensoverschrijdende
dimensie krijgen. Deze uirdaging is
her meeSr acuur in de Europese
Unie*, waar de douaniers aan de bin-
nengrenzen verdwenen zijn en waar
een machrige bovennarionale be-
sruurslaag is geschapen.

De EU is een experimenr. De econo-
mische samenwerking werd na de
Tweede Wereldoorlog ingezer om
een nieuwe massaslachring re voorko-
men. Tegenwoordig bereiden de lan-
den van Wesr-Europa zich nier langer
voor op gewapende srrijd mer elkaar.
In zoverre is her Europese experimenr
geslaagd.

De economische samenwerking
heefr haar eigen dynamiek. Elke af-
spraak schepr nieuwe problemen die
om een gezamenlijk anrwoord vra-
gen. Dir heefr ror een proces van vrij-
willige inregrarie geleid dar zijn weer-
ga nier kenr. Een sreeds hechtere aan-
eensluiting van sreeds meer Ianden
mer uireenlopende culruren en rradi-
ries. De EU relr inmiddels vijfrielllid-
staren, mer 380 milj'oen inwoners.
fen op de drie narionale wetren vindr
zijn oorsprong ill Brusse!'

Democratisch tekart
Is reloorgang van democrarie her

offer voor deze schaalvergroting? Nier
als dankzij de Europese samenwer-
king de democrarische keuzevrijheid
grorer wordr. Wanneer landen sa-
menwerken kunnen polirieke keuzes
gemaakr worden die voor individuele
landen sreeds moeilijker re maken
zijn. De narionale politiek zier haar
beleidsruimre immers verkleind wor-
den door een sreeds mondialere
markr. De anonieme krachren van de
markr hoeven, in regensrelling ror ge-
kozen polirici, aan niemand veranr-
woording af re leggen. Dar pleir voor
democrarische besluirvorming op
een niveau waar de politiek her pri-
maat kan heroveren. De EU dankt
nog steeds her overgrore deel van haar
-welvaart aan de handel binnen en tus-
sen haar lidstaten. Zij kan dus gren-
zen stellen aan de marke.

De inbreng van burgers in boven-
nationale besluirvorming is afhanke-
lijk van de wijze waarop deze georga-
niseerd is. Hier behoefr het Europese
experimenr dringend verbetering,
wi! het niet vasrlopen in een legitimi-

reirscrisis. De EU is nier zomaar een
inrernarionale organisatie; zij krijgr
sreeds meer her karakter van een staar.
De bij een democrarische rechtssraat
horende scheiding der machten -
waarborg regen wanbestuur - blijfr
echrer uir. De regeringen van de lid-
sraren houden vasr aan een belangrijk
deel van de wetgevende en uirvoeren-
de macht, in de Raad van Ministers*.
Nationale parlemenren, die slechts
een van de vijfrien minisrers kunnen
aansturen, hebben vaak het nakijken,
zeker als de Raad bij gekwalificeerde
meerderheid* stemt. Het Europees
Parlemenr* heefr nog lang nier bij aile
onderwerpen afdoende wetgevende
en conrrolerende bevoegdheden. Op
omvangrijke en gevoelige be1eidster-
reinen, zoals landbouw en asie1,heefr
tegenwoordig geen enke1e Europese
of nationale volksverregenwoordiger
meer greep. Dit 'democrarisch gat'
lijkr de nationale regeringen we1goed
uit te komen.

Het Europarlemenr wordt bij het
opeisen van meer macht gehinderd
door een chronisch gebrek aan gezag.
Parlemenrair wangedrag zer de Euro-
pese democrarie op her spe!. Vandaar
de urgenrie van een ingrijpende her-
vorming. Vee1 maarregelen kan her
parlemenr zelf nemen. Voor andere
maarrege1en is medewerking van de
lidsraren nodig. Zij dienen het parle-
menr niet langer re veroorde1en tor

een bestaan van reizend circus russen
Brusse1 en Srraarsburg. De narionale
regeringen moeren een echr Euro-
pees kiessrelse1 vasrstellen. Groen-
Links kan dan mer Die Griinen, Les
Verts en andere bondgenoren een in-
ternarionale lijsr opsrellen, op basis
van her gemeenschappe1ijke pro-
gramma. Europese volksvertegen-
woordigers die alleen in hun vader-
land veranrwoording hoeven af re leg-
gen, dar wringt. Daardoor krijgt niet
ze1den her platte nationale eigenbe-
lang de overhand boven een afgewo-
gen Europese visie.

Civiele samenleving
Voor GroenLinks is meer parle-

menraire invloed een harde voor-
waarde voor meer Europees be1eid.
Democrarie is uireraard breder dan
de forme1e machr van volksvertegen-
woordigers. Van groor belang is ook
de invloed die acrieve burgers kun-
nen uiroefenen op de besluirvor-
mingo Gelukkig organiseren sreeds
nfif niet-gouvemementele organist/-
ties (NGO'sl* zich Europ<:es.Zij vor-
men internationale salnenwerkings-
verbanden en oveIWinnen zo her Kaf
ka-in-Brussef-gevoel. Hun vertegen-
woordigers lopen her Europarlemenr
plar en vinden ingangen bij de Euro-
pese Commissie*. Sommige NGO's
gaan rechrstreeks in gesprek mer hun
regensrrevers, zoals de milieubewe-

ging en de Europese werkgevers-
clubs. Zo ontsraar langzaam maar ze-
ker een Europese civiele samenfe-
ving*.

Als de ware Europeanen al besraan,
dan zijn her de burgers uir verschil-
lende landen - allen mer hun nario-
nale eigenaardigheden - die geza-
menlijke be1angen formuleren en an-
deren willen overruigen. Zelfs aI vere-
nigen zij zich onder her motto EU-ror-
op, dan krijgen zij regen wit en dank
roch een Europese idemireir. Een
idenrireir die onrsraar uir een gedee1-
de visie op de roekomsr van Europa en
uir gezamenlijke inspanningen om
deze visie verwerkelijken door zich re-
gen de Europese insriruries aan re be-
moeien. Her Europese burgerschap,
zo gedefinieerd, sluir niemand uir.
Ook wie geen Uniepaspoorr bezir of
geen dee! heefr aan her chrisre!ijk erf-
goed, kan Europeaan zijn.

Openbaarheid
Wie zich mer de EU wil bemoeien

stuit vaak op geheimhouding. De roe-
gang tot officiele dOClunenten is be-
perin. De Raad van Minisrers maakr
wetren achrer gesloren deuren. Deze
achterkamerrjespoliriek vergroor de
informatiekloof: Er moer sne! een wer
komen die de Europese insrellingen
openbaarheid van bestuur voor-
schrijfr. Openbaarheid is de beste ga-
ramie tegen dominanre lobby's en



wanbeheer. Politici en ambtenaren
moeten zieh in de gaten gehouden
weten. Open besluirvorming, toe-
gankelijk voor pers en publiek, ver-
groot bovendien de legirimireit van
het Europese besruur. Niets zaait
meer Euroscepsis dan een politiek die
burgers verrast met voldongen feiren.

Rechtsgemeenschap
Lopen de wetgevende en uirvoe-

rende macht door elkaar in de EU, de
rechrsprekende machr is nog onvoUe-
dig ontwikkeld. De lidstaren houden
de roegang van individuen tor het
Europees Hof van ]ustitie* beperkt
op de rerreinen waar rechterlijke con-
trole van het groorste belang is, soms
zelfs van levensbelang. Dat geldt voor
her asielbeleid en voor de jusritie- en
politiesamenwerking. Daarbij komr
dar de ingezerenen van de EU .zich
nog sreeds niet kunnen beroepen op
een Europese grondwer. Her Unie-
billgerschap wr het Verdrag van
Maasrricht* blijfi: een lege huls, lo-
lang het nauwelijks meer, soms zelfs
minder rechren biedt dan vijfi:igjaar
geleden al in her 'Europees Verdrag
over de Rechren van de Mens* zijn
vastgelegd.

Nier alleen burgers hebben er be-
lang bij om rechren re kunnen inroe-
pen tegen de Europese insteUingen.
Ook de lidsraren, zeker de kJeinere
zoals Nederland, zijn gebaat bij een
Europese rechtsgemeenschap, waar-
in democratische spelregels en nier
machrsverschillen tllSsen staren de
dOOl'slaggeven bij conflicten.

Subsidiariteit
Tor die spelregels behoort her subsi-

diariteitsbegillsel: de EU bemoeit zich
nier mer zaleen die even goed of beter
geregeld kllnnen worden op een la-
ger niveall. Cultllllrbeleid is daarvan
een schoolvoorbeeJd. Toch blijken
ook voor het behoud van deze bij uit-
srek narionale bevoegdheid afspra-
ken nodig op Europees niveau. Bij-
voorbeeld om re voorkomen dat com-
merciele omroepen zich in het nabije
buitenland vestigen teneinde de Ne-
derlandse reclameregels re omzeilen.
Of moeten we die reclameregels Eu-
ropees vaststellen? Dit voorbeeld laat
zien dat de invuUing van 'subsidiari-
reit' zelden zwart-wit is en vaalc inzer
zal zijn van politieke strijd.

GroenLinks kiest voor een be-
o voegdheidsverdeling die het hande-
lingsvermogen van de politiek ver-
srerh op aile niveaus, van lokaal tot
Europees. Daarvoor zijn vaalc Euro-
pese afspraken nodig. Die regels die-
nen een gemeenschappe!ijke bodem
van beschaving en bescherming te
defmieren. Een aanpalc die reeds ge-
volgd wordt bij de Europese sociale
wetgeving. Minimumnormen dus,
geen maxima. Niet tevee! ontsnap-
pingsclausules, geen overbodige de-
tails. Dergelijke regels moeren demo-
eratisch torstandkomen en per refe-
rendum kunnen worden wegge-

stemd. Zo krijgen burgers weer wat te
kiezen in Europa.

Fort Europa
De vrijheid om te reizen naar een

ander land, en,claar te wonen en wer-
ken, is bijna een grondrecht gewor-
den in de EU. Een Europeaan die
grenzen passeertge!dt als voorbeeldig
Unieburger. Wie dat echter lOnder
Uniepaspoort doet, wordt haast als
misdadiger behande!d. Eendrachrig
bouwen de lidstaten aan Fort Europa.
Voor personen althans, want voor
mondiaal verkeer van 0 goederen,
diensten en kapitaaJ ijvert de EU we!
entho usiasr.

Deze regenspralcen zullen op den
duur onhoudbaar blijken. De toena-
me van transport- en communicatie-
moge!ijkJleden zet were!dwijd men-
sen in beweging. Sommigen verlaten
noodgedwongen hun geboorte-
grond, als gevolg van armoede, men-
senrechtenschendingen, oorlogen en
milieurarnpen. Misstanden waar Eu-
ropa - mild geformuleerd - te weinig
aan doet. Het we!varende Europa is

dan ook al lang een immigratieregio.
Daar doet het resrrictieve toelatings-
beleid weinig aan af Her creeert we!
een onderkJasse van illegalen en volle
asielzoekerscentra, door andere toe-
gangswegen af te sluiten. Legale mi-
granten worden weerhouden van te-
rugkeer naar hun moederland, want
eens buiten is altijd buiren. Dir beleid
mepr zijn eigen onbeheersbaarheid
op.

Srruisvogelpolitiek dient plaars te
malcen voor een bewust immigratie-
beleid. Daarbij horen politieke vluch-
telingen voortang te blijven genieten.
Her internationale Vluchtelingen-
verdrag van 1951 geefi: aan hen die
vervolgd worden een krachtige aan-
spraalc op beschenning. Helaas heefi:
de Ellropese samenwerking tot nu toe
vooral gediend als legirimarie voor po-
gingen van lidsraren om zich te onr-
trekken aan de plich r tor zorgvuldige
toersing van elk asielverzoek. Mid-
den- en Oost-Europa en zelfs Turkije
zijn ingeschalceld als buffer regen
vluchtelingen. Daarentegen zijn
voorsteUen voor gemeenschappelijke

minimumnormen, mede door het
unanimireitsvereiste in de Raad, uir-
gekJeed tot geen enkele lidstaar zich er
meer een buil aan kon valJen. Nog
steeds scherpen regeringen beurte-
lings hun beleid aan om vooral niet
gasrvrijer te zijn dan de buurlanden.

H <t Verdrag van Amsterdam *
geeli aan het Europese asiel- en mi-
gratj~be!eid een bindend karakrer.
Maar de gebruikelijke checks and ba-
lances zijn wegge!aten. Nog altijd
dreigt in her geheime ministersover-
leg de minst humane !idstaat de Euro-
pese norm te stellen. De Europarle-
mentariers lOuden geen genoegen
Jnoeten nemen Iller een rol aan de zij-
lijn. Zij kllnnen hun zeggenschap
over de EU-begroting inzetten om
een Europees Fonds voor Vluchtelin-
gen af te dwingen, een eersre srap naar
Europese solidariteit.

Een tweede groep migranten die
voorrang verdient zijn de (toekomsri-
gel partners en kinderen van migran-
ten die hier al legaal verblijven. De
lidsraten zijn immers door mensen-
rechtenverdragen gebonden aan eer-

Programmapunten
A Democratie en rechtsstaat toe pas wordtovergegaan nadat een uitersteinspan-
A1 DeIidstatenherzienvaar2002 het Verdrag vanAm- ningisgepleegd omeenstemmigheid Iebereiken in

slerdam, om de Uniebeter voor Ie bereiden op de de Raad.
uitbreiding.HetnieuweEU-verdragvergrootdemo- A8 De EU respecteert hel subsidiariteilsbeginsel.EU-
cratie,rechtsstalelijkheid,openbaarheid.doelmalig- welgeving krijgl zoveel mogeliik een minimllm-
heidendoortaslendheidopde beleidsterreinenwaar- karakteren beval geen overbodigedelails.
voorde EUbevoegd is. Europees Parlement, nalio-
naieparlementenen maatschappelijkeorganisalies B Europees burgerschap
krijgeneen rolbijde verdragsherziening.Deuilslag 61 HelEU-verdragwordtomgevormdloteen Europese
vaneen EU-wijdrelerendumoverhetnieuweverdrag grondwe!.Deze geeft nadere invullingaan de rech-
bepaalt 01 de nationaleratilicatieproceduresinwer- ten van ingezetenen en aan het Unieburgerschap.
kingwordengeze!. Daartoe worden inhet Verdrag vastgelegd:

A2 HetEuropees Parlement krijgt: a)de beschermingvangrondrechten,gebaseerd op
a) medebeslissingsrecht' bij aile wetgeving in de en minstens geiijkwaardigaan het Europees Ver-
eersle pij!er'; drag over de Rechten van de Mens, aismede het
b)grotere controleoverandere besluitenvan Raad Sociaal Handvest;
enCommissieenoverde EU-organen,waaronderde b)een anti-discriminatiebepalingmet rechtstreekse
Europese Investeringsbanken Europai; werkingdie discriminatienaar geslacht, seksuele
c) hel recht van amendement over de gehele EU- voorkeur, ras, kleur. taai, godsdienst, politieke01
begroting; andere mening, nationale 01 maalschappeiijke aI-
d) initiatielrechlen een versterktenqueterecht; komst, hel behoren 101 een nationale minderheid,
e) het recht om Commissarissen individueelIe be- vermogen. geboorte. leeftijd01 handicap expliciet
noemen en Ie onlsiaan. verbiedt maar de Iidslalenaile ruimteiaat om posi-

A3 Openbare besluitvormingbijgekwaliliceerdemeer- tieve actie te voeren voor groepen op achterstand;
derheid word!regel inde Raad. c) hel recht voor NGO's om bijhet Holop Ie komen

A4 De uitvoerende bevoegdheden van de Raad ver- tegen onwetligehandeiingen 01 nalatigheidvan Eu-
schuiven geieidelijknaar de Europese Commissie. ropese instellingen;

A5 HetEuropees HolvanJustitiekrijgtvolledigerechls- d)de mogelijkheidvanEU-wijdecorrectievereleren-
macht over de uitlegvan aile welten, besiuiten en da;
verdragen van de EU. e) het recht vooronderdanen van derde ianden om

A6 De Europese Rekenkamer krijglmeer conlrolebe- hel Unieburgerschap te verkrijgenna vijljaar legaal
voegdheden,waaronderhel rechlopinzage inboek- verblijlinde EUen, voorhun kinderen,bijgeboorte
houdingenarchievenvanaileuilkeerdersen ontvan- indeEU;
gers van EU-subsidies en het recht om nationale I) actiel en passiel kiesrecht op aile niveaus voor
rekenkamers aan Ie sturen inde slrijdtegen fraude EU-burgers en derdelanders in de Iidstaatwaar zij
en verspilling. (iegaal)verb/ijven.

A7 De bestaande voorwaardenvoorvormingvan een 62 Hetvrijverkeer van personen en werknemers gaat
kopgroepvan Iidstalenwordenaangevuld met een ookgelden voorlegaal inde EUverblijvendeonder-
verplichlingtot steun aan Iidstalen die wel willen danen van derde ianden.
maarniel kunnendeelnemen. Invoeringvan een in- 63 Het rechl op loegang tot inlormatiekrijgtgestalte in
stemmlngs-en begrotingsrechtvoorhel EPlen aan- een EuropeseWetOpenbaarheidvan Bestuur.Deze
zienvankopgroepsvormingdraagt ertoebijdat hier- legt aile EU-inslellingenen -organen een actieve



biediging van her gezinsleven.
Toe slor zijn er de arbeidsmigran-

ren. Ook in tijden van grote werkloos-
heid is het niet verstandig de voor-
deur dicht te gooien voor allen die
geen manager of profvoerballer zijn.
Het is een illusie te denken dat ze dan
de achrerdeur van her rijke Europa
nier vinden. Bovendien is nog lang
geen sprake van een Europese ar-
beidsmarkt. Een teveel aan arbeids-
krachren in het ene land kan samen-
gaan mer rekorten elders. Het ligt dan
voor de hand om een bepaald aanral
immigranren van buiren de EU roe te
laren. Zij wuden, gedurende een ge-
lijke periode als burgers uit andere
EU-Ianden, de kans moeren krijgen
om in hun eigen bestaan te gaan voor-
zien. Om een roelatingsvollime te be-
reiken dar legale arbeidsmigratie rot
een inreressanre optie maalrt, moet
zo'n immigratiebeleid op Europees
niveau beginnen.

Verdragsstop
Is het Europa wndet binnengren-

zen een ideale voedingsbodem voor

georganiseerde criminaliteit? Aatd en
onlvang van de grensoverschrijdende
misdaad zijn nog zelden onderzochr,
maar dat heefi: de EU-lidstaren niet
weerhollden van fanatieke jllstitiele
verdragenmakerij. Elke tegering zer
tijdens haar halfjaarlijkse voorzitter-
schap van de Unie nieuwe initiatieven
op de rol die bewijzen dat zij tough on
crime is. Daardoor is in dederde pijlif
van de EU een woud van elkaar over-
!appende verdragen gegroeid. Nie-
mand weer in hoeverre ze de justitie-
en politiesamenwerking daadwerke-
lijk bevorderen. De meeste verdragen
zijn namelijk nog niet eens in werking
getreden. De lidstaten zijn 20 druk
met het maken van weer nieuwe ver-
dragen dat hun geen tijd rest voor de
parlementaire goedkeuring van wat
al getekend is.

Bij het sIuiten van nog meer verdra-
gen lijken vooral criminelen gebaat.
De instanties die met opsporing en
vervoIging zijn belast zien door de bo-
men al lang het bos niet meer. Het
beste wat de EU kan doen voor poli-
tiemensen, officieren van justitie en

informalieplichlOp, onder meer via Inlernel, en bindl
geheimhouding van informalie aan slrikle voorwaar-
den,

B 4 De Commissie consulleerl, voorafgaand aan be-
leidslnllialieven, aile relevante NGO's die op Euro-
peseschaal georganiseerd zijn. Zijmaakt openbaar
welke organisalies zij geconsulteerd heelt. Indien
nodig subsidieert de Commissie haar critici.

B 5 Aile belanghebbenden, ongeacht slaatsburger-
schap of woonplaals, krijgen hel recht om deelle
nemen aan inspraak- en bezwaarschriltprocedures.

B 6 Er komI een Europees ottensief tegen racisme op
basis van hel anli-discriminalie-artikel van het Ver-
drag van Amsterdam. Oil artikel wordf tevens ge-
bruikl om discriminerende bepalingen voor bijvoor-
beeld homoseksuelen en ouderen ull de beslaande
EU-regelgeving Ie schrappen.

C Hervonning Ewopees Partement
C 1 Hel EP gaal werken aan herstel van geloofwaardig-

heiddoor:
a) slriklle conlroleren of de leden hun onkoslenver-
goedingen gebruiken voorde beoogde doelen, reis-
koslenvergoedingen Ie baseren op werkelijk ge-
maakte koslen en presentiegelden nadrukkelijk te
koppelen aan deelname aan hoofdelijke stemmin-
gen en vergaderingen;
b) slatistieken te publiceren die inzicht geven in de
aanwezigheid en st~mmingsdeelname van elk lid;
c) het particulier pensioenfonds voor de leden niel
langer te subsidiaren;
d) in haar voorslel aan de Raad voor een eenvormig
sfafuufvoor aile Europarlemenlariars afte zien van
opwaartse harmonisalie* van inkomen en oude-
dagsvoorziening, en dubbelmandalen*te verbieden;
e) justitiale verzoeken om ophetting van de on-
schendbaarheid van leden alleen naasl zich neer te
leggen wanneer deze duidelijk poliliek gemotiveerd
zijn;
f) zijn voorzitter, ondervoorzitters en quaestoren*
afzetbaar Ie maken;
g) beperkingen voor de toegang van media tol hel

rechters, is hen verrrouwd laten raken
met de bestaande mogelijkheden
vOQr grensoverschrijdende sam en-
werking.

Het is dan ook ti jd voor een srraf-
rechtelijke verdragsstop. Een uitzon-
dering maakt GroenLinks voor ver-
dragen die de rechren van verdach-
ten waarborgen. Hiervoor heefi: de
Raad van Ministers rot nu roe een
blinde vlek gehad. Bij her Europees
Hof van de Rechten van de Mens'
kunnen verdachren alleen een klacht
indienen tegen individuele staren,
niet tegen samenwerkende sraten en
Europese organen als Europo!. Een
dergelijk verdrag dienr ook vast re leg-
gen wanneer buitenlandse politie- en
justitiefunctionarissen moeten gemi-
gen in strafzaken. Zolang zij daartoe
niet verplicht zijn, kan de Europese
samenwerking worden misbruikt
voor het wirwassen van onrechtmarig
verkregen bewijs.

De hierboven geschetste samen-
werking blijfi: intergouvernementeel,
een veranrwoordelijkheid van natio-
nale regeringen die keer op keer be-

parlement op Ie hetten;
h) het aanlal woordvoerders per fractie Ie beperken
en interruplies toe Ie slaan, opdal de debatten leven-
digerworden;
i) het instrument van de motie van afkeuring tegen
een individuele Commissaris te introduceren in zijn
Reglemenl;
j) nationale parlemenlariars spreekrecht Ie geven bij
commissievergaderingen, en nationale parlemenlen
te verzoeken om eenzelfde recht voor Europarle-
menlariers.

C 2 De Raad en de Iidslaten werken mee aan de hervor-
ming van het EP, onder meer door:
a) bijde begrolingsondEl(handelingen aan te dringen
op een soberder declaratieregime;
b) een eenvormige procedure voor de Europese
verkiezingen vast Ie stellen, mel Europese kieslijs-
ten en op basis van evenredige vertegenwoordiging,
zonder kiesdrempels;
c) hel Verdrag van Amslerdam te wijzigen opdat het
EP hel recht krijgt zijn eigen vestigingsplaats Ie kie-
zen.

D AsieIen immigratie
o 1 Het Vluchtelingenverdrag is maatgevend voor hel

EU-asielbeleid. Gemeenschappelijke minimumnor-
men en onderlinge sleun zellen een rem op de be-
leidsconcurrentie lussen de lidslalen.

02 Ineen nieuw EU-verdragwordthel Vluchtelingenver-
drag loegevoegd aan de grondbeginselen van de
Unie. Het Europees Hof van Justitie kan asielmaat-
regelen hieraa<l toetsen. Het Aznar-protocor, dat
de loegang lot de asielprocedure voor EU-burgers
beperkt, word! geschrapl.

D 3 Bij de eerstvolgende herziening van de besluilvor-
ming gaat de Raad over tol slemming bij gekwalifi-
ceerde meerderheid, krijgt hel EP medebeslissings-
recht en krijgl het Hot volledige rechlsmachl. De
capacileil van het Hot wordt versterkt om de rechls-
gang Ie versnellen.

D 4 De Raad trekt de resolulies over ve/lige landen en
veil/ge derde landen in. De in de Overeenkomsl

palen welke afspral<en zij willen ma-
ken. Rechrerlijke conrrole door her
Hof is nodig voor een eenduidige na-
leving van de afspraken en voor de
rechtszekerheid van individuen. De
democratische controle valt in deze
EU-pijler vooral toe aan nationale
parlememen. Waar de conrrolemo-
gelijkheden van narionale parlemen-
ten echr rekortschieten, moer het Eu-
ropees Parlemenr een rol krijgen. bat
geldr voor Europol, de Europese poli-
rie-informatiediensr die nu in een de-
mocratisch vacuum opereert, nlaar
wel steeds meeT raken toegeschoven
krijgr.

Geennieuwe
scheidsIijnen
De EU legt in de toetredingsonder-

handelingen mer de kandidaat-lid-
staten zware nadtuk op de srrijd regen
criminalieeit. De onrwikkeling van de
rechtsstaat in Midden- en Oost-Eu-
ropa mag echter niee alleen worden
afgemeeen aan de misdaadbestrij-
ding. Het uldeme toelaringscriterium
voor nieuwe lidstaren vonnen de

van Dublin neergelegdewaarborgdal minslenseen
lidslaat een asielverzoek inhoudelijk loelst wordt
waargemaakl. Aileen bij gegronde vermoedens dat
een asielzoeker reeds in een andere "lidstaat een
asielverzoek heelt ingediend, worden zijn of haar
vingerafdrukken genomen en geregislreerd in hel
Eurodac-systeem. Gezinsleden krijgen het rechl
zich te herenigen en in helzelfde land de asielproce-
duretedoorlopen.

D 5 Er komI een Europees Fonds voor Vluchtelingen,
dat de kosten die Iidstalen maken voor opvang van
asielzoekers gedeellelijk compenseert uit de EU-
begroling. Midden- en Oosl-Europese landen krijgen
hulp bij het verbeleren van asielprocedures en op-
vang. Ook Derde-Wereldlanden komen in aanmer-
king voor EU-steun, ten behoeve van een behoorlijke
opvang van vluchlelingen in de eigen regio.

06 De EU sleltbindende minimumnormen voorde kwa-
Iileit van de asielopvang. Asielzoekers krijgen hel
recht om Ie leren en te werken.

o 7 EU-normen voor de erkenning van vluchtelingen zijn
louter aanvullend op het Vluchlelingenverdrag en het
handboek van de VN-vluchlelingenorganisalie (UN-
HCR). Zij leggen bijvoorbeeld vastdalook seksuele
voorkeur of overtreding yan seksespecifieke nor-
men lot een gegronde vrees voorvervolging kunnen
leiden.

o 8 Onlheemden wier asieiverzoek is afgewezen maar
die niet kunnen worden teruggesluurd vanwege een
onveilige siluatie in hun land hebben rechl op leren
en werken; nadrie jaarkomen zij in aanmerking voor
een permanenle verblijfsvergunning.

D 9 Er komI een onafhankelijk Europees informaliecen-
lrum voor het asielbeleid. Ditstelt op basis van toels-
bare gegevens ull zoveel mogelijk verschillende
bronnen openbare rapportages opover herkomsllan-
den van asielzoekers.

010 De EU stelt minimumnormen leneinde het rechl van
legaal verblijvende derdelanders op gezinshereni-
ging en gezinsvorming Ie garanderen.

011 De EU b"vorderl remigratieregelingen met een terug-
keeroptie voor spijtoptanten.



mensenrechten. Ook de gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen
behoort tot de EU-grondrechten,
waarop nieuwkomers niet mogen af-
dingen. Bij de interne markt*, de
Euro of zelfs milieuwetten zijn over-'
gangstermijnen denkbaar, met de
rechtsstaat echtet valt niet te mat-
chandeten. De vele eisen die de EU
stelt aan nieuwe leden vergen een for-
se investering in de opbouw van insti-
turies, van competente rechtbanken
tot ziekenfondsen; Als de EU deze
niet met geld en menskracht onder-
steunt, dreigen veel rechten en regels
een dode letter te blijven.

De rechtsstatelijke en democrati-
sche gebreken in eigen huis bezotgen
de EU een geloofWaardigheidspro-
bleem in de onderhandelingen met
de kandidaat-lidstaten. Het wordt
nog erger als de EU fundamentele
rechten gaat onthouden aan de nieu-
we Unieburgers. Er gaan steeds meer
stemmen op om het vrij vetkeer van
werknemets nog maar een tijdje op te
schonen, uit vrees vaoe een invasie
van werkzoekenden uit het oosten.

012 Europa is een immigratieregio. De EU formuleert de
grondbeginselen voor ruimeretoelating van werkne-
mers, zelfstandigen en werkzoekenden van buiten
deUnie.

E Criminaliteitsbestrijdi
E 1 De justitie- en politiesamenwerking in de EU blijll

intergouvernementeel van aard zolang de noodzaak
van federalisering' niet is aangetoond en de rechts-
stateiijke structuur van de EU onder de maat is.

E 2 A/vorens de EU nieuwe strafrechtelijke verdragen
maakt, geven de regeringen en pariementen van de
lidstaten uitsluitsel over de goedkeuring en uilvoe-
ring van de verdragen die op dilterrein reeds geslo-
ten zijn in het kader van de EU en de Aaad van
Europa'. Bij wijze van uitzondering op deze ver-
dragsstop wordt de posttie van de verdachte in
stratzaken bij verdrag verbeterd.

E 3 Nationale politie- enjustitie-ambtenaren worden, bij
voorkeurin internationaai kader, degelijk opgeleid in
het werken met de bestaande verdragen overstraf-
rechtelijke samenwerking, zodat de lidstaten daar-
mee tenminste lien jaar praktijkervaring kunnen
opdoen.

E 4 De grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding
richt zich met name op mensenhandel; op smokkel
van wapens, radioaclieve en andere zwaar vervui-
lende sloffen, grote hoeveelheden verdovende mid-
delen en beschermde of bedreigde planten- en dier-
soorten; op witwassen en op grootschalige interna-
tionale fraude len nadele van de EU-begroting.

E 5 Europol krijgt geen opsporingsbevoegdheden. Zij
wordt onderworpen aan volledige rechterlijke loel-
sing door het Hofen democratische controle door het
EP. De privacybescherming wordt verbeterd, de on-
schendbaarheid van Europol-funclionarissen afge-
schall.

E 6 De EU-deflnilie van 'deelname aan een criminele
organisalie' wordl beperkltol groeperingen die door
middel van criminele activileilen geldelijk gewin na-
slreven.

De EU kan het niet maken om de
kandidaat -lidstaten wel de lasten van
het lidmaatschap op te leggen, in de
vorm van talrijke, soms pijnlijke aan-
passingen, maar hun de lusten te ont-
houden. Zonder voldoende weder-
kerigheid en steun groeit het risico
dat het uitbreidingsproces mislukt.
De Unieburgers-in-spe kunnen zo de
buik vol krijgen van de EU-dictaten,
dat zij toetreding op het moment su-
preme per referendum verwerpen.

Dat zou een ttieste uitkomst zijn.
Veiligheid, milieu en welvaart, in
West en Oost, zijn gebaat bij het uit-
gommen van de scheidslijn die de
Koude Oorlog door Europa heeft ge-
trokken. Het valt clan ook te betreu-
ren dat de EU slechts met vijf van de
tien Midden- en Oost-Europese kan-
didaten onderhandelingen heeft ge-
opend. Tussen de koplopers (Esdand,
Hongatije, Polen, Slovenie, Tsjechie)
en de achtetblijvers (Bulgarije, Let-
land, Litouwen, Roemenie, Slowa-
kije) dreigt een nieuwe scheidslijn te
ontstaan. Met de laatste groep landen
- Slowakije is een rwijfelgeval, zolang

de staatsinrichting daar dictatoriale
trekken vertoont - dienen duidelijke
afspraken te worden gemaakt over
hun toetredingspad. Zij moeten een
gelijke aanspraak krijgen op EU-
steun, alleen al omdat hun vag~ toe-
tredingsperspectief het aantrekken
van particuliete investetingen be-
moeilijkt.

GroenLinks wil fors investeren in
de uitbreiding, politiek en financieel.
Maar dan nog moeten we erkennen
dat de EU op af'zienbare tetmijn geen
onbeperkt aantal nieuwe leden kan
opnemen. Zij zou haar eigen verdi en-
sten teniet doen en vervaIlen tot een
vrijhandelszone. Met landen aIs Rus-
land en Oekra"ine moet de EU andere
votmen van samenwetking ontwik-
kelen. Mspraken over toegang tot de
interne marh, economische steun en
vergemakkelijking van personenver-
keet dienen te voorkomen dat de
Muur elders weer wordt opgetrok-
ken.

De EU kan beter nieuwe leden op-
nemen naarmate haar lidstaten een
democratischer en doortastender be-

E 7 Ook op Europees niveau behoort prevenlie van cri-
minaliteit voorop te staan. Europese regelingen
worden getoetst op fraudegevoeligheid. De EU be-
veelt de lidstaten aan het gebruik van SOil-drugs te
legaliseren en het gebruik van hard-drugs te decrimi-
naliseren.

E 8 Deanti-fraude-eenheidvandeEuropeseCommissie
krijgt ruimere armslag tot het uilvoeren van controles
in de lidstaten. Verdenkingen van fraude binnen de
Europese instellingen worden meteen aan justitie
gemeld.

E 9 Encryptie' wordt niet aan banden gelegd.
E lODe EU streell naar ontmanteling van het wereldwijde

afluisternetwerkEchelonen werkt niet mee aan an-
dere initiatieven tot het ongericht onderscheppen
van telecommunicatie. Er komt een verdrag dat
grensoverschrijdend gericht allappen bindt aan toe-
stemming van aile betrokken lidstaten, regels stelt
voor de samenwerking tussen inlichtlngen- en veilig-
heidsdiensten, economische spionage en het be-
spioneren van EU-partners verbiedt.

F Uitbreiding
F 1 Opname van de Midden- en Oost-Europese kandi-

daat-lidstaten in de EU vergroot de veiligheid van aile
Europeanen. Geen enkele andere staat in of rondom
Europamag bijvoorbaatworden uitgesloten van EU-
lidmaatschap. I~ieuwe lidstaten moeten;
a) de mensenrechten en de rechten van mindeme-
den respecteren, de doodstraf afschaffen;
b) stabiele democratiean en rechtsstaten zijn;
c) ernstige onderlinge en interne conflicten hebben
bijgelegd;
d) gelijktijdig met de interne-markt-wetgeving, ook
de sociale en milieuwetgeving van de EU ten uitvoer
leggen.

F 2 De EU biedt aan de kandidaat-Iidstaten forse econo-
mische hulp, ruime markttoegang en steun voor de
opbouw van instituties en de civiele samen/eving.

F 3 De EU schall de visumplicht af voorde onderdanen
van aile Midden- en Oost-Europese kandidaat-lid-

sluitvorming overeenkomen. Dat is in
het Verdrag van Amsterdam niet ge-
lukt. Het risico van verlamming en
een gebrek aan geloofWaardigheid
wordt groter als de EU zich na 2002
gaat uitbreiden. Maar de EU mag op
de toetredingsbelofte niet terugko-
men. De uitbreiding moet druk op de
ketel zerten om het Verdrag van Am-
Sterdanl snel te herzien.

staten. De Europese afspraken over buitengrens-
controles mogen van de grenzen tussen nieuwe lid-
staten en niet-EU-Ianden geen ondoordringbare bar-
riares maken. Hetvrij verkeer van personen en werk-
nemers in de EU gaat van meet af aan gelden voor
inwoners van toetredende lidstaten.

F 4 De EU neemt nadrukkelijk afstand van de opvatting
datT urkije als 'moslimland' noott EU -lidkan worden,
maar houdt onverkort vast aan democratisering, res-
pect voor mensenrechten en een vreedzame oplos-
sing van het Turks-Koerdische conflicl als voorwaar-
den voor de start van toetredingsonderhandelingen.

F 5 De EU zet zich in voor versterking van politieke en
economische banden met en tussen de Europese
landen die geen kandidaat-Iidstaat zijn. Dat ge/dt ook
voor het Middellandse-Zeegebied.

G CuItuur
G 1 Europese cultuur bestaat in de eerste plaats uit het

leren omgaan met en waarderen van culturele ver-
schillen. Daartoevultde EU hetculluurbe/eidvande
lidstaten aan met een beleid gericht op uitwisseling
en kruisbestuiving. Grensoverschrijdende culturele
initiatieven en netwerken worden ondersteund. Aile
culturele en onderwijsprogramma's van de EU wor-
den opengesteld voor de kandidaat-lidstaten.

G 2 De talenrijkdom van Europa verdient blijvende be-
scherming. Zeker binnen vertegenwoordigende in-
stellingen als het EP dienen aile officiale talen op
gelijke voet te staan, eOlite que coOte.De Iidstaten
spreken af dat hun scholieren minstens twee vreem-
de ta/en leren.

G 3 Aile jongeren krijgen het recht op een leer- of werk-
stage in een Europees buitenland.

G 4 Cultuurbeleidwordtnietondergeschiktgemaaktaan
de wetten van de markt. De vaste boekenprijs blijll
toegestaan, ook voor grensoverschrijdende taalge-
biaden.



Hoofdstuk 2
Solidair Europa
Nationale tegeringen sruiten steeds
vaker op de grenzen van hun verma-
gen om de marh in sociale banen te
leiden. Als zij werk willen maken van
arbeidstijdverkorring of werknemers
meer zeggenschap willen geven,
schreeuwt de ondernemerslobby
moord en brand. Reeel ofniet, de
vrees voor een uittocht van bedrijven
werkt verlammend op het sociaal be-
leid. Het ambitieniveau in de lidsta-
ten kan hager reiken, als saciale stan-
daarden ap Europees niveau worden
opgeschroefi:l. Waarom kennen we
bijvoarbeeld nog geen gegarandeer-
de periode van betaald ouderschaps-
verlof vaor aile Europese werkne-
mers? Dergelijke maatregelen bren-
gen tot uitdrukking dat de Europese
Unie* behalve een welvaartsmachine
ook een bron van so~iale beschaving
is. Van econamische' groei alleen
wordt Europa niet gelukkiger, en ze-
ker niet schoner. De rucht van de
marh moet soms terzijde worden ge-
schoven omwille van de menselijke
Inaat.

GroenLinks ijvert vaar een Unie
waarin salidariteit stevig verankerd is.
Solidariteit tussen rijke en arme re-
gia's, tussen werkenden en werklozen)
tussen vrouwen en mannen, russen
jong en oud, tussen aurochtonen en
nieuwkomers, tussen gezande en ge-
handicapte burgers. am dat te berei-
ken is een grote politieke inzet nood-
zakelijk. Want tot nu toe is her Euro-
pese sociale beleid een kasplanrje.

Ter rechterzijde roept men het sub-
sidiari{eitsbeginsel in: aan stevige Eu-
ropese regelgeving is geen behoefte.
Europa - de marh en de mum - zaI
vanzelf meer werk en welvaart bren-
gen. Voor wie niet mee kan kamen
bestaat op nationaalniveau een vang-
net. Dat mag niet te comfartabel zijn;
een regering die teveel wi! herverde-
len zaI door de marh tot de orde wor-
den geraepen. Ter linkerzijde is men
voar Eurapees sociaal beleid, maar
vaak nag te aarzelend. Sammigen
denken dat salidariteit per definitie
gebonden is aan natianale grenzen.
Of ze vrezen dat de verschillen in Eu-
ropa te groat zijn vaor een fatsoenlijk
sociaal beleid. Anderen beweren dat
we eerst de Euro in handen moeten
hebben, en dat dan het sociale Euro-
pa oak wel kome. Het is hoog tijd dat
de progressieve krachten hun defen-
sieve houding laten varen en de han-
den ineenslaan voor een aetief soeiaal
beleid. De EU is immers uit balans,
zolang zij wel de coneurrentie maar
niet de solidariteit organiseerr. Euro-
pa moet niet alleen kansen bieden aan
bedrijven, maar oak perspectief en ze-
kerheid aan werknemers, werkzoe-

kenden, uitkeringsgerechtigden, ge-
pensioneerden, jongeren en COIlSU-

menren. Voor velen wordt de EU dan
pas relevant.

Voor het Europees Parlemenr* ligr

hier een mogelijkheid om zijn geloof- sociaal beleid meer vaarr te geven, de
waardigheid op te vijzelen. Het moet Europarlemenrariers hoeven daar
niet lourer klagen over zijn beperkte niet op te wachten. De volksverregen-
bevaegdheden. Hoezeer een ver- woordigers van GroenLinks hechten
dragswijziging ook gewenst is om het daarom aan buitenparJemenraire
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bondgenootschappen met vakbon-
den, werklozenmarsen, anti-armoe-
deptotest, vrouwenbeweging, mi-
lieuclubs, gehandicaptenotganisa-
ties, ouderenplatforms, consumen-
tenbonden en kerken. Het Europar-
lement moet het kloppend hart zijn
van de Unie, een platform waar socia-
Ie bewegingen elkaar ontmoeten. Zo
ontsraat een Eutopees sociaal netwerk
dat tegensPel kan bieden aan de lob-
by's van het imernationale bedrijfsle-
yen en de dictaten van de financiele
markeen.

Soevereiniteit herwinnen
Drie ontwikkelingen - de globalise-

ring", de komst van de Euro en de
uitbreiding van de EU - dagen Euro-
pa meer dan ooit uit tot het weken
van nieuwe vormen van solidariteit.
Volgens sommigen is het daarvoor al
te laat: we wedijveren niet op de Euro-
pese interne markt*, maar op de we-
reldmarkt. Zo snel gaat het globalise-
ringsptoces echter niet. Er zijn slechts
enkele seeroren die werkelijk wereld-
wijd concurreren. Globalisering is
66k een ideologisch ptoject van neo-
liberale snit, dat beoogt politici nog
smallere marges aan te praten. De
handel van Eutopese bedrijven speelt
zich nog steeds voor 90% af binnen
de ED. Op Europees niveau, anders
dan op lidstaat-niveau, hebben gtote-
re sociale inspanningen nauwelijks
een vetstorend effect op handelsstto-
men. Door soevereinireit te delen en
gemeenschappelijke sociale normen
te stellen, kunnen de lidstaten hun
handelingsvrijheid op sociaal gebied
vergtoten. Het argument dat verho-
ging van het minimumloon of verkor-
ting van de werkweek het nationale
concurrentievetmogen ondetmijnt,
verliest dan aan kracht.

Als machtigste handelsblok tet we-
reld kan de EU ook op mondiaal ni-
veau veel verschil uitmaken. Vak-
bondsvtijheid, het verbod op discti-
minatie en tal van andere sociale nor-
men die de Imernationale Arbeidsor-
ganisatie (ILO) heefi: opgesteld, zijn
nog lang geen gemeengoed in de we-
reld. Als de EU hierop inzet bij ondet-
handelingen over vrijhandel, kan glo-
balisering een fenomeen worden dat
de sociale rech ten niet uirbolt, maar
mondiaal inhoud geefi:.

Muntunie stabieI maken
5inds I januari 1999 is de monetai-

re unie een feit. Daarmee zijn wissel-
koersrisico's voor bedrijven uitgeban-
nen en is valutaspeculanten de wind
uit de zeilen genomen. Reizigers ra-
ken verlost van wisselkosten wanneer
in 2002 guldens, marken en lires ver-
vangen worden door Euro's. De EU
ktijgt daarmee een krachtig politiek
symbool.

Toch geefi:de ene mum weinig re-
den tot juichen. De EUfOis de afgelo-
pen jaren ook symbool geworden van
voortVarende bezuinigingsdrifi:. De
verzorgingsstaat is ten dele ontman-

teld, de maatschappelijke sarnenhang
heefi: klappen opgelopen. Dat proces
gaat in veel lidstaten nog voort. Het
begrotingskeurslijf van de muntunie
blijfi:kneUen en dat doet de populari-
teit van de EU geen goed.

G roenLinks ziet het financierings-
tekort graag dalen. Maar bezuinigen
wordt een gebed wnder end, wiang
de Europese belastingwedloop niet
wordt ingetoomd. Terwijl regeringen
worstelen· om hun uitgaven te be-
heersen, zien zij zich tegelijk genood-
zaakt de heffingen op kapitaal te ver-
lagen. Zo niet, dan verplaatsen be-
drijven hun investeringen en stallen
rijke burgers hun geld over de grens.
Vaak worden ze gelokt door belas-
tingvoordeeltjes in de buurlanden.
Zo concurreren de EU-lidstaten el-
kaars schatkist leeg. De een is daarin
meer bedreven dan de ander, maar
uiteindelijk blijven er slechts verlie-
zers over. Dat blijkt wel uit het feit dat
de lasten op arbeid, de minder mob ie-
Ie productiefactor, in bijna alle EU-
landen blijven stijgen. Deze lastenver-
schuiving van kapitaal naar arbeid

staat haaks op de doelen van het werk-
gelegenheidsbeleid. Mede daardoor
blijfi:de werkloosheid in de Unie on-
aanvaardbaar hoog. Officieel zit ruim
tien ptocent van de beroepsbevol-
king zander baan; dat zijn minstens
twintig miljoen Europeanen.

De Europese belastingcoordinatie
bIijfi:vooralsnog beperkt tot moeiza-
me pogingen om de ernstigste uitwas-
sen - fiscale douceurtjes voor bedrij-
yen en belastingparadijzen voor
spaarders - aan te pakken. Als de lid-
staten het daarbij laten, zal de tarie-
venslag zich verhevigen. De Euro
wakkert de concurrentie verder aan.
De begrotingen van de lidstaten drei-
gen in een neerwaartse spiraal te ra-
ken. Dan is er niet eens een recessie
nodig om het Stabiliteitspact op de
ptoef te steUen. Dit pact, bedoeld om
de stabiliteit van de Euto te waarbor-
gen, stelt zware boetes in het vooruit-
zicht aan landen die hun tekort tot
boven 3% laten oplopen. Het is de
vraag of regeringen het aan hun kie-
zers kunnen verantwoorden om, bij
hoge werkloosheid en een stijgend te-

kort, ook nog eens een miljardenboe-
te naar Brussel te gireren; waarschijn-
lijk niet. Dan is de Unie in crisis en
daarmee ook de Euro.

Hier wreekt zich dat de alSpraken
over de muntunie we1 in sancties YQor-

zien, maar niet in steun. Gebrek aan
ingebouwde solidariteit is de gtootste
bedreiging voor de stabiliteit van de
Euto. De Euro-Ianden hebben hun
monetaire instrumenten opgegeven.
Hun speelruimte voor begtotings- en
belastingbeleid is verkleind. Daarmee
dreigt elke economische tegenslag
vaoe rekening te kOlnen van de factor
arbeid. Loondalingen, lagere uirke-
ringen en verdere flexibilisering van
de arbeidsmarkt moeten dan het con-
juncturele tij keren. Dat durven de
harde monetaristen onder politici, on-
dernemers en centrale bankiers ook
steeds duidelijker uit te spreken, nu zij
de komstvan de Euro hebben veiligge-
steld. Deze concurrentie op arbeids-
voorwaarden en sociale zekerheid kan
een Europese race naar de bodem van
de sociale beschaving inluiden. Con-
currentiekracht wordt dan de natio-

Programmapunten
H Sociaal Europa
H 1 De EU dienl behalve aan duurzame welvaart ook bij

te dragen aan een hoog niveau van werkgelegen-
heid, inkomenszekerheid, een eenijke verdelingvan
arbeid en zorg, gelijke kansen en de ontwikkeling
van mondige en vrije burgers. •

H 2 Ineen nieuw EU-verdrag krijgl het Europees sociaal
beleid een grolere reikwijdte, die ook sociale zeker-
heid omvat. Opwaartse harmonisatie* op basis van
minimumvoorschriften blijft her leidende beginsel.
Voor aile sociaal beleid gaal gelden: geen veto's in
de Raad van Ministers maar meerderheidsbesluit-
vorming mel gelijke beslismacht voor het Europees
Panemen!.

H 3 Werknemers- enwerkgeversorganisalies krijgen na-
drukkelijker de opdrachl om binnen de Sociale Dia-
1009 lewerken aanverbetering van arbeidsvoorwaar-
den en-omstandigheden. Overeenkomsten tussen
de sociale partners die tol ontwerp-wetgeving leiden
behoeven de inslemming van zowel Raad als EP.
De EU schept de mogelijkheid om colleclieve ar-
beidsovereenkomslen op Europees niveau, voor
sectoren die grensoverschrijdend concurreren, alge-
meen verbindend Ie verkiaren.

H 4 De EU stell minimumnormen voor de hoogte van
minimumloon en bijstand. Deze normen worden ge-
relateerd aan het gemiddeld inkomen in elke afzon-
derlijke lidstaat en garanderen aile burgers in hun
Iidstaathet bestaansminimum. Erkomen tevens mi-
nimumnormen voor de hoogle en duur van uilkerin-
gen bij werkioosheid, ziekte en arbeidsongeschikl-
heid.

H 5 Belemmeringen voor de vrije vesliging van gepen-
sioneerden, velVroegde uittreders en arbeidsonge-
schiklen in de hele EU worden weggenomen door
welgeving die het meenemen van uitkeringen en
pensioenen over de grens vergemakkelijkt maarte-
gelijk belastingontwijking tegengaa!.

H 6 De EU stelt minimumnormen omtrentde loegang lot
onderwijs. Wie in eigen land recht heeft op een vorm
van sludiefinanciering krijgl dal ook bij studie aan
erkende inslellingen voorhoger enberoepsonderwijs

in andere EU-Ianden.
H 7 Het Europese beleid inzake gelijke behandeling van

mannen en vrouwen opde arbeidsmarktwordt uitge-
breid met het legengaan van indirecle discriminatie,
bijvoorbeeld In tuncliewaarderlngssystemen. Een
nieuw EU-verdrag verklaart gelijke behandeling van
loepassing op aile vormen van sociale zekerheid.

H 8 Op basis van de VN-standaardregels belreffende
gelijke kansen voor gehandicaplen stell de EU, in
overleg met gehandicaplenorganisaties, richllijnen
vaslvoorde loegangtol openbare gebouwen, open-
baarvelVoer, informalie, onderwijs en arbeidsmarkt,
leneinde volledige participatie en vrij verkeer voor
gehandicaplen Ie bevorderen.

H 9 De EU bevordert medezeggenschap, medebesluur
en aandelenbezilvan werknemers.lnvoeringvan de
Europese Vennoolschap mag in geen gevalleiden
tol uilholling van werknemersinvloed.

Hl0 De rechtspositie van consumenlen op de inlerne
markl wordt versterk!. Hel Europese consumenlen-
beleid bevordert zoveel mogelijk ook duurzaamheid,
bijvoorbeeld door de wettelijke garantie op produclen
uille breiden naar minirnaal drie jaar. -

H11 EU-voorschriften voor universele dienstverlening
waarborgen de loegankelijkheid van de digilale snel-
wag.

I Werkgelegenheidsunie
/1 WerkgelegenheidwordteentoelssteenvooralleEu-

ropees beleid, mel name voorde belaslingpolitiek en
de helVorming van de Europese fondsen.

I 2 De lidslalen coordineren hun macro-economisch en
werkgelegenheidsbeleid. Een nieuw Verdrag maakt
de vaslslelling van bindende richllijnen door Raad en
EP mogelijk.

I 3 De Iidslalen garanderen, zo nodig mel sleun uil de
Slrucluurfondsen, hel rechl op scholing, stage of
gesubsidieerde arbeid voor aile werklozen, Ie begin-
nen mel jongeren.

I 4 De EU bevordert helVerdeling van arbeid en zorg,
onder meer door invoering van minimumvoorschrif-
ten omlrent arbeidslijdverkorting, het recht van



nale afgod. Oar gaar ren kosre van per-
sonen en maarschappelijke acrivirei-
ten die niet helpen her Bruro Nario-
naal Producr omhoog re sruwen. Ter-
wijl beraalde arbeid sreeds meer rop-
sport wordt, blijfr vrijwilligerswerk
ondergewaardeerd.

Om re onrkomen aan budgerraire
anorexia, deregulering en de fixarie
op producrieve arbeid zullen de lid-
staren zich gezamenlijk, als EU, de
middelen moeren verschaffen om
conjuncrurele schommelingen re
srabiliseren en de welvaarr berer re
spreiden. De EU dient beleidscon-
curren tie af te remmen en invesrerin-
gen re bevorderen waar die het
hardsr nodig zijn. Oat vergt meer
Europese samenwerking en solidari-
teit.

Verschillen overbnJggen
De aansluiting van nieuwe landen,

veel armer dan de huidige lidstaren,
vormt de derde uirdaging voor her
sociale Europa. De inwoners van alle
kandidaat-lidsraten zal nu al een con-
creer uitzicht op werk, welvaarr en

sociale vooruitgang moeten worden
geboden, willen zij warm blijven 10-
pen voor de toerreding. Oar vergr
meer sreun dan de EU nu voorzier en
een groter beroep op de solidarireit
van de huidige Unieburgers. Maar
massawerkloosheid, armoede en poli-
tieke omust in Midden- en Oosr-Eu-
ropa kunnen ons nog duurder ko-
men te staan.

In een uitgebreide Unie zullen af-
spraken over sociale normen en lonen
rekening moeten houden met de gro-
te verschillen in arbeidsproduetiviteit
russen de lidstaten. Oifferentiatie van
sociale Dormen mag echrer niet neer-
komen op het omhouden van reeh-
ten. Her feit dar Polen straks werk
mogen weken in de hele EU is alleen
verontrustend wanneer werkgevers

hen in dienst kunnen nemen tegen
sleehtere arbeidsvoorwaarden dan
binnenlandse werknemers. Zo be-
zien vormt het vrij verkeer van Pooise
werknemers voor de huidige lidstaten
een aanmoediging om de lacunes in
hun stelsel van sociale beseherming te
dichten.

Het Europees soeiaal beleid diem
niet alleen met econoluische) filaar

werknemers op deeltijdarbeid, betaald ouder- woording.ln een nieuw EU-verdrag wordtvastgelegd inkomsten, dividend, vermogen en vermogens-
schaps- en calam/teitenverlol, betaa/bare kinderop- dal: winsl. Verrekening met de inkomstenbelasting blijft
vang en sabbatsverlol. a) de notu/en van de vergaderingen van de Raad van mogel/jk. Daartoe worden Iidstaten verplicht tot on-

15 De EU neemt maatregelen die werknemers metflexi- Bestuur van de ECB na een maand openbaar wor- derlinge renseignering'.
bele contracten bescherming bieden. den; K3 Erkomteen Europees minimumtariel en een gehar-

16 De arbeidsmobiliteit wordt vergroot door het ophel- b) het EP /nstemmingsrecht krijgt bij de benoeming moniseerde grondslag voor de vennootschapsbe-
fen van belemmeringen voor het vrij verkeer van van de directie van de ECB; lasting.
werknemers ten gevolge van uiteenlopende !Iscale, c) de ECB-directie op elk momenllerverantwoording K4 Bij de eerstvolgende herziening van het EU-verdrag:
sociale en onderwijsstelsels. B/j wijz/ging van socia- kan worden geroepen door het EP, aangevuld met a) wordt voor aile fiscale maatregelen besluitvorming
Ie en fiscale wetgeving voeren de Iidstaten een nationale parlementariers die spreekrecht gen/eten; bij gekwalificeerde meerderheid in de Raad inge-
grensarbeiderstoets uil. Er komt een Europees re- d) Raad en EP het recht krijgen om in het uiterste voerd, met medebeslissingsrecht' voor het EP;
servestelsel dat u/tkerings- en pensioenaanspraken geval, bij gekwalificeerde respectievelijk 2/3 meer- b) krijgt de EU de mogelijkheid zel! belasting te hel-
van migrerende werknemers zekerstell. De weder- derheid', de direct/eleden van de ECB te ontslaan. fen. om te beginnen op bedrijlswinsten en milieuver-
z/jdse erkenning van diploma's wordt versneld. J4 De Europese Commissie' gaat de Euro-Ianden ver- bruik;

17 Werklozen krijgen de mogelijkheid om een jaarwerk tegenwoord/gen b/j internationale besprekingen over c) krijgt de EU het recht leningen aan te gaan.
te zaeken in een andere Iidslaat, met behoud van monetairbeleid, zoals binnen hetlnternationaal Mo- K5 De Europese cornponent van de helling op bedrijls-
uitkering. netair Fonds en de G8 van grote industrielanden. winsten wordtverlaagd in regia's met een achterblij-

18 De Europese Investeringsbank staat garant voor de J5 Het Stabiliteitspact wordt conjunctuurafhankelijk: in vende of stagnerende econornische ontwikkeling,
verstrekkingvan meer risicokapitaal.tegen gunstige tijden van recessie mogen Iidstaten hun overheids- waarde lagere vennootschapsbelasting in cornbina-
voorwaarden, aan startende ondernerners en het tekort verder laten stijgen. bij hoge groei dienen zij tie met steun uit de Structuurlondsen extra bedrijvig-
rnidden- en kleinbedrijl. het tekort te verrninderen. heid kan aantrekken.

19 De EU stirnuleert investeringen in kennisinlrastruc- K6 Vooruitlopend op de vergroening van het Europese
tuur en de digitaie snelweg. K Belastingen BTW-stelsel krijgen de Iidstaten het recht de BTW te

K1 Europese belastingpolitiek is wenselijk voor zover verlagen op milieuvriendelijke en arbeidsintensieve

•• Muntunie deze: diensten, zoals schoenrnakerij en fietsreparatie .

J1 Een stabiele Euro vergt een democratische inbed- a) werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling be- K7 De EU zet zich in voor herziening van internationale

ding en grotere solidariteil. vordert, door de lasten op arbeid te verlagen en de verdragen over vrij kapitaalverkeer teneinde, voor-

J2 In het nieuwe EU-verdrag wordt bevordering van lasten op kapitaal en milieuverbruik te verhogen; uitlopend op mondiale invoering, helling van een

werkgelegenheid, (laast prijsstabiliteit, een belang- b) het beginsel 'de sterkste schouders dragen de Tobin tax mogelijk te maken: een geringe belasting
rijke doelstelling van de Europese Centrale Bank'. zwaarste lasten' in ere herstelt. op de in- en uitvoer van kapitaal die louter specula-

J3 De legitimiteit van de Europese Centrale Bank staat K2 Om belastingvlucht tegen te gaan. komen er Euro- lieve transacties ontmoedigt en de macht van linan-
of vall mettransparantie en democratische verant- pese minimumtarieven voor de belasting op rente- ciele rnarkten beperkt.



ook mer polirieke en culrur~le ver-
schillen rekening re houden. Toene-
mende diversireir vraagr van polirici
de moed om gemeenschappelijke
waarden re destilleren uit uiteenlo-
pende nationale tradities. Vaak ont-
breekr die bereidheid, en scuiten
wetsvoorsrellen op veto's in de Raad
van Ministers*. Maar zelfs de meesr
neo-liberale ministers kunnen moei-
lijk dwars gaan liggen, als de voorstel-
len door de Europese werkgevers en
werknemers samen zijn onrwikkeld.
Daar ligr het nut van de Europese 50-
ciale Dialoog*. Binnen de EU dient
volop'ruimte te blijven voor de in-
breng van sociale partners, mits zij
huu veranrwoordelijkheid voor het
verbeteren van arbeidsvoorwaarden
en arbeidsomstandigheden ook waar
gaan maken. AIs de onderhande-
lingsresultaten van de 50ciale Dialqog
te mager zijn, moeten de Europese in-
stellingen niet schromen die te ver-
werpen. Ook het Europees Parle-
ment dient dat recht te krijgen, een
parlementaire stok achter de dem.
Her verhogen van de inzet van de 50-

K8 DeEUzetzich invoorinternalionaleafspraken over
belastingheflingin cyberspace'.

L Financiele soIidariteit
L 1 Minslens2l3vande Slrucluurfondsenvoorreglona-

Ieonlwikkelinggaal naarde regio'swaarde welvaart
minderdan 75% van het EU-gemiddeldebedraagt.
Voorde overige regio's wordlhet vereiste co-finan-
cieringspercentageuitnationalemiddelenverhoogd.
Grensoverschrijdende samenwerking, initiatieven
vanenvoorgroepenopachterstand, verbeteringvan
cultureleenmilieu-infrastructuurkrijgenhogereprio-
rileil.

L 2 Het door de EU geheven gedeelte van vennool-
schapsbelasting en ecotaxen voedt een Werkgele-
genheidsfonds en Invesleringsfondsenvoor Duur-
zame Ontwikkeling.

L 3 HelWerkgelegenheidsfondswordtingezetvoorge-
richleinvesteringeninregio'sdiedoorconjuncturele
tegenspoed meloplopendewerkloosheidkampen.

L 4 Het Cohesiefonds voor de armste Iidstaten wordt
opgeheven.lnvesteringen inmilieuen infrastructuur
worden voortaan ondersteund uilhet Investerings-
fonds voorDuurzameOntwikkeling.

L 5 Het Pre-toetredingsfondswordt,ook als de EU-be-
grotingnietslijgt,minstensverdubbeld.AileMidden-
en Oost-Europese kandidaat-Iidstatenkrijgeneen
gelijkeaanspraak op steun.

L 6 De EUvoert een dialoogmet regeringen en maat-
schappelijkeorganisaties inde kandidaat-lidslaten
overde socialegevolgenvanhettoetredingsproces.
De EU biedt zo nodig begrotingssteun aan kandi-
daat-Iidstatendie hun sociale prestalies willenver-
beteren.

L 7 Inspraak voor niet-gouvernementeleorganisaties'
en lagere overheden is voorwaarde bijtoekenning
van steun uitaile EU-fondsen.

L 8 Op oneigenlijkoffrauduleusgebruikvan EU-subsi-
dies voigtonmiddellijketerugvordering.De verant-
woordelijkeinstanties en bedrijvenworden tijdelijk
uitgeslolen van steun.

L 9 De Iidstaten herzien het Eigen-Middelenbesluit·.

ciale Dialoog dwingt de nationale
werkgevers- en vakbondsfederaties
tot berere Europese coordinatie. Dan
zien we misschien ook vaker Vnie-
wijde vakbondsactie.

Blijven de sociale partners het on-
eens, dan moet de politiek het voor-
touw nemen. Maar nog steeds kun-
nen veel sociale maatregelen alleen tot
stand komen als de Raad er unaniem
mee instemt. Dit besluitvormingsre-
gime leidt veelvuldig tot blokkades.
Ministers mogen zich niet verschui-
len achter elkaars onwil. AIs de zaak
het waard is, en unanimiteit buiten
bereik. kan sarnenwerking russen de
lidstaren die dat willen het minsre
kwaad zijn. Een Europa van meerde-
re snelheden is op dit terrein aan-
vaardbaar, als het alternatief een lang-
durige soci~e impasse is.

Waarvooruw geld
Een solidair Europa krijgen we niet

voor een habbekrats. De anderhalf
procent van ons Brmo Nationaal Pro-
duct die naar de EU gaat vormt een
aanvaardbare contributie voor een

rijke Jidstaat die decennia lang Rink
geput heefi: uit de Europese fondsen.
AIs uitvoer- en doorvoerland trekt
Nederland nog steeds onevenredig
veel profijt van de interne markt. Be-
langrijker dan de vraag wat de EU
mag kosten, is de vraag waar zij haar
geld aan hoort te besteden. Niet aan
snelwegen in 5panje, wel aan een
hoge-snelheidslijn naar Warschau of
aan toeristische fietspaden tussen
Noord-Nederland en Ostfriesland.
Niet aan het ondersteunen van de
prijs van kistkalveren, wel aan het ver-
beteren van de alZetstrucruur voor
biologisch voedsel. Niet aan het op-
lappen van kerncentrales in Oosr-
Europa, wet aan EUfopese sarnenwer-
king bij het onderzoek naar her-
nieuwbare energiebronnen.

De meeste andere Nederlandse
partijen willen ininder afdragen aan
Brussel en meer terugkrijgen. Maar
wie vindt dat Europese stcun nodig is
om vernieuwing te stimuleren in Ne-
derlandse achterstandsgebieden, kan
moeiJijk bestrijden dat de EU steun
verleent aan delen van Europa waar

Daarbijwordt:
a) de contributleaan de EUbehalve op de omvang
van het BrutoNationaalProductook op de groei of
afnamedaarvangebaseerd: landenineen hoogcon-
junctuurdragenverhoudingsgewijsmeerbijdan lan-
den ineen laagconjunctuur;
b)de afdrachtvan douaneheffmgenaan de EUom-
gezet ineen vasl bedrag, dat stapsgewijs verlaagd
wordt;van extra geinde heflingenmogen de lidsta-
ten niet10% maar 100% houden,walbeslrijdingvan
douanefraude tien keer zo lonend maakt en de Eu-
ropese Commissieveelcontrolewer!<bespaart;
c) het Eigen-Middelenplafond'verhoogd indiende
EUextra contributiesnodigheeit om haar taken te
vervullen;
d)de contributiekortingvoorhetVerenigdKoninkrijk
afgeschait.

de problemen veel groter zijn. Wie
zijn Europarlementariers als deur-
waarders op pad smuer, sraat met de
rug naar de Europese uitdagingen.
De politieke kosten van deze strategie
zijn hoger dan de opbrengst. Het eer-
ste slachtoR'er zijn de kandidaat-lid-
staten. Makkelijk re korten, want ze
mogen nog niet meestemmen. Het
rweede slachtoR'er zijn de Europese
boeren. Zij worden des te sneller
overgeleverd aan de wereldmarkt.
Het derde sJ:lChtoR'erzijn de regio's
die het onderspit delven in de srrijd
om investeringen en banen. Het vier-
de slachtoR'er is misschien de Euro.
Zal een harde munt de annere lidsta-
ren een zorg zijn, als wij hen nier heI-
pen hun welvaartspeil te verhogen?
De volgende drenkeling zijn we mo-
gelijk zelf, als we de Europese solidari-
teit a1Zinken.

Zowel de comributieregeIing als de
uitgaven van de EU vloeien voort uit
vroegere besluiten, waaronder ook de
handtekening van de Nederlandse
regering sraat. Daar iets aan verande-
ren vergt politieke, geen boekhoud-
kundige voorsteUen. VoorsteIlen die
niet Jouter het Nederlands beIang
dienen, maar ook Europa vooruit heI-
pen. Dit programma bevat zulke
ideeen: een Europees Fonds voor
VluchteIingen, een fraudebestendi-
gel" verrekening van invoerheffingen,
gedeeltelijke decentralisarie van land-
bOllwsubsidies, EUfopese ecotaxel1.
Ook sreun aan Midden- en Oosr-Eu-
ropa diem de Nederlandse welvaarr.

GroenLinks kiest niet voor de sneHe
poen, tUlle voor een verantwoorde
uitbreiding van de EU; voor een land-
bouwhelvorming die een aantrekke-
lijk. leefbaar en duurzaam platteland
oplevert; voor een werkelijk stabieIe
Euro. Daatvoor dient de EV de mid-
delen te krijgen. Zij mag zelfs eigen
belastingen gaan heR'en, mil'S daar-
mee werk gemaal<twordt van duurza-
me onrwikkeling. Bij gebrek aan Eu-
ropese coordinatie zijn de belastingen
op winst en miJieuverbruik nu re laag.

Niet geld terug maar wtltlr voor uw
geld moet de leidraad zijn bij de fman-
ciele hervorming van de EU; minder
fraude en verspiHing, meer democra-
tische connole op een sociaal en eco-
logisch veranrwoorde besteding van
de Europese fondsen.



Hoofdstuk 3
Duurzaam Europa
Het milieu houdt zich niet aan gren-
zen. Vee! milieuproblemen, zoals her
broeikaseffect en de vervuiling van
zeeen en rivieren, zijn grensover-
schrijdend. Internationale samen-
werking is onontbeerlijk voor het be-
reiken van een duurzame samenle-
ving. Daaronder verstaat Groen-
Links een samenleving die haar we!-
vaart produceert zonder een on-
evenredig groor beroep re doen op
de aardse hulpbronnen. De inwo-
ners van het rijke Noorden dienen,
uit het oogpunt van voorzorg en ver-
de!ende rechrvaardigheid, hun vol-
gens de huidige kennis beschikbare
milieugebruiksruimte nier langer te
overschrijden, opdat ruimte onrstaat
voor de economische ontwikkeling
van het Zuiden en toekomsrige ge-
neraties een leefbare wereld aantref-
fen.

Meer dan enig andere internatio-
nale organisatie bindr de Europese
Unie* haar lidstaren aan milieuvoor-
schrifren. Oat merken de kandidaat-
lidstaten, die aanhikken tegen enor-
me investeringen om aan alle be-
staande EU-milieuwetten te vol-
doen. Toch is Europa nog verte van
duurzaam. De kwaliteit van lucht,
water, bodem en biodiversiteit gaat
er netto nog steeds op achteruir. De
Europese integrarie .creeert nog te
weinig oplossingen en reveelnieuwe
problemen.

Zo bevorderr het slechten van
handelsharrieres het gesleep met
goederen door Europa, des te meer
omdat de milieukosten van al dat ver-
voer niet worden doorberekend in
de prijzen. Tor overmaat van ranlp
subsidieert de EU alle soorren ver-
voersinfrastrucruur: de Trans-Euro-
pese Netwerken. De lidstaten claimen
geld voor snelwegen die soms na-
tuurgebieden met een Europese sta-'
tus doorsnijden - aan ruimtelijke or-
dening doet men in Brusselnog wei-
nig. Steeds meer Europese politici en
ambrenaren onderkennen dat de
groei van het weg- en luchrverkeer
de groorste bedreiging vormt voor
de Europese natuur- en milieudoe-
len. Maar bij vele anderen heerst nog
het geloof dat meer asfalt meer werk
en welvaarr opleverr.

Zolang het Europese milieube-
leid achterloopt op de ontwikkeling
van de interne Inarkt*) bestaat oak
het gevaar van eco-dumping. bedrij-
yen die zich vestigen in de lidstaat
met de soepelste milieuwetgeving.
Wanneer de Euro een feit is en kos-
ten- en prijsverschillen in een oog-
opslag zichtbaarzijn, zal de Eurppe-
se concurrentie nog vaker in stelling
worden gebracht· als argument te-

gen nationale milieumaatrege!en.
Met de ambitie waarmee in de af-

gelopen jaren de interne marh en de
muntunie zijn gerealiseerd, dienr
Europa een Groene Agenda 2025 op

re stellen en uit re voeren. Een om-
vattend ecologisch progralllma om
de EU binnen een genera tie aan de
eisen van duurzaamheid te laten vol-
doen.

Milieubeleid Europees
en nationaal
Lidstaten mogen de verantwoor-

de!ijkheid voor duurzame ontwikke-
ling niet op de EU afschuiven. "Oat



kan alleen in Europees verband"
fimgeerr te vaak als smoes om van na-
tionale milieumaarregelen af te zien.
Oat is onverantwoord en onverstan-
dig. Met een vooruitsrrevend milieu-
beleid lopen landen niet alleen risi-
co's, zij sebeppen ook kansen. Strikte
milieuwetgeving jaagr missebien
sommige vervuilets de grens over,
maar zet verreweg de meeste bedrij-
ven aan tot extra inspanningen vaoe
een efficient gebruik van energie en
grondstoffen. Op termijn vormt dat
een concurrentievoordeeL Duidelij-
ke milieu-afspraken bevorderen de
ontwikkeling van innovatieve kennis
en technologie, de exportproducten
van de toekomse. Uiteraard zal het
voordee1 van groen koplopersbeleid
des te groter zijn, naarmate meer lan-
den zich genoodzaakt zien te volgen.
Nationale en Europese milieupro-
gramma's kunnen elkaar versterken.

De EU dient maximale ruimte te
scheppen voor lidstaten die als aanja-
ger van een duurzaam beleid wiUen
fungeren. Te vaak probeert de Euro-
pese Commissie* nationale milieu-
maatregelen te verbieden, omdat die
het vrij verkeer van goederen wuden
belemmeren. Markt boven milieu
plaatsen is een verkeerde prioriteit-
stelling, funest voor her publieke
draagvlak van de EU. De Europese
milieuwetten en -heffingen dienen
een eenduidig minimum-karakter te
krijgen, waar lidstaren boven uit mo-
geJl gdiJ.ll.

Investeren in uitbreiding
Tot de erfenis van de communisti-

sche commando-economie in Mid-
den- en Oost-Europa behoren tal
van ecologische rampgebieden. Na
de val van de Muur gaven overheden
bepaald geen voorrang aan ecologi-
sche sanering en modernisering.
Groene bewegingen en partijen in
deze landen zien aansluiting bij de
EU als een kans om het milieu hoger
op de politieke agenda te krijgen.

Ook de EU heeft er belang bij dat
de kandidaat-lidstaten hun achter-
stand op milieugebied zo spoedig
mogelijk overbruggen. Daarvoor
dient de EU veel meer middelen vrij
te maken clan zij nu van plan is. Er is
200 a 300 miljard gulden nodig om
met name energieproductie, water-
zuivering en rioleringen in de kandi-
daat -lidstaten aan te passen aan de
Europese normen. Oat kunnen deze
landen niet alleen ophoesten. Blijft
voldoende steun voor een snelle in-
haalslag aebterwege, dan bestaat het
risico dat de nieuwe lidstaten na toe-
treding een rem gaan zetten op het
Europese milieube1eid. Niet denk-
beeldig, nu sommige milieumaarre-
gelen volgens het Verdtag van Am-
sterdam * nog steeds door een enkele
lidstaat kunnen worden geblok-
keerd.

Exrra middelen voor milieuhulp
aan de kandidaat-lidstaten zijn ook
nodig omdat de landen waarmee de

EU nog geen toetredingsonderhan-
delingen voert, wals Roemenie, nier
mogen worden achtergesteld bij de
eerste toerreders, zoals Polen. ]uist de
achterblijvers hebben de Europese
steun het hardst nodig.

In bepaalde gevallen is het verde-
digbaar dat nieuwe lidstaten bij toe-
rreding nog niet geheel aan de EU-
milieuwetten voldoen. Soms is extra
tijd nodig om voor strucrure1e oplos-
singen te kiezen in plaats van lap-
werk. Uitvoering van een energiebe-
sparingsprograrnma is tijdrovender,
maar ook duurzarner en goedkoper
dan het plaatsen van filters op bruin-
koo1centrales waatvan de sluiting uit-
eindelijk onvermijdelijk is.

Soms zijn de kandidaat-lidstaten
groener dan de ED. Zo zijn milieu-
wetten inzake genetische manipula-
tie strenger dan de Europese. Hun
landbouw is minder milieubelas-
tend. Zij hebben nog vee1ongerepte
naruur, waaronder oerbossen. Het is
in niemands belang als Midden- en
Oost-Europa de fouten gaan herha-
len die West-Europa bij haar econo-

mische ontwikkeling gemaakt heeft.
Zeker hier geldt dat integratie in de
EU geen eenzijdige aanpassing mag
zijn.

Landbouwen aan de
toekomst
De EU heeft zich voorgenomen

haar Gemeenschappe1ijk Land-
bouwbeleid te hervormen. Hervor-
ming is dringend noodzakelijk. De
rraditionele doelen en instrumenten
voldoen niet meer. Ze werken in veel
opzichten zelfs cO!1rra-productief,
door overschotproductie, milieu-
schade en dierenleed te subsidieren.
De uitdaging is een beleid te ontwik-
kelen dat tot een duurzame land-
bouw leidt. Daarvoor is een trend-
breuk nodig. Het marln- en prijsbe-
leid behoorr niet langer te worden
afgestemd op het versterken van de
exportposirie van de EU op de we-
reldmarke. Kwalitatieve doelen moe-
ten centraal komen te staan: bescher-
ming van het milieu en de biodiversi-
teit in het lande1ijk gebied, bevorde-

ring van veehouderijsystemen die
dierenwelzijn en milieu cenrraal stel-
len, behoud van natuur en cultuur-
landschappen.

Een duurzame hervorming van
het landbouwbeleid dient aan vier
criteria te voldoen:
- De landbouw moet milieu-, na-

tuur- en diervriendelijker worden;
- Het beleid moet bijdragen aan

mondiale voedselzekerheid op lan- .
gere termijn;

- De hervorming moet de uitbrei-
ding van de EU vergemakkelijken;

- Het plarreland diem vitaal en aan-
rrekke1ijk te zijn. Vitaal wil zeggen
met een stevige sociaal-economi-
sche basis; aanrrekkelijk wil zeggen
met voldoende voorzieningen voor
bewoners en voldoende rust en
landschapsvariatie vom tecrean-
ten.
De landbouw en het platteland

mogen best wat kosten, als het geld
maat goed besteed worde. Dus niet
aan het dumpen van overschotten
op de were1dmarke. Steun verdienen
de Europese boeren voor voedings-

Programmapunten
M Duurzame ontwikkeling
M 1 DeEUstelt een Groene Agenda 2025 op,gerichtop

hat b~reikenvan duurzaamheid binnen een genera-
tie.

M2 DeEUdringtgrondstoffen-en energieverbruikdras-
tisch terug. Aan handel en investeringen worden
scherpe milieu-eisengesteld,dieeco-dumpingvoor-
komen.

M3 Hetbetastingstelselwordtvergroend.ErkomenEu-
ropese minimumheffingenop energie, bestrijding-
smiddelenenschaarse grondstoffen.DeBTWwordt
zodanigaangepast dat milieuvriendelijkeproductie
en consumptiewordenbeloond.

M4 Demilieuheffingenvolgenhet principede vervuiler

betaalt. Deopbrengsten wordendeels gebruiktvoor
Investeringslondsen voor Duurzame Ontwikkeling
inMidden-en Oost-Europa, inde Derde Werelden
binnende EU.

M5 Het Investeringslonds voor de EU richt zich met
name op innovatievan personen- en goederenver-
voer inEuropa,energiebesparing, duurzame ener-
gie-opwekking, hergebruik, milieuverantwoorde
landbouwen nieuwemilieutechnologie.

M6 Subsidies uitbestaande Europese londsen worden
getoetstopmilieu-effectenenzonodigbeeindigd.De
milieucriteriavoor besteding van gelden uit deze
londsenwordenaangescherpt en nauwgezetgecon-
troleerd.

M7 Binnende grenzenvande EUwordenexperimenten
opgezet met verhandelbare emissierechten.

M8 DeUniegaateenruimtelijke-ordeningsbeleidvoeren
gerichtop duurzame ontwikkeling.Economie, ver-
voeren landbouwwordendaarop algestemd.

M9 De doelstellingvan duurzame ontwikkelingwordt
geintegreerd inailebeleidsterreinenvande EU.Het
Directoraal-GeneraalMilieuvan de Europese Com-
mlssieonderwerpthet beleidvan andere DG's aan
een duurzaamheidstoets. Milieu-organisatieswor-
den bij aile relevante beleidsontwikkelingbetrok-
ken.

M10 Debestaande MER-wetgevingwordtuitgebreidtot
een strategische milieu-effectenrapportage',dietot

een keuze voor de nuloptieleidtals duurzaamheid
dat vereis!.

M11 Projecten met aanzienlijke grensoverschrijdende
effectendienenaan de milieunormenvanailebetrok-
ken lidstaten 01 regio's te voldoen.

M12 De Europese Commissie schroomtniet om het Eu-
ropees Halvan Justitie' te verzoeken boetes op te
leggen aan Iidstatendiede EU-milieuwetgevingniel
01 slecht ten uilvoerleggen.

M 13 Bijde eerstvolgende herzieningvanhet EU-verdrag
wordtvoorailemilieumaatregelenbesluitvormingbiJ
gekwalificeerdemeerderheid' inde Raad van Minis·
ters' ingevoerd, met medebeslissingsrecht' VOOI

het Europees Par/ement'.
M 14 Demilieugarantieinhet EU-verdragwordtversterk!:

lidstaten mogen striktere voorschriften en hogere
heffingen invoeren indien het aannemelijk is da1
deze een gunstig milieu-effecthebben.

N Uitbreiding
N 1 DeEUverleentforse steun aan de invoeringen ten·

uitvoerleggingvande EU-milieuwetgevinginde kan·
didaat-lidstaten.Natoetredingzijnovergangstermij·
nen van maximaalvijljaar aanvaardbaar, indiende
extra tijdde keuze voor structurele oplossingen in
plaats van end-of-pipe-maatregelen vergemakke-
Iijkt.

N2 Bedrijvenuitde EUwordenverplichtom bijinveste-
ringeninkandidaat-Iidstatenaan de EU-milieuwet-
ten te voldoen.

N3 De EUbevordert de ontwikkelingvan milieu-exper-
tise inde kandidaaHidstaten. Bijmilieuprojectendie
de EUsubsidieertwordtzoveelmogelijkgebruikge-
maakt van lokale kennis en technologle, en wordt
inspraakverzekerd.

o Verkeerenvervoer
o 1 Het transport van grondstoffenen producten wordt

teruggedrongen. Goederenvervoer over de wegen
door de lucht word!drastisch beperkt. Bijde ont-
wikkeling van Trans-Europese Netwerken krijgt
vervoer per spoor, water, pijpleidingen digitale



snelweg absolute voorrang. ten waarhoge-snelheidstreinen een goed altematief Q Duurzame productie en afval
02 De Europese mlnimum-accijnzen op benzine en die- bieden. Hetaantal luchthavens wordt niet uitgebreid. 01 Vervuilende uitstoot van de industrie wordt terugge-

sel worden snel opgetrokken naar het hoogste natio- De Europese Commissie gaat een c06rdinerende rol drongen metwetgeving gericht op integraal ketenbe-
nale niveau. Deze minimum-accijnzen worden ver- spelen bij de verdeling van de luchthavencapaciteit. heer en het sluiten van kringlopen. In aile fasen van
volgens met 7% per jaar verhoogd. o 8 De EU verplicht havens om de reiniging van de keten moeten milieugegevens openbaar zijn,

03 Er komt een verbod op nieuwe auto's die meer dan scheepstanks opte nemen in de havengelden, ten- onder meer door jaarlijkse milieuverslagen.
10 liter brandstof per 100 kilometer verbruiken. Au- einde het lozen van gevaarlijke stoffen op zee te 02 De circa 100.000 chemische stoffen die nu legaal op
tofabrikanten worden verplicht om het gemiddelde voorkomen. Schepen van reders die zich aan derge- de EU-markt zijn worden getest op gezondheids- en
verbruik van aile verkochte auto's te reduceren tot 5 Iijke praktijken schuldig makEln komen de Europese milieu-etlecten. De meest gevaarlijke worden verbo-
liter in 2005, 3 liter in 2010. Gelijktijdig worden de havens niet meer in. Oat geldt ook voor schepen die den. Hormoonontregelendechemicalien worden uit-
normen voor de uitstoot van auto's aangescherpl. volgens EU-normen niet (Ianger) als veilig kunnen gefaseerd.

04 Er komt een Europese maximumsnelheid van 100 worden beschouwd. 03 Erkomteen eenduidig systeem van milieukeurmer-
kmluur. ken voor producten. De schoonste producten komen

05 De Europese normstelling voor voertuigen voor het P Energie in het laagste BTW-tarief.
openbaar vervoer verzekert hun toegankelijkheid P1 De EU verplicht zich ertoe de uitstoot van broeikas- 04 Producenten krijgen zowel een terugnameplicht als
voor fiets en rolstoel. De Europese spoorwegen gassen jaarlijks met minimaal 2% te verminderen. een verwerkingsplicht voor preducten en verpakkin-
worden verplicht het meenemen van fiets en rolstoel P2 Er komt een regulerende energiehetling. gen. Alvalproductie wordt zoveel mogelijk voorko-

,. in de trein mogelijk te maken, ook bij grensover- P3 De Europese programma's gericht op energiebespa- men. PVC-, blister- en aluminiumverpakkingen wor-
schrijdend treinverkeer. ring en gebruik van hemieuwbare energiebronnen den verboden. Er komt een uitgebreid statiegeldsys-

06 Er komt een net van hoge.snelheidslijnen in de EU. worden uitgebreid. Er komt een speciaal fonds ter teem.
Aantasting van natuur en nieuwe overlast in dichtbe- verwezenlijking van het l-miljoen-daken-pro- 05 De wetgeving tegen het dumpen van alval buiten de
volkte gebieden worden voorkomen door deze Iijnen gramma; in vijf jaarworden een miljoen huizen in de EU wordt vereenvoudigd en aangescherpl.
waar mogelijk op of langs bestaand spoor te laten EU voorzien van zonnepanelen.
lopen en door gebruik te maken van pendolino- P4 Het Euratom-verdrag wordt opgezegd. Aile onder- R Natuur
treinen'. zoek naar kemenergie wordt stopgezel. Zo spoedige R1 De leefgebieden van dieren en planten die bescher-

o 7 De EU voert accijns op kerosine enlof een emissie- mogelijke sluiting van kemcentrales wordt een van ming genieten op grand van de habitat- en vogelricht-
heffing voor vliegtuigen in, alsmede BTW op vlieg- de doelstellingen van een nieuw energiehoofdstuk in Iijn worden in versneld tempo verbonden toteen Eu-
tickets. Start- en landingsgelden worden sterk gedif- het EG-verdrag. ropeseecologische hoofdstructuur. Deze wordt niet
ferenlieerd teneinde nachtvluchten te ontmoedigen P5 De EU geetl actieve steun aan Midden- en Oost- aangetast door infrastructurele werken of andersoor-
en stille en schonere vliegtuigen te bevorderen. De Europese landen om ook daar kemenergie af te tigebebouwing.
EU zet zich in voor mondiale luchtvaartheffingen. Zij bouwen en energiebesparing en duurzame energie- R2 Waaroverstromlngsgevaar een grensoverschrijden-
verbiedt aile subsidies en exploitatiebijdragen aan bronnen te bevorderen. Prioriteit in het steunbeleid de aanpak noodzakelijk maakt, bevordert de EU na-
luchtvaartmaatschappijen en .Iuchthavens. Korte is het stilleggen van de meest gevaarlijke kerncen- tuurherstellangs rivieren teneinde voldoende water-
vluchten binnen Europa worden verboden op trajec- trales. buffers te scheppen en de oorspronkelijke flora en



middelen die 'schoon' en diervrien-
delijk zijn geproduceerd Voor zulke
producren mag van de consument
en belasringberaler - de burger, die
in zijn vrije rijd graag van srilre en
landschappelijk schoon genier - ook
een redelijke prijs gevraagd worden.
Die redelijke prijs wordr momenreel
nier gevormd op de wereldmarkr.
Deze heeli: her karalrrer van een
dumpmarkt. Als de wereldmarkrprij-
zen bepalend worden voor de inko-
mens in de landbouw, dreigr kaalslag
van her Europese plarreland. Alleen
groorschalige, indusrriele landbouw-
bedrijven zullen dan overleven. Een
zekere mare van markrbescherming
is daarom onvermijdelijk. Dar geldr
in elk geval wlang de Wereldhan-
delsorganisarie (WTO) oneigenlijke
concurrentie roelaar: er ontbreken
afSpralren over de afbouw van aile
(verkapre) overheidssreun aan ex-
porrdoelen en over de sociale, mi-
lieu- en dierenwelzijnsnormen die de
landbouw in achr dient re nemen.

Om overschorproducrie en ex-
porrdu~ping re voorkomen, moer

fauna een nieuwe kans Ie geven.
R 3 Er komI een Europees verbod op import van en

handeJ in niel-duurzaam geproduceerd houl.
R 4 De EU verbiedt de jacht op trekvogels. de import van

beschermde planlen- en diersoorten en de import
van bonl en andere diertijke producten die verkregen
zijn met'inhumane' vangstmethoden, zoals de wild-
klem.

S Landbouw en visserij
S 1 Met wetgeving, subsidies en heffingen bevordert de

EU milieu- en diervriendelijke productiemethoden in
de landbouw. Daarbij geld! de biologische landbouw,
die geen kunstmest en chemische bestrijdingsmld-
delengebruikt, alsstreefmodel voorde hele Europe-
se landbouw. Behouden verster1<ingvan (agro-)bio-
diversiteit worden gestimuleerd.

S 2 Subsidiesopdeexportvanlandbouwproductenwor-
den algeschatt. Het opkopen en opslaan van over-
scholten wordt tot een minimum beperkl. Garantie-
prijzen verdwijnen geleidelijk. Importheffingen en
productiebeheersingsmaatregeJen, zoals quota, ex-
tensivering en natuurbraak, zorgen ervoor dat boe-
ren een redelijke prijs krijgen voor hun producten.

S 3 De EU be"invloedt productie en prijspeil zodanig dat
een sociaal onaanvaardbare stijging van de voedsel-
prijzen in nieuwe lidstaten voorkomen wordl. Indien
dit lagere EU-prijzen noodzakelijk maakt, ontvangen
boeren ter compensatie inkomenssteun, die gelei-
delijk gekoppeld wordt aan natuur- en milieuvoor-
waarden en werkgelegenheidscriteria.

S 4 De vaststelling van de voorwaarden voor inkomens-
steun en andere natuur- en milieusubsidies voor
boeren, alsmede de linanciering ervan, worden ge-
deeltelijk gedecentraliseerd naar de Iidstaten. De
Europese Commissie ziet eroptoedatgeen concur-
rentievervalsing plaatsvindt.

S 5 Intensieve veehouderijsystemen worden alge-
bouwd. Op Europees niveau word! me! kracht de
ontwikkeling van huisvestingsnormen ter hand ge-
nomen, die zijn toegesneden op de 'natuurlijke' be-
hoeften van landbouwdieren. Het lokken van pels-

markrbescherming gepaard gaan
aan prod ucriebeheersing. Beperking
van de landbouwproducrie in de
huidige EU-lidsraren is revens nood-
zalrelijk om de landbouw in de roe-
rredende landen de ruimre re geven
zich re onrwikkelen, zander dar her
landbouwbudger van de EU her af-
gesproken plafond overschrijdr.
Voor de Midden- en Oosr-Europese
landbouw kunnen de hogere land-
bouwprijzen van de EU een srimu-
lans vormen. Tegelijk echrer dient de
EU zich rekenschap re geven van de
sociaal onaanvaardbare effecten in
de nieuwe lidsraten, wan~eer de
voedselprijzen er sneller stijgen dan
het levenspeil. Nu aI zijn de Midden-
en Oosr -Europeanen een fors deel
van hun inkomen kwijt aan voedsel.
Om een veranrwoorde integratie van
West en Oosr op landbouwgebied te
bewerksrelligen, kan her nodig zijn
dat de EU naar lagere prij~en streeli:.

De landbouw levert ook presta ties
die niet direct via de voedselprijzen
in rekening kunnen worden ge-
bracht, zaals natuurwaarden en

landschappelijk schoon. Boeren ver-
dienen hiervoor ondersteuning mer
publieke middelen. Ook de inko-
menssreun die boeren ontvangen ter
compensatie van lagere garanrieprij-
zen krijgt een duurzamer karakrer
wanneer er natuur- en milieucriteria
aan verbonden worden. De roeken-
ning van dergelijke subsidies kan
naar de lidstaten worden gedecen-
rraliseerd, mirs de Europese Com-
missie concurrentievervalsing regen-
gaar.

dieren. word! verboden. Het vervoer van levend
slachtvee gaat niet verder dan tot het dichtstbijzijnde
slachthuis.

S 6 Importheffingenoplandbouwproductenkrijgengelei-
delijk zoveel mogelijk het karakter van milieuheffin-
gen.

S 7 De EU streett binnen de WTO naar handelsalspra-
ken die ruimte bieden voor de verster1<ing van de
landbouw in ontwikkelingslanden en in Midden- en
Oost-Europa. De EU inves!eertookdirect in duurza-
me ontwikkeling van het platteland in deze landen.

S 8 Er komt een verbod op he! gebruik van medicijnen
als groeibevorderaars en het preventiel toedienen
van antibiotica in de veehouderij. Het importverbod
op hormonenvlees blijft onverminderd van krachl.

S 9 Oil EU ontwikkelt normen voor een terughoudende
omgang met genetische manipulatie van plant en
dier. Op verpakkingen wordt aangegeven 01er bijde
productie sprake is geweest van genetische ingre-
pen. Dierproeven en genetische manipulatie van
dieren worden slechts toegestaan als al/een langs
die weg een substantiele verbetering van de volks-
gezondheid kan worden bereikt en er geen ontoelaat-
baar dierenleed wordt toegebrachl. Het octrooirecht
op leven wordt algeschall. Klonen van mensen en
dieren word! verboden.

S lODe subsidies voor de verbouw, opslag en export van
tabak worden beeindigd.

S 11 Bijinternationale alspraken overvisquota staat her-
stel van. de visstand centraal. Er worden op zeer
korte termijn vangstmethoden ontwikkeld die minder
dierenleed veroorzaken. De Europese zeevisserij-
vloot word! ingekrompen. Vissertj-akkoorden met
ontwikkelingslanden mogen de bestaansmogelijk-
heden van de lokale bevolking nie! aan!asten.



Hoofdstuk 4
Mondiaal Europa
Niet alleen binnen de Europese
U;ie* worden grenzen opgeheven.
Ook op wereldschaal verliezen staars-
grenzen en nationale soevereinireit
geleidelijk aan belang. Dankzij groat-
schalige transportmiddelen en ge-
avanceerde communicatiemogelijk-
heden groeit het mondiale verkeer
van informatie, goederen en perso-
nen. Deze wereldwijde uirwisseling
maakt culturele kruisbestuivingen
mogelijk op een tot dusver ongekend
schaal. In zoverre werkt het proces
van globalisering* verrijkend. Zo zijn
de westerse muziek en literaruur in de
afgelopen jaren kleurrijker gewor-
den. Er is echter geen sprake van ruil
op gelijke voet. Economische machts-
verschillen zijn medebepalend voor
de waardering van ideeen, levensstij-
len en tradities. Daardoor bestaat te-
gelijk het gevaar van culturele eenvor-
migheid. Het is onwaarschijnlijk dat
McDonald's zijn wereldwijde popu-
lariteit lourer te danken heefi: aan de
superieure smaak van zijn producten.
Voor velen op de wereld is de Big Mac

een tastbaar bewijs van welvaart en
wereldburgerschap, voor anderen
een luxe-goed waarVan zij alleen kun-
nen dromen. Beide groepen bindt
dezelfde fascinatie voor een leven van
materiele overvloed. Als andere cul-
turele bronnen daardoor opdrogen,
gaat verscheidenheid verloren.

Voor dictatoriale regimes wordr het
steeds moeilijker om hun burgers af te
schermen van 'subvetsieve' contacten
en ideeen. Ook dat is een verdienste
vail de globalisering. De ironie wi! dat
de wereldwijde verbreiding van de
democratische gedachte gepaard
gaat met een erosie van politiek han-
delingsvermogen. Nationale regerin-
gen raken allengs hun greep kwijt op
kapitaal- en investeringsstromen. Zij
staan onder toenemende druk om be-
leid te voeren conform de heersende
voorkeuren op de financiele mark-
ten, op stralfe van monetaire en eco-
nomische crises. Deze dwang ver-
kleint de speelruimte voor democrati-
sche keuzes omtrent de inrichting van
de samenleving.

Politiek op wereldschaal
De globalisering van de politiek

blijfi: ver achter bij de globalisering
van de economie. Nog sterker dan
binnen de EU ligr bij onderhandelin-
gen in de internationale arena de na-
druk op het wegnemen van handels-
belemmeringen. Deze liberalise-
ringsafspraken geven naasr de rech-
nologische onrwikkeling vaarr aan het
globaliseringsproces, en versrerken
het eenzijdig economische karakter
ervan. Aileen de expansiedrifi: van het
mulrinationale bedrijfsleven, zo lijkt
het, is krachtig genoeg om regeringen
te bewegen tot het afstaan van soeve-
reiniteit. Vooralsnog kent de wereld-
regering slechts een daadkrachtig mi-
nistetie: de Wereldhandelsorganisa-
tie (WTO). Het sociale, ecologische
en vei!igheidsbeleid op wereldschaal,
toebedacht aan de Verenigde Naties,
onrwikkelt zich in slakkengang. De
Iidstaten zijn onwi!lig om de VN met
de benodigde bevoegdheden en mid-
delen toe te rusten. Ook de onrwikke-
ling van post-nationale vormen van

democratie, teneinde burgers een
stem te geven in de mondiale politiek,
staat nog in de kinderschoenen. Tus-
sen niet-gouvernenlentele organisa-
ties* omstaat, mede dankzij de toege-
nomen (digitale) communicatiemo-
gelijkheden, een wereldoll1spannen-
de samenwerking, maar .zij krijgen
met moeite een voet tussen de deur bij
de internationale instellingen. Van
een direcr gekozen grensoverschrij-
dende volksvertegenwoordiging be-
staat slechts een onvolmaakt voor-
beeld: het Europees Parlemem*.

Koers verteggen
De democratische controle op het

beleid van de EU biedt een kans op
een koersverlegging in haar mondiale
optreden. Het openleggen van nieu-
we markten dient niet langer voor-
rang te krijgen. De EU moet zich
richten op het stellen van sociale en
ecologische grenzen aan de ontketen-
de wereldmarkr. Op een eerlijker ver-
deling van de welvaart, een interna-
tionale aanpak van milieuproblemen,



vergroting van de mondiale veilig-
heid, grotere transparantie en demo-
cratische conu·ole van internationale
organisaties als de WTO. Met een be-
tere afstemming van hun opstelling
binnen deze organisaties, bij voor-
keur zelfs een gezamenlijke vertegen-
woordiging, kunnen de Europese
landen een groter gewicht in de
schaalleggen. Als het Europese beleid
renminste meer is dan de grootste ge-
meenschappelijke deler van nationa-
Ie belangen.

Medestanders voor een politiek die
van vrije handel ook eerlijke handel
wil maken biedt de publieke opinie in
het rijke Noorden in ruime mate. Eu-
ropa dienr ook een partnerschap· aan
te gaan met de verliezers van de globa-
lisering: de kloof tussen rijke en arme
landen, tussen welvarende en verpau-
perende bevolkingsgroepen binnen
de ontwikkelingslanden, groeit nog
altijd verontrustend sne!. Zowel on-
gecontroleerde economische groei als
stagnerende ontwikkeling kunnen
het beslag op de naruurlijke hulp-
bronnen dermate vergroten dat
duurzaamheid ver te weken is. .

Voor de wereld ten zuiden van de
Rots van Gibraltar is de EU beslist
geen verwaarloosbare factor. luist de
terreinen waarop de Europese inre-
gratie het verst is voortgeschreden,
zijn voor ontwikkelingslanden van
groot, soms zelfs van levensbelang.
Daar wu een verandering van de Eu-
ropese koers ook moeten beginnen.
Bijvoorbeeld bij het landbouw- en
visserijbeleid. Gesubsidieerde Euro-
pese landbouwexporten verstoren de
lokale voedselvoorziening en platte-
landsontwikkeling in ontwikkelings-
landen. De EU tracht nog altijd een te
grote vissersvloot varende te houden
door visrechten op te kopen voor
Afrikaanse kusten. Daardoor vissen
lokale vissers letterlijk achter het net.
Aile vrijhandelsretoriek ten spijt, krij-
gen ontwikkelingslanden nog maar
mondjesmaat toegang tot onze mark-
ten.

Het ontwikkelingsbeleid van de
EU dient, net als het Nederlandse be-
leid, gericht te zijn op armoedebestrij-
ding, investeringen in sociale basis-
voorzieningen, duurzame ontwikke-
ling en bevordering van mensenrech-
ten en democratie. De Unie en de lid-
staten kunnen elkaar aanvullen, als de
EU zich richt op de terreinen waarop
zij bevoegd en deskundig is. Dit geldt
voor voedselvoorziening, visserij en
plattelandsbeleid, voor versterking
van mensenrechten en democrarie en
voor milieubeleid, in het bijzonder
ten aanzien van energie en biodiversi-
teit. Het ~rdrag van Lome russen de
EU en 71 landen in Afrika, het Cari-
bisch g~bied en de Stille Oceaan, de
ACS-Ianden, zal juist op deze onder-
delen versterkt moeten worden. Dit
ontwikkelingsverdrag dient daarom
behalve bepalingen over hulp en
handel·ook afspraken te bevatten over
mensenrechten en democratie, con-

flictbeheersing, milieu en migratie.
Zo kan een meer gelijkwaardig part-
nerschap tussen de EU en de ACS-
landen ontstaan.

Meer samenhang
Een grotere samenhang tussen de

diverse vormen van extern beleid van
de EU, wals het ontwikkelings- en het
handelsbeleid, is dringend gewenst.
Helaas onrbreekt het juist in de bui-
tenlandse politiek van de EU aan
overeenstemming. De Europese
Unie begeeft zich op het wereldtoneel
als een economische reus van wie het
politiek verstand nog in de puberfase
verkeert. Die scheefgroei leidt tot on-
gelukken en passiviteit. Door het ach-
terblijven van het Gemeenschappe-
lijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
(GBVB) bij haar economische rol
neemt de EU te weinig verantwoor-
delijkheid voor de bevordering van
de mondiale rechtsorde, van interna-
tionale stabiliteit en .duurzame onr-
wikkeling. Of het nu om investerin-
gen in Birma gaat of om wapenleve-
rancies aan Turkije, de handelsbelan-

gen van de EU en haar lidstaten win-
nen het doorgaans van de inzer voor
de mensenrechten. Bij inrernarionale
crises geven de EU-lidstaren vaak nier
thuis door onderlinge verdeeldheid.

GroenLinks verwachr van de EU
als economische grootmacht een veel
actievere bijdrage aan het voorkomen
en beheersen van conflicten. Voar het
GBVB is allereerst een taak wegge-
legd in de directe omgeving van de
EU. De ineenstorting van het staats-
socialisme in Oost- Europa en het
vasrlopen van auroritaire ontwikke-
lingsmodellen in Noord-Afrika en
het Midden-Oosten hebben in een
aanral gebieden (Balkan, Kaukasus,
Algerije, Koerdistan) tot chaos en
bloedvetgieten geleid. Deze crises
worden vaak verergerd door de heer-
sende handelsverhoudingen, die ver-
schillen in welvaart vergroten. De EU
zaI een bijdrage moeten leveren tot de
vreedzame oplossing of liever nog het
voorkomen van dergelijke conflicten.
Waar verwening en herstel mogelijk
is, dienr de EU ruimhartige steun te
verlenen.

Niet minder belangrijk is de taak
van de EU in de zich ontwikkelende
inrernationale rechtsorde. Cenrraal
daarin lnoet een actieve mensenrech-
tenpolitiek staan, die domineert over
economische belangen. Daarnaast
moet de EU de inspanningen van de
Verenigde Naties ter vermin dering
van de spanningen tussen landen en
volkeren naar vermogen ondersteu-
nen.

Telefoonnummervoor
Europa
De buitenlandse politiek van de

EU wordt, ook na het Verdrag van
Amsterdam*, nog hoofdzakelijk in de
nationale hoofdsteden bepaald. De
verdeeldheid die de lidstaten· in hun
gezamenlijk Brussels overleg tentoon-
spreiden hangt samen met de illusies
die met name de grotere lidstaten, w-

als Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk, koesteren. Deze voormalige kolo-
niale wereldmachten hebben zich er
nog niet bij neergelegd dat ook zij in-
middels een maatje te klein zijn om in
hun eenrje potten te breken op het

Programmapunten
T Handelen hulp
T 1 DeEUneemthetvoortouwbijhetstellenvansociale

en ecologlschevoorwaardenaan de wereldhandel.
DeEUdwingtbinnendeWTOverruimdemogelijkhe-
den al voor handelsmaatregelen met het oog op
schendingen van mensenrechten 01 internationaal
erkende arbeidsnormen, en ter bescherming van
milieu,natuurlijkehulpbronnen,volksgezondheiden
dierenwelzijn.Daartoe behoort het recht am de in-
voer van producten waarvan de samensteiling 01
productiemethode ver achterblijftbijEuropese 50-

cialeofmilieunormenteverbieden01 te belasten met
eco-importheffingen. De opbrengst van deze hel-
fingenwordtteruggesluisdnaarontwikkelingslanden
teneinde hen instaalle stellenhun productiete ver-
duurzamen.

T 2 Voorproductenuitde 48 armste landenwordenaile
overige importheffingenalgeschaft. De regels van
oorsprong,diehetvoorontwikkelingslandenmoeilij-
kermaken naar de EUte exporteren naarmate pro-
ducten meer haltproductenuitandere landenbevat-
ten, wordenversoepeld.

T 3 Erkomteen striktegedragscodevoor aileEuropese
multinationals,dieeen sociaalen milieuverantwoord
investerings- en handelsbeleid voorschrijft,waar
oak ter wereld.

T 4 De EUzet zic~invoor de totstandkomingvan een
evenwichtigmultilateraalinvesteringsverdrag*,op
voorwaarde dat dit duidelijke regels vastlegt ten
aanzien vanmensenrechten, arbeidsomstandighe-
den, milieuen veiligheid,die door buitenlandse in-
vesteerders moetenwordengerespecteerd. Ontwik-
kelingslanden houden de mogelijkheidbepaalde
sectoren 01 regio's (tijdelijk)te ondersteunen of te
beschermen, en kapitaalstromente beheersen.

T 5 De EUzet zich invoorgrotere transparantie en de-
mocratisering van internationale organisaties als
VN,WTO,IMF.en Wereldbank.

T 6 DeEUonderwerpthaar beleidstelselmatigaan een
coherentietoets, opdat de belangen van ontwikke-
lingslandenCOnsequentbijelkbeslultworden mee-
gewogen.DeEuropeseCommissierapporteertjaar-

Iijksoverde nalevingvande coherentieverplichting.
Het EP nodigtvertegenwoordigers van regeringen
en maatschappelijke groepen uithet Zuiden uitom
commentaar te leveren op deze rapportages.

T 7 Duurzame ontwikkelingimpliceert de overdracht
van milieugebrulksrulmtenaar het Zuiden. De EU
gaat een voortrekkersralvervullenbijhet maken en
aanscherpen van mondiale alspraken am klimaat-
verandering, milieuvervuiling,uitputtingvan grand-
stoffen en teloorgang van biodiversiteit tegen te
gaan. Zijzet zich invoor contrale-instrumenten en·
sanctiemechanismen bij deze verdragen. De EU
geeft zeit het goede voorbeeld.

T 8 Ontwikkelingssamenwerkingwordt in de toekomst
in toenemende mate belaald uitaen VN-tondsdat
wordt gevuld met de opbrengst van internationale
belastingen op kapilaalverkeeren milieuvervuiling.
DeEUmaakthet streven naar een dergelijklands tot
een prioriteitvoorde komende jaren.

T 9 DeIidstatenspreken inEU-verbandeengrotereinzet
at voor verminderingvan de schuldenlast van ont-
wikkelingslanden.

no Binnen het Verdragvan Lomewordt de rolvan de
privatesector envan rnaatschappelijkeorganisaties
versterkt. Aile landen uit de groep van 48 armste
landen kunnen lot de Lome-samenwerkingtoetre-
den. De hulp die de EU in Lome-kader bledt komt
vooralaan deze 481andenten goede. HetEurapees
Ontwikkelingsfonds groeil mee met het aantal
Lome-deelnemers.

n1 De EUzet zich invoorversterkingvan de regionale
. samenwerkingtussen landen inhet Zuideninplaats

van ruimeretoegang tot hun markten te bevechten.
Handelsatspraken mel de ACS-Iandenrichtenzich
op handelsvoordelen voor deze landen die rechl
doen aan hun ontwikkelingspeil.

U Buitenlands beleid en veiligheid
U 1 HetGemeenschappelijkBuitanlandsenVeiligheids·

beleid(GBVB)richtzichopversterkingvande mOn·
diale rechtsorde, waarborgingvande mensenrech·
ten en verminderingvan spanningen tussen stater



wereldtoneel. Zij kiezen vaak voor
een solo-srraregie, ook aI is die tot mis-
lukken gedoemd. De ldeinere lidsta-
ten zien wel onder ogen dat de marges
voor een zelfstandig buitenlands be-
leid steeds smaller worden. Juist bin-
nen een Europees besluitvormingska-
der kunnen zij invloed terugwinnen.
Maar hoewel deze landen hun veto-
recht in de Raad van Ministers* zel-
den durven inroepen, aarzelen ook zij
om afscheid te nemen van het unani-
miteitsbeginsel in het GBVB en een
rol toe te kennen aan supranationale
instellingen als de Europese Commis-
sie* en het Europees Parlement.

Zolang deze illusies en aarzelingen
besraan valt de instirutionele zwakte
van de buitenlandpijler van de EU,
die maximale speelruimte biedt aan
belangentegenstellingen en uiteenlo-
pende nationale strategieen, niet zo-
maar te verhelpen. Maar zeker bij de
uitbreiding van het aantal lidstaten
zullen de regeringen de stap moeten
durven zetten naar een gecoordineer-
de besluitvorming bij gekwalificeerde
meerderheid* van stemmen, onder

democratische controle. Zij dienen
naast hun eigen geopolitieke lijnen
een 'gezamenlijk telefoonnummer' te
nemen, zodat de EU aanspreekbaar
wordt voor de rest van de wereld. Poli-
tieke wil en gemeenschappelijke insti-
ruties moeten e1kaar gaan versterken.
Zo' n dynamiek heeft ook geleid tot de
interne markt*.

CivieIe macht
GroenLinks ziet voor de EU geen

zelfstandige militaire rol weggelegd.
Er zijn teveel buitenstaanders die zich
bedreigd zouden voelen door een
West-Europese defensiemacht. Dat
geldr zeker nu her Verdrag van Am-
sterdam de toekomsrige miliraire ta-
ken van de EU ruim omschrijft, en
verzuimt om daarbij de voorwaarde
te stellen van een VN-mandaat. De
Organisatie voor Veiligheid en Sa-
menwerking in Europa (OVSE)*,
waarvan vrijwel aile Europese landen
en de Verenigde Staten en Canada lid
zijn, vormt het meest legitieme kader
voor de bevordering van de veiligheid
in Europa. Door de wederopstan-

en volkeren. Handelsbelangen zijn daaraan onder-
gesehikt.

U 2 De Raad van Ministers gaat over tot besluitvorming
bijgekwalifieeerde meerderheid overhetGBVB, uit-
gezonderd militaire kwesties. V!Jorwaarde daarbij is
demoeratisehe eontrole door het EP,

U a De uitvoering van het GBVB wordt geeoordineerd
door een Europees Commissaris. Zij neemt de
plaats in van de Hoge Vertegenwoordiger* van de
Raad en vormt het gezicht van de EU naar buiten toe.
Zij legt verantwoording af aan het EP.

U 4 De Eenheid voor Beleidsplanning en Vroegtijdige
Waarsehuwing wordtverplaatstvan de Raad naarde
Commissie. Deze eenheid wordt transparanter en
gaat samenwerken met niet-gouvernementele orga-
nisaties te velde.

U 5 De EU bepleit bijde VN dat de permanente zetel van
Frankrljk en hat Verenigd Koninkrijk in de Veilig-
heidsraad ter besehikking komt van de EU.

U 6 Militaire blokorganisaties vormen een verkeerd ant-
. woord op de nieuwe Europese veiligheidsvraagstuk-

ken. Om een nieuwe deling van het continent te
voorkomen, worden NAVO en West-Europese Unie
(WEU)* zo snel mogelijk opgeheven. NAVO- en
WEU-middelen die nuttig zijn voor VN- of OVSE-
missies, zoals verbindingsmiddelen en snel inzetba-
re troepen, worden overgedragen aan deze organisa-
ties. Er komI een initiatief tot internationale controle
over mililaire inliehtingenmiddelen zoals spionage-
sateJlieten. De gegevens daarvan komen ler be-
schikking van VN en OVSE.

U 7 Er komt een Europese Veiligheidsraad die sturing
geeft aan de OVSE en verantwoording a/legt aan de
Parlementaire Assemblee. De OVSE krijgt meer
middelen en grotere handelingsbevoegdheid in cri-
sissilu,aties. De band tussen de EU en de WEU
wordt vervangen door een verdragsmatige verpJieh-
ling voor de EU tot ondersleuning van de OVSE.

U 8 DelidstatenvandeEUdoeneengeeoordjneerdaan-
bod voor vredesmaehten aan VN en OVSE. Deze
troepen zijn permanent besehikbaar en snel inzet-
baar. Elke lidstaal legl zich toe op een beperkt aantal

ding van de NAVO* na het tijdperk
van de Koude Oorlog heett Europa
helaas te weinig geinvesteerd in de
OVSE. Deze organisatie moet drin-
gend worden versterkt en gestroom-
lijnd. Het buitenlands beleid van de
EU kan dienstbaar zijn aan dat doe!'
als het zich in militair opzicht beperkt
tot een gecoordineerd troepenaan-
bod aan VN en OVSE ten behoeve
van vredesmissies, hUlnanitaire ope-
caties en ingrijpen bij (dreigende) ge-
nocide.

Geweldloze instrumellten, op pre-
ventie gericht, dienen de kracht te
vormen van het buitenlands en veilig-
heidsbdeid van de ED. AIs zij haar
economische machr veranrwoord ge-
bruikt en de prille politieke samen-
werking uitbouwt, kan de EU met
early waming, bemiddeling, econo-
mische hulp en gerichte embargo's
een belangrijke bijdrage leveren aan
het voorkomen en oplossen van con-
f1icten. Dat is niet alleen een zaak van
overheden. Groepen uit de civiele sa-
menleving* moeten een erkende rol
kunnen spelen.

militaire taken, bij voorkeur samen met andere lan-
den in muitinationale legereenheden.

U 9 De EU bevordert de betrokkenheid van groepen ult
de civiele samenleving bij het voorkomen en oplos-
sen van contlieten.

U10 Er komt geen Europese wapenindustrie. Een bin-
dende EU-wapenexporteode voorkomt dat Jidstaten
wapens leveren aan landen die mensenrechten
sehenden, in spanningsgebieden liggen, onvoldoen-
de geld besteden aan de basisbehoeften van hun
bevolking of weigeren mee te werken aan het VN-
wapenregister. Ailewapentransaetles worden open-
baar.

U11 De EU streeft naar een Europese kernwapenvrije
zone in plaats van een Europese aloomparaplu. Eu-
ropa werkl niet mee aan een nleuwe legitimalie van
de hier gestationeerde Amerikaanse kernwapens in
het kader van een strategie tegen landen inde Derde
Wereld. De Europese partners zetlen Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk onder druk om tot verdere
nueleaire ontwapening te komen.

Her Verdrag van Amsterdam roept
op tot samenwerking russen de lidsta-
ren op het gebied van bewapening.
Een aantal lidsraren streett naar een
Europese wapenindustrie. Hun hui-
dige delensiebedrijven overleven aI-
leen dankzij subsidies en een weinig
kieskeurige exporrpolitiek. Het is zeer
de vraag of een door fusies geconcen-
treerde Europese wapenindusrrie her
er berer van af zal brengen. Her in
leven houden van deze seeror blijfr op
gespannen voer staan mer het streven
naar een stringent Europees wapen-
exponbeleid. Wanneer de rweede
doelstelling bezwijkt onder druk van
de eersre, wanneer de EU levert aan
dllbieuze regimes, doer zij afbreuk
aan haar eigen streven naar conflict-
preventie. AIs de EU dan helpt om de
brand te blussen, is her nier uitgeslo-
ren dar Europese blallwhelmen on-
der vuur komen re liggen van wapens
made in the EU. De kosten in geld en
mensenlevens van een Europese wa-
penindustrie zijn hoger clan de op-
brengsten.



Aznar-protocol

Officieel het 'Protocol inzake asiel voor onderdanen van

lidstaten van de EU". Ditaanhangsel bij hetVerdrag

van Amsterdam', tot stand gekomen onder druk van

de Spaanse premier Aznar, verplichtde EU-Ianden

om asielverzoeken van onderdanen van andere Iid-

staten als kennelijk ongegrond te beschouwen.

Een lidstaat die zo'n asielaanvraag wel in behande-

ling neemt moet de Raad van Ministers' op de hoog-

te stellen.

Civiele samenleving

OOk wel 'maatschappelijk middenveld' genoemd. Het

geheel van zelfgekozen sociale verbanden, van

speeltuinvereniging tot actiegroep, waarin mensen

hun betrokkenheid bij anderen en bij de publieke

zaak tot ultd rukking brengen. Dergelijke vormen van

'burgerschap' bevorderen de ontwikkeling van poli-

tieke voorkeuren en de actleve bemoeienis met de

politieke besluilvorming. Een levendige civiele sa-

menleving is een onmisbaar bestanddeel van de de-

mocratie.

Cyberspace

De virtuele wereld, opgebouwd uit bits en bytes, die is

ontstaan uit de wereldwljde communicatie tussen

computergebruikers. Fungeert als grenzenloze ont-

moetingsruimte, informatieloket en marktplein.

Derde pliler
Door het V erdrag van Maastricht· werd de reeds bestaan-

de samenwerking tussen de Iidstaten op justitie- en
po/itiegebied onder hetdak van de EU· gebracht. In
een aparte pljler, want de samenwerking bleef 'inter-

gouvemementeel'. Oat betekent dat de macht bij de

regerlngen van de lidstaten Iigt, die doorgaans blj

unanimiteit besluiten nemen in de Raad van Minis-

ters'. De ovenge, meer 'bovennationale' Europese

instellingen spelen een bescheiden rol in de derde

pijler. Sinds het Verdrag van Amsterdam' hetmigra-

tie- en asielbe/eid heeft overgeheveld naarde eerste

pijler' behelst de derde pijler hoofdzakelijk verdragen

en verklaringen over crimlnaliteitsbestrijding.

Dubbelmandaat

Gelijktijdig Iidmaatschap van het EP' en het nationale

parlement. Komt met name bij Franse politici voor.

Sommigen zijn daamaast ook nog burgemeester.

Leidt tot parlementair spijbelgedrag, omdat men nu

eenmaal niet op twee of drie plaatsen tegelijk het

mandaat van de kiezer kan uitoefenen.

Eerste pljler

De oorspronkelijke economische samenweriking blnnen

de Europese Gemeenschappen (EG). Verrewegde

omvangrijkste pljler' van de EU', waartoe onder

meer ook het monetair, sociaal, landbouw- en milieu-

beieid behoren. Hier spelen 'bovennationale' instel-

Iingen een beiangrijke rol, zoals de Europese Com-

missie', het Europees Hof van Justitie' en - niet op

aile terreinen - het EP'. Door het Verdrag van Am-

sterdam' zijn ook migratie- en asielbeleid (op half-

slachtige wijze) 'vergemeenschappelijkt'.

Eigen-MlddelenbesJult

Contributieregeling van de EU'. De afdrachten van de

lidstaten aan Brussel bestaan uil douaneheffingen

(10% mogen de Iidstaten zelf houden), heffingen op

landbouwproducten, 1% van de BTW-inkomsten en
een bijdrage naar rata van het Bruto Nationaal Pro-

duct. Herziening van de contributieregeling vergt

Verklarende
unanieme instemmlng van de 15 nationale regerin-

gen en parlementen.

Elgen-Mlddelenplafond

Bovenlimietvan de Europese begroting, vastgelegd in het

Eigen-Middelenbesluit'. De EU' mag n,et meer uit-

geven dan 1,27% van het gezamenlijke Bruto Natio-

naal Product van de Iidstaten.

Encryptie

Versleutelen van digitale boodschappen of bestanden,

opdat deze niet ingezien kunnen worden door onbe-

voegden. Van belang voorhandhaving van het brief-

geheim in cyberspace' en voor de beveiliging van

bedrijfsgegevens.

EP = Europees Parlement

De vO/ksvertegenwoordiging van de EU'. Wordt sinds

1979 ledere vijf jaar direct verkozen. Heeft 626 le-

den, waarvan de kiezers in Nederland er 31 mogen

aanwijzen. Houdt per jaar twaall weken zltting in

Straatsburg en doet de rest van zijn werk in Brussel.

Bezit minder macht dan de meeste natiOnale parle-

menten, maar krijgttot nu toe wel bij ledere verdrags-

wijziging meer wetgevende en controlerende be-

voegdheden.

EU = Europese Unle

Deze naam voor de in de jaren '50 ingezette West-Euro-

pese samenwerking Is ingevoerd met het Verdrag

van Maastricht' in 1993. Daarvoor luidde de naam
EG (Europese Gemeenschappen) en daarvoor EEG
(Europese Economische Gemeensehap). De 151id-
staten zijn: Belgie, Denemarken, Dultsland, Finland,

Frankrijk, Griekenland. lerland, Italie, Luxemburg,

Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd

Koninkrijk en Zweden.

Europees Hof van de Rechten van de Mens

Wie meent dat haar mensenrechten zijn aangetast door

een van de Iidstaten van de Raad van Europa' en bij

de nationale rechter bot heet! gevangen, kan zich

wenden tot dit gerechtshof in Straatsburg. De reeh-

ters toetsen de klacht aan het Europees Verdrag

overde Rechten van de Mens'. De lidstaten moeten

zich houden aan hun uitspraken. Niet te verwarren

met het Europees Hof van Justitie' van de EU'.

Europees Hof van Justitie

Het gerechtshof dat oordeelt bij conflicten over de uitleg

van EU'-wetgeving. Bij tWijfel zijn nationale rechters

verplicht het Hof om een ui!spraak te vragen. T elt 15

rechters, uit elke Iidstaat een. Zetelt in Luxemburg.

Het Hof is niet bevoegd In de tweede pijler' en heeft

siechts beperkte rechtsmacht over de derde pijler'.

Europees Verdrag over de Rechten van de Mens

Heet voluit het 'Europees Verdrag tot Bescherming van

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-

heden'. Afgekort EVRM. Gesloten in 1950tussen de

Iidstaten van de Raad van Europa'. Leg! onder meer

het rechtop vrije meningsuiting, op privacyenopeen

eertijk proces vast. Het EVRM vormt een belangrijke

waarborg voordeze grondrechten omdat de nationa-

Ie rechter het gedrag van overheden eraan mag toet-

sen en omdat klagers in beroep kunnen gaan bij het

Europees Hol van de Rechten van de Mens'.

Europese Centrale Bank

Voert sinds 1 januari 1999 vanuit Frankfurt het monetair

beleld voor de landen van de muntunie. Hoofddoel is

ta voorkomen dat de Euro aan jnflatie onderhevig
raakt. President is de Nederlander Duisenberg. De

presidenten van de centrale banken van de Euro-

landen zitten in de Raad van Bestuur. De ECB geeft

uitleg over haar beleid in het EP', maar mag van

geen enkele Europese instelling of Jidstaat instruc-

ties aannemen.

Europese Commissie

Dagelljks bestuurvan de EU', gevestigd in Brussel. Telt

20 leden, twee uit elke grote Iidstaat, een ull elke

kleinere Iidstaat. Voorzitteris de Luxemburger San-

ter. Van den Broek is de Nederlandse Commissaris.

De Eurocommissarissen geven leiding aan circa

15.000 ambtenaren (minder dan het aantal ambtena-

ren van de stad Amsterdam). De Commissie Is ver-

antwoordeJijk voorde uitvoering van het beleid in de

eerste pijler' en heelt het recht om nieuwe wetgeving

voor te stellen. Besluiten daarover neemt echter de

Raad van Ministers', in sommige gevallen samen

met het EP'. Commissie en Raad samen zou je de

Europese 'regerlng' kunnen noemen. De Commissie

legt verantwoording af aan het EP.

Europese Sociale Dialoog

Overleg tussen de vakbonds- en werkgeverskoepels in

de EU'. De Europese Commissie' is verplicht hen te

raadplegen over beleidsvoorstellen op sociaal ter-
rein. Overeenkomsten tussen de 'sociale partners'
kunnen door de Raad van Ministers' tot wet worden

verheven. De Sociale Dialoog produceert echter

zelden concrete resultaten. met name omdat men
aan werkgeverszijde vindt dat sociale wetgeving een
nationale zaak zou moeten zijn.

Federalisering

Overheveling van bevoegdheden van nationaal naar Eu-

ropees niveau, met name naar de eerste pijler'. Bij

deze 'vergemeenschappelijking' staan nationale re-

geringen en parlementen een deel van hun macht af

aan bovennationale EU'-instellingen. Voortgezette

federalisering leldttot Elen bondsstaat, een 'Verenlg-

de Staten van Europa'.

Gekwalificeerde meerderheid

Extra zware meerderheid, ongeveer tweederde. /edera

Iidstaat heelt een aantal stemmen in de Raad van

Ministers' (varierend van 2 voor Luxemburg tot 10

voor DuIIsland). Afhankelijk van het beleidsterrein

moet de Raad soms bij unanimitei! beslissen, soms

bij gekwalificeerde meerderheid. Voordeel van ge-

kwalificeerde meerderheid is dat een veto van een

Iidstaat niet alles verlamt.

Giobalisering

Containerbegrip vaar diverse vorman van internationale
vervlechting. Bezi! onder meer een technologische

dimensie (In cyberspace' wordt iedereen wereldrei-

ziger), een economische dimensie (de wereld wordt

een grote markt) en een politieke dimensie (de we-

reld wordt een dorp).

Harmonisatie

Gelijktrekken van uiteenlopende nationale regelgeving.

Vaak wordt deze daarbij vervangen door Europese

regels. Het EU'-verdrag schrijft, met name bij socia-

Ie en milieumaatregelen, harmonisatie in opwaartse

richting voor, en biedtindividuele landen vaak ruimte



woordenlijst
om daarboven uitte gaan. Toch dwingt harmonisatie
soms Iidstaten een stapje terug te doen. Tegenover
dat nadeel staat het voordeel dat een groep achter-
blijvers omhoog getrokken wordt.

Hoge Vertegenwoordiger
De secretaris-generaal (hoogste ambtenaar) van de Raad

van Ministers' wordt door het Verdrag van Amster-
dam' gepromoveerd tot 'Hoge Vertegenwoordiger
voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veilig-
heidsbeleld'. Het gezichtvan de EU' naarbuilentoe,
althans volgens sommige Iidstaten. Andere Iidsta-
ten willen dat de Europese Commissie' of de rege-
ring die het halfjaarlijkse voorzillerschap bekleedt
namens de EU spreekt. Competentiestrijd Iig! in het
verschiet. Het is dan ook de vraag of de Hoge Ver-
tegenwoordiger meer 'gemeenschappelijkheid' kan
scheppen in de tweede pijler'.

Inlerne mark!
Ambitieus project, gestart in 1985, om van de EU' een

ruimte zonderbinnengrenzen te maken, waarin goe-
deren, diensten, kapitaal en personen vrijelijk kun-
nen circuleren. Het wegnemen van handelsbelem-
meringen vergde harmonisatie' van honderden na-
tionale regels. Elnd 1992 werd de interne mark! vol-
tooid verklaard, hoewel met name het vrij verkeer
van personen slechts gedeeltelijk verwezenlijkt is.

Medebeslissingsrechl
Bevoegdheid van het EP' om samen met de Raad van

Ministers' wetten te maken. Beide instelllngen heb-
ben een vetorecht, dus moeten zij met etkaaronder-
handelen als zij het oneens zijn. De medebeslis-
sings- otwel codecisieprocedure werd ingevoerd
doorhet Verdrag van Maastricht' en gold hoofdzake-
Iijk voor wetten op het terrein van de interne mark!'.
Het Verdrag van Amsterdam' breidt het medebeslis-
singsrecht uit naar andere beleidsterreinen in de
eerste pijler', zoals delen van het sociaal en milieu-
beleid.

Multilateraal investeringsverdrag
Een intemationaal verdrag datde rechten en plichten van

buitenlandse investeerders vastlegt. Een dergelijk
verdrag zou bedrijven die in het buitenland investe-
ren moeten beschermen tegen onteigening, maar
hen tegelijk moeten verplichten om nationale en in-
ternationale regels op soc/aal en milieugebied te
respecteren. Een (eerste) poging van de rijke landen
om onderling zo' n verdrag te sluiten misluk!e in
1997, dankzij protest van talloze NGO's' en van het
EP'. Die vonden dat het Multilateraal Akkoord inza-
ke Investeringen (MAl) de multinationals teveel
rechten toekende en te welnig plichten oplegde.

NAVO = Noord-Allantische VerdragsOrganisalie
Veiligheids- en defensie-organisalle met een eigen com-

mandostructuur en veel mlddelen. Opgericht in
1949. Heeft 16 leden: VS, Canada, Turkije en de
meeste West,Europese landen. Polen, Tsjechie en
Hongarije treden blnnenkort toe. Andere Mldden- en
Oost-Europese landen hebben een partnerschaps-
overeenkomstmetde NAVO, maarmogen voorlopig
geen lid worden.

NGO =Nlet-Gouvernementele Organisatie
Een organisatie die nlet tot de overheid behoort maar zich

wet met de politiek bemoeit. Vakbonden en werkge-
versorganisaties, vrouwenlobby's en rnilieugroe-
pen, hetzijn allemaal NGO's. Zij vormen een belang-
rijk onderdeet van de civiele samenleving'.

OVSE = Organisalie voor Veiligheid en Samenwer-
king In Europa

Organisalie waarvan aile Europese landen, Canada en de
VS lid zijn. Bemoeit zich met de veiligheid in Europa
en humanitaire kwesties. Doet veel aan conflictpre-
ventie in Cost-Europa. DeOVSE heeftweinig mens-
kracht en middelen.

Pendolino-treln
Hoge-snelheidstrein die geen kaarsrecht spoortraject

nodig heeft omdat de wagons meehangen in boch-
ten. Italiaanse vinding.

Pijler
De samenwerking In de EU' is In drieen opgedeeld: de

Europese Gemeenschappen (eerste pijler'), het Ga-
meenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
(tweede pijler') en de justltie- en politiesamenwer-
king (derde pljler'). De pijlerstructuur werd door het
Verdrag van Maastricht' geschapen, omdat een
aantallidstaten de externe en interne veiligheid wet
inde EU wilden onderbrengen, maarhuiverdenvoor
de bindende regels en bovennationale instellingen
van de eerste pijler.

Quaestor
Parlementarierdieals penningmeester/beheerdervan het

EP' optreedt. Er zijn er vijf van. Uit dank voor hun
verkiezing in diterebaantje sparen de huidige quae-
storen kosten noch moeite om de Europarlementa-
riers in de wallen te leggen.

Raad van Europa
Organisatie die de Europese samenwerking op juridisch,

cultureel, economisch en sociaal terrein bevordert.
Opgericht in 1949, gevestigd in Straatsburg. Anders
dan de EU' bezit de Raad van Europa geen boven-
nationale bevoegdheden. De afspraken die het Co-
mite van Ministers maakt worden vastgelegd in ver-
dragen die door natlonale parlementen moeten wor-
den goedgekeurd. Belangrijkste verdrag is het Euro-
pees Verdrag over de Rechten van de Mens'. Op dit
moment zijn 40 landen lid, waaronder aile EU-ian-
den. De EU zelf is geen lid.

Raad van Ministers
Machtigste instelling van de EU'. Neemt aile belangrijke

besluiten, achtergesloten deuren. Daarmee moeilijk
. controleerbaarvoornationaleparlementen.Opsom-

mige terreinen moet de Raad wet het medebeslis-
slngsrecht' van het EP' velen. De samenstelling
van de Raad verschilt al naar gelang het onderwerp.
Gaat het over milieu, dan zitten de 15 Pronken ult de
Iidstaten om de tafel. De Raad vergadert meestal in
Brussel, soms in Luxemburg. Niet te verwarren met
de halfjaarlijkse Europese Raad (ook wel Eurotop
genoemd), waar de regeringslelders van de Iidstaten
de grote Iijnen uitzellen en ruzies beslechten.

Renselgnering
Het informeren van de fiscus in de Iidstaat waar een ka-

pitaalbeziller belastingplichtig is over aile door hem/
haargenoten inkomsten in een andere Iidstaat. Van
belang voor het bestrijden van belastingontduiking.

Strategische milieu-effectenrapportage
Het In kaart brengen van de gevolgen voor het milieu van

een heel beleidsplan. Daarmee toon je effecten die
buiten beeld blijven wanneer je alleen afzonderlijke
projecten aan een milieu-effectenrapportage (MER)
onderwerpt. Ais de EU' over haar pian voorde aanleg
van Trans-Europese Netwerken een strateglsche
MER zou maken, zou blijken dat aile nieuwe snelwe-
gen samen tot zoveel extra autoverkeer leiden, dat
de doelstelling om de Europese kooldioxide-uitstoot
te verminderen danig in de knel komI.

Tweede pljler
Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

van de Iidstaten, waarover de regeringen sinds het
Verdrag van Maastricht' binnen hetkadervande EU'
overleg voeren. Heeft nog nauwelijks tot eensgezin-
der Europees optreden naarbuiten toe geleid, mede
omdat elke Iidstaat een vetorecht bezit.

Verdrag van Amsterdam
Meest recente wijziging van de afspraken tussen de Iidsta-

ten over de bevoegdheden, instellingen en besluit-
vormingsprocedures van de EU'. Gesioten tijdens
de Top van Amsterdam In juni 1997ter vervanging
van hetVerdrag van Maastricht'. 'Amsterdam' hevelt
onder meer het migratie- en asielbeleld over van de
derde pljler' naar de eerste pijler', brengt de Schen-
gen-afspraken over afschaffing van binnengrenscon-
troles en verscherping van buitengrenscontroles
onder in de EU, introduceert een (vrijblijvend) Euro-
pees werkgelegenheidsbeleid, breidl het medebe-
slissingsrecht' van het EP' uit maar formaliseert
tevens zijn status van reizend circus tussen Brussel
en Straatsburg. Het Verdrag zal naar verwachting
begin 1999 in werking treden, tenzij een van de natio-
nale parlementen het durft af te keuren.

Verdrag van Maastricht
Officieel: Verdrag betreffendede Europese Unie'. Geslo-

ten tijdens de Top van Maastricht in 1991, In werking
slnds 1993. Zelle de muntunie in de steigers, maar
bracht niet de 'politieke un ie' waarover lang onder-
handeld was. Wel riep 'Maastricht' de tweede pijler'
en de derde pijler' in het leven, het Unieburgerschap,
een protocol over sociaat beleid en het medebeslis-
singsrecht' van het EP'.

WEU = West-Europese Unie
Veiligheids- en defensie-organisatie. Heeft vanaf 195510t

het Verdrag van Maastricht' voornamelijk een sla-
pend bestaan geleid. Is In dat Verdrag genoemd als
defensiepoot van de EU'. Of die er ooit komt is zeer
de vraag. De WEU is tevens de beoogde Europese
pilaar binnen de NAVO', die vredesoperaties zou
kunnen uitvoeren wanneer de Amerikanen niet mee-
doen. De WEU heeft geen eigen troepen en beperlde
middeten. Lidzijn 10 EU-Ianden; veel andere Europe-
se landen hebben de status van partner of waarne-
mer.



Voorstellen tot wijziging· van
het huishoudelijk reglement
Toelichting
Het is soms nodig eerder vastge-

legde regels te veranderen omdat ze
niet (meer) voldoen of omdat de uit-
voering eNan problemen opleverl.
Vanuil die achtergrond stell het partij-
bestuur voor om het huishoudeJijk re-
glement op vijl punten te wijzigen.
Deze wijzigingsvoorstelien kunnen
desgewenst worden geamendeerd.

1.SsmensteJIIng OageIijks Bestuur
(artikel86)

Huidigetekst:
"De leden van hetdagelijks bestuur wor-

den in functie gekozen, en wel in de vol-
gende functies:

voorzitter;
vice-voorzitter;

• secretaris;
• penningmeester;
• secretaris publiciteit."

Wijzigingsvoorstel: artikel 86 herlor-
muleren als voigt:

"Het dage/ijks bestuur word! ge-
vormd door de voorzitter, de secretaris,
de penningmeester, de internationaal
secretaris en de secretaris pUblicitait.
Zij worden in functie gekozen. Ter ver-
vanging van de voorzitter kies! het Con-

gres vervolgens een van de vier ovenge
laden van het dagelijks bestuur tevens
tot vice-voorzitter."

Motivering:
Inhetdagelijks bestuurkomen regelma-

lig internationale zaken aan de orde. Voor
een efficiente afstemming is het dan ook
zeerwenselijk dat deinternationaal secre-
laris deel uitmaakt van het DB. Uitbreiding
van het DB met een zesde lidverdient van-
wege de omvang van het totale partijbe-
stuur (15Ieden) geen aanbeveling. Daar-
om wordt voorgesteld de functie van vice-
voorzilter te combineren met een van de
andere DB-functies (uiteraard met uit-
zondering van het voorzitterschap).

2. TaakverdeIIng partijbestuur
(arlikBlen 87en38/id2)

Huldigetekst van artikel87:
"De overige bestuursleden worden niet

in functie gekozen. Het partijbestuur be-
paalt in onderling overleg de verdere taak-
verdeling en wel zodanig dat de volgende
terreinen in ieder geval tot de verant-
woordelijkheid van een of meer besluursle-
den behoren:
• buitenJand,EU,vredesvraagstukken;
• milieu;
• sociaaJ-economische vraagstukken;
• teminisme;
• migranten;
• ondersteuning raads- en Statenwerk,

partijopbouw.
Het partijbestuur doet over zijn taakver-

deling mededeling aan de partijraad."
Wijziglngsvoorstel: artikel 87 herlor-

muleren als voigt:
"De overige bestuursJeden worden niet

in functie gekozen. Het partijbestuur be-
paalt in onderJing overleg de verdere
taakverdeJing en doet daarvan medede-
ling aan de partijraad."

Huldige tekst van artikel38lid 2:
Deze tekst draagt de kandidalencom-

missie voor de verkiezing van het partij-
bestuur het volgende op: "zij legt het Con-
gres een Iijst voor met aanbevolen kandi-
daten voor de overige plaatsen in het
partijbestuur, waarbij rekening is gehou-
den mel de uitvoering van het bestuurs-
beJeidop de in artikel87 genoemde terrei-
nen."

De wijziging van artikel 87 maakt dus
ook hier een wijziging nodig.

Wijziglngsvoorstel: artikel 38 lid2 her-
formuleren als voigt:

"zij legt het Congres een Iijst voor met
aanbevolen kandidaten voor de overige
plaatsen in het partijbestuur, waarbij re-
kening is gehouden met de uilvoering
van het bestuursbeleid op aile terreinen
die tot de verantwoordelijkheid van het
partijbestuur behoren."

Motivering:
De bepaling over de taakverdeling bin-

nen het partijbestuur is al jarenlang sterk
verouderd. Nu het voorstel onder 1 m.b.t.
de intemationaal secretaris wordt gedaan
en am oak in de toekomst fJexibelte kun-
nenblijven opereren, wordtvoorgesteldde
opsomming van beleidsterreinen uit het
reglementweg te laten.

3. 11jdschema Provlnclale-
Statenvet1dezingen(artikel59)

Huidigetekst:
"Ter voorbereiding van de samenstel-

ling van de kandidatenlijst geldt het voi-
gendetijdschema:

1. Uiterlijk vijf maanden voor de leden-
vergadering roept het provinciaal bestuur
de leden in de provincie op kandidaten te
stellen voor het Iidmaatschap van Provin-
ciale Staten.

2. Tot uiterlijk vier maanden voor de le-
denvergadering kunnen de leden uit de
provincie schriltelijk en ondertekend na-
men van kandidaten indienen bij het pro-
vinciaal bestuur.

3. Tot uiterlijk drie maanden voor de le-
denvergadering hebben degestelde kandi-
daten gelegenheid bij het provinciaal be-
stuur hun bereidverklaringsformulier in Ie
dienen. Een kandidaat die niel reageert of
de genoemde terrnijn overschrijdt wordt
geacht nielle hebben bewilligd.

4. Uiterlijk een maand voor de ledenver-
gadering worden de gegevens van de
kandidaten, eventueel aangevuld meteen
advies van het provinclaal bestuur, schrif-
telijk voorgelegd aan aile in de provincie
woanachlige leden.

De provinciale ledenvergadering kan
besluiten ler uitvoering van de onder 1Urn
4 genoemde bepalingen een kandidaten-
commissie te benoemen."

Wljzlgingsvoorstel: artikel 59 herlor-
muleren als voigt:

1. Uiterlijk zeven maanden voor de le-
denvergadering roept het provinciaal be-
stuur de leden In de provincie op kandida-
len te slellen voor het Iidmaatschap van
Provinciale Staten.

2. Tot uiterlijk drie maanden voor de
ledenvergadering kunnen de leden uit de
provincie schriltelijk en ondertekend na-
men van kandidaten indienen bij het pro-
vinciaal bestuur.

3. Tot uiterlijk twee maanden voor de
ledenvergadering hebben de geslelde
kandidalen gelegenheid bij het provinclaal
besluur hun bereidverklaringsformulier in
Ie dienen. Een kandidaat die niet reageert
of de genoemdetermijn overschrijdtwordt
geacht niet te hebben bewilligd.

4. Uiterlijk tien dagenvoorde ledenver-
gadering worden de gegevens van de
kandidaten, eventueel aangevuld met een
advies van hel provinciaal bestuur, schrif-
telijk voorgelegd aan aile in de provincie
1Y00nachligeleden.

De provinclale ledenvergadering kan
besluiten ter uitvoering van de onder 1Urn
4 genoemde bepalingen een kandidaten-
commissie te benoemen."

Motivering:
Het partijbestuur heelt in mei van ditjaar

geconstateerd dat hellijdschema tervoor-
bereiding van de Provincia/e-Statenver-
kiezingen problemen oplevert, omdal de
sluiting van de kandidaalslelling en de pe-
riode voor bewilliging in de zomervakantie
vall. Aan de provincies is na consullatie
van de partijraad de ruimte geboden voor
een planning die wet uitvoerbaar is. Het
probleem zal zich zonder reglementswijzi-
ging blijven voordoen omdat er weltelijke
termijnen in het geding zijn en moe( dus
reglemenlair worden opgelost. In 1997 is
dat ook al gebeurd voor de gemeente-
raadsverkiezingen.

4. Commissie van Beroep(artikel10)
Huidigetekst:
"1.Amendementen op congresstukken

worden door of namens het partijbestuur
en het congrespresidium ingedeeld in de
volgende categorieen:
• calegorie 1:betrelt amendemenlen die

van ondergeschikte betekenis zijn,
slechts kleine veranderingen voorsteJ-
len of zulver redactioneel van aard zijn:

• categorie 2: betrelt amendementen die
wel op verschillen duiden, maar niet lei-
den tot herziening op hoofdpunten van
het voorliggende congresstuk;

• categorie 3: betrelt amendernenten die
beogen wezenlijke veranderingen aan
te brengen in het voorliggende congres-
slUk.
2. Het Congres kiest telkens uit een

door het partijbestuur samengestelde
groslijst van kandidaten een categorie-be-
roepscommissie, bestaande uit drie leden,
die geen lidzijn van het partijbestuur of van
hetcongrespresidium.

3. Deze beroepscommissie heelt tol
taak bij de voorbereiding van het eerst-
volgende Congres uitspraken te doen over

aan haar voorgelegde bezwaren tegen de
categorie-indeling van amendementen zo-
als bedoeld in lid 1van dit artikel."

Wijzigingsvoorstel: Artikel 10 lid 2
herlormuleren ais voigt:

"Er is een categorie-beroepscom-
missie, bestaande uit drie leden, die
geen lid zijn van het partijbestuur of van
het congrespresidium. De ieden van
deze commissie worden gekozen door
het Congres, op voordracht van het par-
tijbestuur."

Motivering:
Sinds er in 1995 tot instelling van de

Commissie van Beroep werd besloten,
heelt ze nog nooil in actie hoeven te ko-
rnen. Er is slechls in enkele gevallen be-
zwaar gemaakt tegen de categorie-inde-
ling, en die bezwaren werden dan door het
congrespresidium opgelost. Je kunt je dan
ook afvragen of zo'n commissie wel moet
blijven bestaan.

Bovendien schrijlt hel reglement mo-
menteel een zware procedure voor: opeik
Congres moet een schriltelijke stemming
plaatsvinden, waarin drie mensen worden
gekozen uit een groteraantaJ.

Het partijbestuur vindt dat er wel een
beroepsmogelijkheid moet blijven be-
staan, maar wil de samenstellingsproce-
dura vereenvoudigen. DaalVoor isdezelf-

de tormule gekozen als die voor de ge-
schillencommissie: verkiezing eenmaal
pertwee jaaren een maximale zittingsduur
vanzesjaar.

5. Publicatieontwetp-congreskkBn
(arlikel8/id1 subc):

Huidigetekst:
"uiterlijk achttien weken voor het

Congres worden de ontwerp-congres-
stukken in het ledenblad gepubliceerd of
op andere wijze ter kennis van aile partijle-
den gebracht;"

Wijzlgingsvoorstel: artikel81id 1sub c
herlormuleren als voigt:

"uiterlijk achltien weken v66r het
Congres worden de ontwerp-congres-
stukken in het ledenblad gepubliceerddan
we! in verkorte vorm' samengevat en
aan partij/aden op aanvraag integraa/
beschikbaar gesteld:'

Motivering: het partijbestuur stelt voor
de verplichting tot integrale publicatie van
aile ontwerp-congresstukken in te perken.
Dematerie die op een Congres aan de orde
komt is immers vaak maar voor een deel
van de leden interessant. Om ergernis bij
leden en een aantal bomen te sparen, kan
integrale publicatie beler facullatiet wor-
den gemaakt. Daarbij is het uitgangspunt
dat het ontwerp-verkiezingsprogramma
voor de Tweede Kamer wel altijd wordt
gepubliceerd, maardat bijandere congres-
stukken kan worden gekozen voor het al-
drukken van een samenvatting mel de
mogelijkheid voor leden om - gratis - de
complete tekst toegesluurd te krijgen.
Daarnaast wordt de integrale tekst oak al-
tijd toegezonden aan de afdelingssecrela-
rissen.
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