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De verkiezingen voor het Europees
Parlement van juni 1994 zullen

en bedreigt de politieke stabiliteit van ons
continent. Op al deze ontwikkelingen

plaatsvinden in een nieuw Europa. De
periode van confrontatie tussen de grote
wereldmachten behoort tot het verleden.

dienen wij antwoorden te vinden.

Sinds de herft van 1989 hebben veel
veranderingen plaatsgevonden. Deze
hebben geleid tot een reeks nieuwe
uitdagingen die niet door individuele
landen kunnen worden aangegaan. Hoop
en vrees mengen zich. De Berlijnse Muur is
gevallen, de Sovjet-Unie is uiteengevallen,
de landen van Midden en Oost-Europa
zoeken hun weg naar democratie. Europa
is nu eindelijk in staat zich te concentreren
op een gezamenlijke ontwikkeling.

Maar deze veranderingen hebben ook
nieuwe problemen geschapen: voor het

Voor ons sociaaldemocraten, zullen deze
antwoorden leiden tot de keuze voor een
nieuw Europa gericht op samenwerking
en integratie waarmee we in staat zijn
globale ontwikkelingen te be"invloeden en
het hoofd te bieden aan de economische
crisisdie de basisvan onze instituties
bedreigt. Wij zullen ons moeten
concentreren op het stimuleren van onze
concurrentiekracht, het garanderen van
werkgelegenheid en sociale bescherming,
het aangaan van internationale
concurrentie, vooral ten opzichte van de
Verenigde Staten en Azie, een nieuwe
Noord-Zuid samenwerking en
miliebehoud.

eerst in 40 jaar wordt er in Europa een
oorlog gevoerd, zonder dat men in staat is

Dit is de inzet voor de verkiezingen. Wij

een oplossing voor dit conflict te vinden.
Extreem-nationalisme komt opnieuw op

moeten tot elke prijs de bouw van Europa
voortzetten en rln ••n.+-~.
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boven komen. Aileen een sterke Europese
Unie kan ons een stabiele en duurzame
economische groei garanderen en de
vrede en veiligheid bevorderen.

De Partij van de Europese
Sociaaldemocraten, met haar lidpartijen in
de Europese Unie en de landen van de
EVA alsmede de geassocieerde partijen en
partijen met een waarnemerstatus, werkt
hieraan in nauwe samenwerking met de
parlementaire Fractie van de PES.

Samen namen de partijen het voorliggende
Manifest aan. Het is geen gedetailleerd
programma, maar veeleer een kader voor
ons toekomstig beleid.

Het wijst de hoofdlijnen aan:
werkgelegenheid scheppen, zorgen voor
sociale vooruitgang en vermindering van
de verschillen tussen arme en rijke regia's,
gelijke behandeling van mannen en

vrouwen, bescherming van het milieu en
de consument, bevordering van de vrede,
bestrijding racisme, het oplossen van de
problemen van de immigratie en een halt
toeroepen aan de georganiseerde
misdaad. Maar dit zal alleen mogelijk zijn
in een sterk en solidair Europa waarin
sprake zal zijn van meer democratie. Dit
zijn de beleidsprioriteiten die wij in het
toekomstig Europa vorm zullen moeten
geven.
Wij socialisten en sociaaldemocraten,
willen Europa dichter bij de burger
brengen am beter op de maatschappelijke
behoeften, de verschillende tradities en
eigen verantwoordelijkheden in te
kunnen spelen. De nu volgende tekst
respecteert nationale verschillen - zoals de
Europese Raad die oak tijdens de Raad
van Edinburgh in december 1992 heeft
benadrukt. In de bij die gelegenheid
afgesloten akkoorden worden voor
Denemarken speciale regelingen
getroffen met betrekking tot verschillende

beleidsterreinen van het Verdrag van de
Europese Unie.
Voor de eerste keer zijn wij in het kader
van de Europese Verkiezingen verenigd
onder het vaandel van de Partij van
Europese Sociaaldemocraten.

ledereen spreekt over Europa, maar wij
spreken over een verenigd Europa, solidair
en welvarend. Wij brengen de
vooruitgang.

WILLY CLAES

Voorzitter van de Partij van de Europese
Sociaaldemocraten
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Gezamenlijk moet de werkloosheid
worden aangepakt om aan sociale
vooruitgang te kunnen werken.

V

ijftig jaar geleden werd besloten een
gemeenschappelijk Europa op te
bouwen.
I

Een van de belangrijkste doelstellingen
was: nooit meer oorlog.
Volkeren die lang in vijandschap leefden,
werden in de Europese Gemeenschap
samengebracht.
De val van de Berlijnse Muur betekende
een nieuwe uitdaging voor de Europese
Gemeenschap.
Het uitgangspunt is: samen kunnen we de
problemen oplossen.
Daarom ondersteunen socialisten en
sociaaldemocraten de Europese Unie.
Deze samenwerking moet worden
versterkt om nationalisme en racisme te

H

bestrijden.

Het milieu moet worden beschermd, om
de aarde te behouden voor latere
generaties.

Europa moet extra inspanningen
verrichten op het gebied van onderzoek
en technologie om de concurrentie-strijd
met Azie en de Verenigde Staten vol te
kunnen houden.

De Europese landen moeten economisch
sterk blijven om het sociaaldemocratisch
model en de welvaart te behouden. Door
een gemeenschappelijke inspanning in
Europa moet ook een tegenwicht
geboden worden aan de groeiende macht
van de internationale financiele wereld en
de wereldomvattende activiteiten van
transnationale bedrijven.

Europa moet op internationaal niveau
gezamenlijk optreden om de wereld
rechtvaardiger en vreedzamer te maken.

Wij willen de sociale verworvenheden
bewaren.

De sociaaldemocraten in Europa zetten
zich in voor:
- vrede en samenwerking
- democratie en mensenrechten
- sociale gerechtigheid ecologische
vernieuwing

- solidariteit en verantwoordelijkheid
- werkgelegenheid en sociale zekerheid

De Europese Unie ziet er nog niet zo uit
als wij ons haar voorstellen. Daarvoor is
nog een lange weg te gaan.
Veel mensen hebben kritiek op de huidige
Europese Unie. Vaak worden als punten
van kritiek genoemd:

- teveel bureaucratie en te weinig
democratie
- teveel ongelijkheid en te weinig
solidariteit
- teveel gericht op economisch gewin op
korte termijn en te weinig aandacht voor
het milieu
- teveel aandacht voor nationale belangen
en te weinig eenheid naar buiten toe.

Het Verdrag van Maastricht over de
Europese Unie betekent een stap in de
goede richting. Het geeft het Europees
Parlement meer invloed en maakt
daardoor de Europese verkiezingen van
groter belang. Het volgende Europees
Parlement heeft als eerste de bevoegdheid
de samenstelling van de Commissie te
be"lnvloeden en haar democratisch te
controleren.
Dankzij de sociaaldemocraten heeft het
Europees Parlement de afgelopen vijf jaar
belangrijke initiatieven genomen:

- door onze inspanningen zijn de gelden
van de struktuurfondsen verdubbeld.
waardoor de ongelijkheid tussen de
arme en de rijke regio's verkleind is.
- door onze inspanningen zijn er Europese
normen voor gezondheid op het werk
aangenomen.
- door onze inspanningen zijn hoge
milieu-normen door de Ministerraad en
de Commissie aangenomen.
- door onze inspanningen zijn de
middelen voor onderzoek en technologie

verhoogd. waardoor de
concurrentiepositie van Europa is
versterkt.

- werkgelegenheid scheppen. zorgen voor
sociale vooruitgang en een vermindering
van de verschillen tussen arme en rijke
regio's.
- gelijke behandeling van mannen en
vrouwen.
- bescherming van het milieu en van de
consument.

- bestrijding racisme en
vreemdelingenhaat.
- een halt toeroepen aan georganiseerde
misdaad.
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WERKGEl,.EGENHEID,

VOOR SOC/ALE
VOORU/TGANG
VAN VERSCH/LLEN
TUSSEN

I i1joenen mensen in Europa hebben
~. geen werk. De armoede neemt toe.
De sociaIe vrede in Europa wordt bedreigd.

Daarom moeten wij voor werkgelegenheid
zorgen, de inkom ens eerlijker verdelen en
de sociale vooruitgang bevorderen. Door
samenwerking hebben wij meer
mogelijkheden.
Ons doel is een
maatschappij waarin
iedereen werk heeft.
Aileen door een
gezamenlijke Europese
strategie kunnen wij dit
doel bereiken.
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EN HET VERM/NDEREN
ARME EN RIJKE REG/O'S

Conservatieven willen de
concurrentiekracht van Europa versterken,
door sociaIe verworvenheden af te
breken. Wij moeten juist nu onze
Europese positie op de wereldmarkt
versterken: dat kan door miljoenen
gemotiveerde en goed opgeleide
werknemers, de grootste interne markt ter
wereld, efficient onderzoek, stabiele
democratieen, relatief hoog niveau van
sociale bescherming, relatief hoge
milieunormen en een culturele diversiteit
zonder weerga.

Het Verdrag van Maastricht brengt dit
dichterbij. Met de Economische en
Monetaire Unie en met een daadwerkelijke
gezamenlijke economische en sociale

Er is behoefte aan een Europees pact voor
werkgelegenheid en investeringen in de
toekomst. Wij hebben nu een
gemeenschappelijk initiatief nodig van de
lidstaten van de Europse Unie, zo mogelijk
samen met de andere belangrijke
industrielanden: lagere rentetarieven,
maatregelen voor de bouw van woningen
en de modernisering van onze steden, de

politiek kan de Europese Unie de weg
inslaan van ecologisch verantwoorde groei

ontwikkeling van de zwakste regio's,
ecologische vernieuwing van de economie,

en volledige werkgelegenheid. Zo kan de
Europese Unie de wereldwijde
concurrentie aan.

een milieuvriendelijk transportsysteem en
een gedegen beroepsopleiding. Dit alles
zorgt voor meer werk.

Om de bestaande werkgelegenheid te
behouden en nieuwe banen te scheppen,
zal het werk anders moeten worden
georganiseerd, in overleg met de sociale
partners en met behoud van de
concurrentiekracht. Hiervoor zal de
arbeidstijd duidelijk verkort moeten
worden om het bestaande werk beter te
verdelen. Er zijn verschillende
mogelijkheden om dit te bereiken, zoals

een werkweek van 35 uur, een 4-daagse
werkweek, educatief verlof, de vrijheid om
voor deeltijdwerk te kiezen, enz.
Specifieke maatregelen zijn nodig om de
werkloosheid onder jongeren en vrouwen
te bestrijden. Hiervoor is een
opleidingssysteem nodig dat beter aansluit
op de moderne maatschappij en een
snellere wederzijdse erkenning van
opleidingen en diploma's binnen de
Europese Unie.

wereldwijd laten gelden. Daarnaast
verhindert de eenheidsmunt moneta ire
speculatie die de sociaal-economische
vooruitgang schaadt. Om de Economische
en Monetaire Unie tot een succeste
maken, moeten de Iidstaten een
gezamenlijke economische groei
bevorderen. Voor deze groei is het naar
elkaar toegroeien van nationale
economieen een noodzakelijke
voorwaarde.
De politiek van economische en sociaIe
samenhang binnen de EG levert een
belangrijke bijdrage aan het economisch
herstel: wij willen welvaart in aile delen
van de EU bevorderen en eerlijk verdelen.
Solidariteit van de sterkeren met de
zwakkeren is een van de pijlers van de
Europese Unie.

Wij willen economische stabiliteit. Daarom
zijn wij voor een eenheidsmunt, waartoe
aile Iidstaten kunnen overgaan. Op deze
wijze kan de EUals belangrijk financieel

Daarom zijn de struktuurfondsen en het
door het Verdrag van Maastricht
voorziene cohesiefonds. belangrijke
investeringen in de toekomst. Zij dienen
zo efficient mogelijk te worden

centrum zijn economische kracht

aangewend.

- Zij ondersteunen de verdere
ontwikkeling van zwakkere regio's.
- Zij helpen bij de herstructurering van
oude industriegebieden.
- Zij helpen de benadeelde groepen op de
arbeidsmarkt.
- Zij stimuleren milieubescherming en
werkgelegenheid.
Dit beleid is niet alleen gewenst vanuit het
oogpunt van solidariteit. maar bevordert
ook de economische ontwikkeling binnen
de Iidstaten en van de EU als geheel.
Er moet ge'investeerd worden in de
wederopbouw van Midden- en OostEuropa. Dat zal de bevolking daar helpen
en arbeidsplaatsen scheppen in heel
Europa. Voor de heropbouw van de
economie in het Oosten. is economische
ontwikkeling in het Westen nodig. De
kracht van de EGom aan het economisch
herstel in heel Europa bij te dragen hangt
af van het welslagen van haar
concurrentiestrijd met de sterkste
industrielanden van de wereld.

De EU moet er via internationale
verdragen op toezien, dat mensenrechten,
milieubescherming en sociaIe rechten
gerespecteerd worden in de
wereldeconomie.

Een gemeenschappelijk industrie- en
onderzoeksbeleid is daarom erg
belangrijk. Op het gebied van nieuwe
technologie is een achterstand opgelopen.
Daarom zullen wij programma's
stimuleren, waarmee de Europese Unie
terrein kan winnen op het gebied van
informatie-, bio-, milieutechnologie en
alternatieve energie-programma's. Deze
moeten vooral de kleine en middelgrote
ondernemingen ten goede komen.
De EUmoet met de armste landen in de
wereld een echt samenwerkingsverband
opbouwen en zo bijdragen aan hun
economische en sociaIe ontwikkeling.
Vooral de toegang tot de EU-markt moet
vergemakkelijkt worden.
De handelsbetrekkingen met de andere
industrielanden moeten eerlijk en
rechtvaardig zijn en gebaseerd op
wederzijdse concessies.De Europese Unie
moet maatregelen nemen tegen
oneerlijke handelspraktijken.
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Het principe van vrije-wereldhandel mag
niet misbruikt worden om de sociaIe
verworvenheden in Europa af te breken.
Onze economie moet beschermd worden
tegen oneerlijke concurrentie en het
ondergraven van sociale en ecologische
normen moet worden tegengegaan.
Het Europees Sociaal Handvest moet in de
praktijk gebracht worden. Voor ons is de
Europese Unie de juiste weg om de sociale
verworvenheden, die kenmerkend zijn
voor onze landen, te behouden en verder
te ontwikkelen.
Wij willen meer democratie in het
bedrijfsleven. Europese
ondernemingsraden, medezeggenschap
voor werknemers in multinationale
ondernemingen en Europese cao's per
bedrijfstak dragen daartoe bij.

verbetering van de
arbeidsomstandigheden in de EU. Dit
heeft ondermeer betrekking op de
gezondheid en veiligheid op het werk,
bescherming tegen ontslag, de werktijd,
de sociaIe zekerheid van de werknemers,
de gelijke behandeling van vrouwen en
mannen, alsmede de bescherming van de
rechtspositie van diegenen die
deeltijdwerk, tijdelijk werk en
seizoenswerk verrichten.
Sociaaldemocraten willen solidariteit
tussen generaties, om oudere mensen een
volledige deelname in het sociaIe leven te
kunnen garanderen.
Om de uitdagingen aan te gaan, is een
efficient en niet bureaucratisch
overheidsapparaat nodig, dat in staat is
zijn sociaIe verantwoordelijkheid waar te
maken en vrije toegang tot
overheidsdiensten te garanderen aan
iedereen. Dit vooronderstelt een
toereikend overheidsbudget.
Met behulp van communautaire
maatregelen, moet voorkomen worden

Binnen de interne markt moet oneerlijke

dat de lidstaten elkaar beconcurreren

concurrentie uitgesloten worden. Daarom

door middel van belastingverlaging. De

werken wij aan een gegarandeerd

Europese sociaaldemocraten zijn voor een

minimumloon, het instellen van relatief
hoge sociale minimumnormen en aan een

belastingsysteem dat de faktor arbeid
minder en de milieuvervuiling meer belast.
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VROUWEN

EN MANNEN

ij willen de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op
economisch, sociaal, en politiek gebied.

De emancipatie van de vrouw in aile lidstaten van de EU wordt
beperkt door: de traditionele taakverdeling tussen mannen en
vrouwen, de achterstelling op de arbeidsmarkt, de ongelijke
beloning, de discriminatie in het systeem van de sociale
zekerheid, en niet in de laatste plaats de
ondervertegenwoordiging op aile niveaus van het openbare
leven.
De huidige economische crisistreft vrouwen onevenredig hard.
De bereikte verbeteringen - mede tot stand gekomen door de EU
- worden bedreigd.
Daarom is het belangrijk om juist nu een extra inspanning te
doen voor:
- Gelijke kansen op de arbeidsmarkt.
- Gelijke behandeling in het systeem van sociaIe zekerheid.
- Gelijke loon voor gelijk werk.
- Gelijke mogelijkheden voor vrouwen en mannen om
huishoudelijk werk en betaald werk te combineren - in het
bijzonder door mogelijkheden voor kinderopvang.
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amen zijn wij verantwoordelijk voor
----" de zeeen en de meren van Europa,

voor onze kusten en onze rivieren, voor
onze bossen, voor het water, de aarde en
de lucht.

Een gemeenschappelijk Europees
milieubeleid is nodig omdat de vervuiling
geen grenzen kent.
Wij plegen roofbouw op de natuur en
lopen daarmee het risico de wereld te
verwoesten. Deze houding moet
veranderd worden.
Het Verdrag van de Europese Unie draagt
hiertoe bij. Het vereenvoudigt de
besluitvorming op het gebied van het
milieu. Bovendien verplicht de EU zich met
dit Verdrag in te zetten voor een
ecologisch verantwoorde, economische
groei.

De nieuwe mogelijkheden moeten benut
worden. Sociaaldemocraten willen een EU,
die haar economische kracht inzet voor
ecologische vernieuwing van de
ge"industrialiseerde maatschappij. Dit zal
nieuwe banen scheppen en de
internationale concurrentiepositie van de
EGversterken.
Er moet een Milieu-Handvest van de EU
komen dat juridisch afdwingbaar is en
waarin de op de Top van Rio aangegane
verplichtingen ten uitvoer gebracht
worden.
Wij willen het klimaat beschermen en
daarom minder energie verbruiken en
overgaan op hernieuwbare
energiebronnen. Hiertoe kunnen gerichte
belastingmaatregelen bijdragen. Wij
juichen het verbod, waar wij ons ook voor
ingezet hebben, op het gebruik van
chloor, fluor en koolwaterstoffen toe; dit

verbod moet gaan gelden voor aile
stoffen die de ozonlaag aantasten.
Wij willen een gemeenschappelijke
Europese actie om de veiligheid van
kerncentrales en opwerkingsfabrieken te
verhogen. In geval van gevaar dienen
deze centrales direct stilgelegd te worden.
Een Europees afvalbeleid moet ontwikkeld
worden, met als belangrijkste prioriteiten
vermindering en hergebruik. Stortplaatsen
en verbrandingsovens moeten voldoen
aan strenge minimumnormen. Wij zijn
tegen afval-exporten naar Oost-Europa of
ontwikkelingslanden.
Wij willen het EU-beleid voor schonere
lucht, water en bodem uitbouwen.
Er moeten maatregelen komen om
woestijnvorming te bestrijden en
herbebossing te stimuleren.

De natuurlijke omgeving van planten en
dieren moet beschermd worden;
natuurgebieden en reservaten dragen bij
aan het overleven van bedreigde soorten.
De groeiende verkeersomvang moet worden
ingedamd; het verstopt de wegen en
vervuilt onze lucht. Belastingmaatregelen,
goed functionerend openbaar vervoer en
een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen kunnen bijdragen tot de
bescherming van mens en milieu. De
transportpolitiek van de Europese Unie moet
erop gericht zijn het lange afstand
goederenverkeer en het transport van
gevaarlijke stoffen, per spoor of over de
waterwegen te laten plaatsvinden. Het
eenzijdig bevoordelen van het wegvervoer

de landbouwsector mogen er niet toe
leiden dat onnodige overschotten door de
belastingbetaler worden gefinancierd.
Daarentegen willen wij de landbouwers en
de visserseen inkomen garanderen, het
milieu beter beschermen en de
ontwikkeling van het platteland
bevorderen.
De EU moet toe naar een grootschalige
milieuvriendelijke produktie.
Levensmiddelen moeten vrij zijn van
gevaarlijke toegevoegde middelen.

moet worden beeindigd.

Wij erkennen de bijdrage van de landbouw
aan het verbeteren van het milieu. Voor
bijzondere activiteiten gericht op
milieuverbetering, kunnen extra
vergoedingen uitgetrokken worden.

Wij willen de hervorming van het
gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid voortzetten. De hoge uitgaven voor

Het toekomstige landbouw- en visserijbeleid moet sterker verbonden worden met
het regionaal, sociaal en milieubeleid, zodat

de bewoners van het platteland en aan de
kust meer perspectief hebben.
Tot een actief consumentenbeleid
behoren: volledige informatie, hoge
veiligheidsnormen voor de produkten, en
verbeterde etikettering van de
levensmiddelen en de ondersteuning van
Europese consumenten-organisaties.
Europese samenwerking op het terrein
van de volksgezondheid is noodzakelijk
met name als het gaat om kanker- en
AIDS-onderzoek.
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et einde van de Koude Oorlog gaf
veel mensen hoop op een duurzame

vrede.
Deze verwachting is wreed verstoord.
Het bevorderen van vrede door
samenwerking - is een doel waarvoor
sociaaldemocraten zich altijd hebben
ingezet.
Wij willen dat de EU nu al haar kracht
voor dit doel inzet.
Het Verdrag van Maastricht is een
belangrijke stap in de richting van een
gemeenschappelijk buitenlands- en
veiligheidsbeleid.

welvaart niet behouden in een situatie
waarin aan haar grenzen armoede bestaat.
Daarom willen wij:
- meer middelen voor ontwikkeling
aanwenden en minder voor bewapening;
- meer werken aan een eerlijke
economische wereld-orde.

De verbetering van de situatie in de armere
regio's is in de eerste plaats noodzakelijk
terwille van de solidariteit. Maar zij zal
daarnaast ook bijdragen tot ons
economisch welzijn.

Onze belangrijkste taak in het kader van
deze vredespolitiek is het bereiken van

Om zo snel mogelijk te kunnen reageren op
dreigende conflicten, moeten de Verenigde
Naties hervormd en versterkt worden. Zij
moeten de mogelijkheid behouden om
vrede te hand haven en eventueel op te
leggen. In het kader van een
gemeenschappelijk buitenlands- en
veiligheidsbeleid zal de problematiek aan

een evenwicht tussen Noord en Zuid,

de orde moeten komen van een

tussen Oost en West, tussen de arme en de
rijke landen. Want de EU kan haar

permanente zetel van de Europese Unie in
de VN-Veiligheidsraad.

In een door instabiliteit bedreigde wereld,
kan de Europese Unie zelf het beste
voorbeeld zijn van een vreedzaam
samenleven van volkeren.

Wij komen op voor mensenrechten en
democratie wereldwijd. Oorlogsmisdaden en
misdaden tegen de mensheid dienen door
het Internationale Gerechtshof te worden
behandeld.
Voor vrede is nauwe samenwerking
belangrijker dan militaire kracht. Maar
zonder bescherming tegen militaire
bedreiging kan er geen vrede zijn.
Zorgen voor vrede in Europa is allereerst een
taak voor de Europeanen zelf.
De NAVO, de WEU, de Noord Atlantische
Samenwerkings Raad en de CVSEzijn
belangrijke elementen van een
gemeenschappelijk veiligheidssysteem voor
heel Europa. Ook de staten die geen lid zijn
van een militair bondgenootschap, hebben
in deze een belangrijke
verantwoordelijkheid.
Samen willen wij, in overeenstemming met
het Handvest van Parijs, conflicten op
vreedzame wijze oplossen, minderheden
beschermen en weerstand bieden aan iedere
poging om met geweld grenzen te wijzigen.

_VI_

Er moet een Europese vredesmacht
gevormd worden die ter beschikking staat
van de CVSEen de Verenigde Naties. Geen
enkel land kan echter verplicht worden om
troepen beschikbaar te stellen voor deze
vredesmacht.

Een open EU levert een grote bijdrage aan
meer samenwerking in de wereld.

Praag, Warschau en Boedapest zijn net zo
goed Europese steden als Parijs, Lissabon
en Kopenhagen; de Middellandse Zee
behoort net zo goed tot Europa als de
Oostzee.

Samen willen wij zorgen voor
ontwapening, voor controle op
bewapening. en op export van wapens en
gevaarlijke technologieen. Wij werken
onder andere aan het tegengaan van de
verspreiding van wapensystemen en
gevaarlijke technologieen.

De EU moet uitgebreid en opengesteld
worden. Een succesvolle Europese
integratie is een bijdrage tot de opbouw
van heel Europa. Landen die willen
toetreden moeten aan de economische
voorwaarden voldoen en zich aan de
doelstellingen van de Europese Unie
binden, met aile daarin voorziene rechten
en plichten. Bovendien willen wij de
besluitvorming van de EGversterken en

verbeteren. Daarom moet uitbreiding van
de EU gepaard gaan met een verdere
verdieping. zodat de doelmatigheid van
de besluitvorming behouden blijft.

De landen van de Europese Vrijhandels
Associatie moeten zo snel mogelijk tot de
EUtoetreden.

Wij nemen kennis van de adviezen van de
Commissie over de aanvraag tot
toetreding van andere landen.

Wij willen de Europese weg openstellen
voor de zich herstructurerende landen van
Midden- en Oost-Europa. Nu hebben zij
vooral behoefte aan hulp bij de
heropbouw. toegang tot de EU-markt, en
culturele en politieke samenwerking.
De samenwerking met onze buurlanden in
het hele Middellandse Zeegebied moet
ontwikkeld worden op het gebied van
handel, toerisme, bevoorrading van
energie en milieu. Dit bevordert goede
betrekkingen en stabiliteit.

'---------'

ele miljoenen mensen in de wereld
zijn op de vlucht.
Altijd al hebben immigranten de landen
van Europa verrijkt. Dat zal in de toekomst
ook zo zijn.

De EU kan niet aile vluchtelingen
opnemen die in de Unie asiel zoeken.
Maar zij moet verdraagzaam en gastvrij
blijven.

Vanwege de open binnengrenzen zijn
gemeenschappelijke Europese regelingen
nodig, die voor de buitengrenzen van de
Europese Unie gelden.

Wij willen dat politi eke vluchtelingen in
de EU een veilig toevluchtsoord kunnen
vinden en dat vervolgden volgens de
Geneefse Vluchtelingen Conventie
aanspraak kunnen maken op asieL

of in de regio van herkomst bescherming
krijgen.

Er moeten regelingen komen voor de
immigratie van personen die om
economische redenen de Europese Unie
binnenkomen.

Wij willen dat illegale arbeid en illegale
immigratie op Europees niveau bestreden
wordt.

Maar bovenal is er meer aandacht nodig
voor de oorzaken van migratie en/of
vi uchtel ingenstromen.

Voor buitenlanders die al een aantal jaren
legaal in de Europese Unie wonen, moet de
integratie vereenvoudigd worden.
Bijvoorbeeld door middel van het toekennen
van specifieke rechten zoals stemrecht bij
gemeenteraadsverkiezingen, het recht op
gezinshereniging en een vereenvoudigde
natura Iisatieprocedure.

De immigratie en de sociale problemen
worden in toenemende mate misbruikt door
extreem-rechts. Racisme,vreemdelingenhaat
en anti-semitisme mogen nooit meer een
kans krijgen. Met een specifieke campagne
dient de EU hiertoe bij te dragen. Racistische
en extreem-rechtse activiteiten moeten
aangeklaagd kunnen worden.
Wij willen een Europese maatschappij.

Mensen die wegens honger, oorlog of
natuurrampen vluchten, moeten voor een
beperkte tijd opgenomen kunnen worden

waarbinnen voor een ieder gelijke kansen
bestaan ongeacht geslacht, ras, religie en
levensbeschouwi ng.

D

e georganiseerde misdaad in
Europa kent geen grenzen meer.
Zij brengt de burgers in gevaar, zij
infiltreert zich in de economie en
ondermijnt de democratie.
De handel in drugs en de wapensmokkel,
het witwassen van zwart geld en het
terrorisme, de mensenhandel voor
prostitutie en andere vormen van
internationale misdaad kunnen alleen door
gemeenschappelijke actie effectief
bestreden worden.
Daarvoor zijn nodig:
- nauwere samenwerking tussen de
nationale politiekorpsen van de lidstaten.
- snelle invoering van EUROPOLonder
democratische Europese controle.
- strengere maatregelen tegen witwassen
van geld en economische misdaad.
Een gecoordineerde strijd tegen de handel
in drugs, moet vergezeld gaan van een
beleid voor hulp aan drugsverslaafden.

D

e toekomst van Europa Iigt niet in
een gecentraliseerde superstaat.
Aileen een democratisch Europa is een
sterk Europa; alleen openbaarheid schept
vertrouwen en voorkomt misbruik van
politieke macht.
Het Verdrag betreffende de Europese Unie
versterkt het Europees Parlement.

Maar dat is niet genoeg. Wij willen de
door het Verdrag van Maastricht
voorziene herziening in 1996 gebruiken
om de EU democratischer en
besluitvaardiger te maken.
Volledige democratische deelname van en informatie voor - de burgers, nationale
identiteit en regionale diversiteit moeten

Europees Parlement en de Raad van
Ministers samen beslissen, en dat binnen
die Raad gestemd wordt bij
gekwalificeerde meerderheid.
De nationale parlementen moeten de
Europese politiek van de lidstaten
democratisch controleren.
De lokale en regionale autoriteiten
moeten bij het besluitvormingsproces van
de EU betrokken worden, het onlangs
opgerichte Comite van de Regio's zal
hieraan kunnen bijdragen.
Wij willen het principe van subsidiariteit
toepassen. In de toekomst zal dit het
volgende inhouden. Zoveel mogelijk
nationale en regionale gedecentraliseerde
besluiten. Maar waar nodig Europese
regelgeving en Europese wetgeving.

de Europese Unie kenmerken.
Dit principe mag echter niet gebruikt
Wij willen dat het Europees Parlement
initiatiefrecht krijgt, dat als regel het

worden om de vooruitgang van de sociate
en milieu-politiek tegen te werken.

Een democratisch Europa moet groeien op
basis van:
- Uitbreiding van de banden tussen steden
en gemeenten in de verschillende
landen.
- Verdere ontwikkeling van samenwerking
tussen de regia's binnen en buiten de EU.
- Stimulering en uitbreiding van de
communautaire jeugd-
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uitwisselingsprogramma's, am de
verstandhouding tussen Europeanen te
verbeteren.
- Het opzetten van de ontwikkeling van
Europese Jongeren Organisaties.
- Het opzetten van een onderwijssysteem
dat het leren van vreemde talen
bevordert en dat mensen dichter bij
elkaar brengt.
Op deze manier kan de culturele rijkdom
van ons continent door zo veel mogelijk
mensen gedeeld worden.
Een stabiele democratie vereist een
geloofwaardige politiek.
Partijen zijn in moderne democratieen
onmisbaar. De verbetering van het
functioneren van deze partijen is bij
gevolg een noodzakelijke voorwaarde
voor een sterker vertrouwen van de
bevolking in het politieke systeem en voor
haar deelname in dit systeem.

(orruptie, persoonlijke verrijking en
i1legale partij-financiering schaden het
vertrouwen in het politieke systeem en
daarmee de democratie.
Wij willen duidelijke regels am
machtsmisbruik en corruptie te
voorkomen. Wij willen open en
doorzichtige partij-financiering die
onderworpen is aan publieke controle.

W
'--

ij. socialisten en sociaaldemocraten,
---' nemen nieuwe uitdagingen aan. Voor
de eerste keer gaan wij
gemeenschappelijk de Europese
verkiezingen in als de Partij van de
Europese Sociaaldemocraten. Wij hebben
verschillende tradities en
verantwoordelijkheden in onze
respectievelijke landen. Maar wij hebben
een gemeenschappelijk doel: Europa moet
naar een eenheid toegroeien.

De EU moet meer zijn dan een markt. Wij
willen er een echte gemeenschap van

maken, die uitdrukking geeft aan de grate
Europese tradities van de parlementaire
democratie, de mensenrechten en de
verzorgingsstaat, en waarin de rijke
culturele verscheidenheid behouden en
versterkt zal worden.

Wij staan aan het begin van een periode
van nieuwe mogelijkheden. De oude
antwoorden bieden geen
toekomstperspectief meer. Wie morgen
veilig en zeker leven wil, moet zich
vandaag voor verandering inzetten.

Wij roepen iedereen op, samen met ons
een vreedzaam en sociaal Europa te
verwezenlijken.

ledere stem telt om een krachtige
vertegenwoordiging van de Partij van de
Europese Sociaaldemocraten in het
Europees Parlement te verzekeren.

(1) Dit manifest moet gelezen worden in
het Jicht van de overeengekomen
akkoorden tijdens de Europese Raad in
Edinburgh in december 1992, waarin
voor Denemarken speciale regeJingen
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zijn getroffen met be trekking tot
verschiJlende beleidsterreinen ven het
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