Europa is van iedereen

Er is veel bereikt in de Europese Unie in de afgelopen jaren.
De gemeenschappelijke binnenmarkt is tot stand gekomen.
De Euro is een feit. Met de uitbreiding van de EU naar Midden
en Oost-Europa is een begin gemaakt. Het Verdrag van
Amsterdam geeft mogelijkheden voor meer beleid Em meer
democratie op basis van de grotere bevoegdheden van het
EP.
Deze situatie biedt kansen niet alleen om meer te doen voor de
huidige EU burgers maar ook om meer stabiliteit en welvaart te
scheppen in een groter deel van ons continent. Deze zijn immers
de belangrijkste kenmerken van het Europese beschavingsideaal
waarvoor de EU dient te staan. Aan dat ideaal moet voortdurend
gewerkt worden, zeker in een tijd waarin er ook kritiek is op het
integratieproces.
Uitbreiding van de EU is een belangrijke prioriteit die gepaard
moet gaan met investeringen in de kwaliteit van de huidige EU,
en dat vooral op terreinen die de EU dichter bij de burger
brengen. Wat de afgelopen jaren bereikt is, dwingt ons nieuwe
ambities te formuleren. De economische en sociale
verantwoordelijkheden van de EU moeten verder ingevuld
worden. We moeten gezamenlijk opkomen voor het Europese
sociale model. Het milieu-beleid moet meer inhoud krijgen. Wij
willen een gezamenlijke aanpak van de immigratie problemen.
Misdaadbestrijding wordt in toenemende mate een Europese
aangelegenheid. De EU moet een factor in de wereld worden en
op mondiaal niveau meewerken aan rechtvaardige verhoudingen.
De contouren van een politieke unie beginnen zichtbaar te
worden. Ook wijzelf moeten veranderen. Wij moeten eraan
wennen dat de EU geen buitenland is maar een
lotsgemeenschap waarin we steeds meer verantwoordelijk voor
elkaar worden en steeds meer bemoeienis met elkaar krijgen.
Tegelijk is de EU cultureel zeer divers. Culturele diversiteit is een
bron van kracht voor de Unie. Er moet meer ge'investeerd worden
in culturele en maatschappelijke uitwisselingen. Het conceptmanifest van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
verwoordt deze noties. Samen met andere Sociaal-democraten
kunnen we de komende jaren werken aan het verwezenlijken van
deze prioriteiten, op weg naar een sterkere Unie die van iedereen
is. Oat is onze inzet voor de Europese verkiezingen.
In deze resolutie legt de PvdA vast waaraan onze leden van het
EP tegen de achtergrond van het PES-manifest extra aandacht
moeten geven.

Binnen de Unie moeten het economische en het sociale beleid
elkaar versterken. De PvdA steunt de afspraken gericht op de
stabiliteit van de Euro en de onafhankelijkheid van de Europese
Centrale Bank. Deze varmen, met de
werkgelegenheidsrichtlijnen, de basis voor een versterkte
economische coordinatie binnen de Europese Unie gericht op het
scheppen van werk. De PvdA wi! daarover meer verplichtende
afspraken. In Europees verband moet gewerkt worden aan een
y~rschuiving van belastingop argeid .naa~ belastinggRkapi!a<;1j.
Met het BTW-instrument moeten arbeidsiritensieve diensten
gestimuleerd worden. Meer samenwerking op belastinggebied is
nodig en gewenst ook ten bate van het milieu (Ecotax). Ook dat
draagt bij aan meer werk. Een actief economisch beleid betekent
meer nadruk op scholing. De ontwikkeling van nieuwe
investeringsbronnen via de EU is gewenst.
Bij een sterke EU horen goede afspraken over sociaal beleid. De
socia Ie verworvenheden mogen niet onder druk komen te staan
door negatieve beleidsconcurrentie tussen lidstaten. Het risico
van concurrentie op sociaal beleid moet bestreden worden door
minimum voarwaarden op Europees. r'liveau. De positie van
werknemers in internationale bedrijven wordt versterkt. Europese
rf?gels met QE!trekkingtotminimumloon en minimum inkomen
rDPE!tE!QClrl11()~<:IeE!n
uit~l.llitit~g.·t~gE!ngCl(3D.
Het is belangrijk de
socia Ie dialoog op Europees niveau te versterken.
Belemmeringen voor het vrij verkeer van werknemers, met name
in grensregio's, moeten worden weggenomen.
Een sterk Europa is schoon. De EU moet overal waar mogelijk
milieudoelstellingen in het beleid integreren. Tegelijk wi! de PvdA
concrete initiatieven. De energie-politiek van de EU moet zich
meer richten op energiebesparing, o.a. door het zwaarder
belasten van energie-gebruik via bijvoorbeeld accijns op kerosine.
Daarnaast moet duurzaam energie gebruik in Europees verband
gestimuleerd worden. De EU moet zich houden aan de
intetnationale afspraken over het beperken van C02-uitstoot. De
aanpak van onveilige kerncentrales binnen en buiten de Unie en
andere milieu-projecten krijgen grotere prioriteit binnen de
programma's van de EU. De Habitat richtlijn ter bescherming van
kwetsbare en unieke natuurgebieden moet worden uitgevoerd. De
PvdA wil, kort gezegd, een Pact voar werkgelegenheid,
duurzaamheid en solidariteit als aanvulling op het stabiliteitspact.

De uitbreiding van de EU naar Midden- en Oost-Europa is een
van de belangrijkste opgaven in de komende jaren. De belofte
v~m Iidmaatschap moet waar gemaakt worden. De PvdA dringt
daarom aan op snelheid en op een adequate ondersteuning van

de kandidaat-Iidstaten van wie veel aanpassing wordt gevraagd
aan een Unie, die steeds meer beleid ontwikkelt.
Overgangsregelingen kunnen lidmaatschap vergemakkelijken. De
voor uitbreiding uitgetrokken gelden mogen niet worden
verminderd.
De invoering van de Euro en de ontwikkeling van een gezamenlijk
economisch beleid geven de EU de kans een positieve bijdrage te
leveren aan betere economische verhoudingen in de wereld. Oat
vraagt een open houding met oog voor de belangen van de
armste landen. Oat vereist het spreken met een stem. Het is van
groot belang dat de EU open is voor de exporten van opkomende
economieen. Het toezicht op banken en beurzen moet worden
verbeterd. Via internationale afspraken moeten de negatieve
eJfecten van het vrije kapitaaly~rk~~r vyqr<:leD
J~ge.r1ge.g9§n,~
De
PvdA wil meer samenhang tussen de ontwikkelingshulp van de
EU en intern beleid: Hulp aan arme landen mag niet ondermijnd
worden door bijvoorbeeld het EU landbouwbeleid. Van de EU
hulp dient ten minste 20% besteed te worden aan de verbetering
van sociale basis voorzieningen. De EU geeft meer prioriteit aan
Afrika.

De open grenzen zijn een feit. Daarmee is de noodzaak van een
gezamenlijk "binnenlands" beleid enorm toegenomen. Voor de
PvdA verdienen een Europees asiel- en immigratie-beleid en de
bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit de meeste
aandacht.
Er moeten rechtvaardige afspraken komen over opvang en
spreiding van vluchtelingen uitgaande van het Verdrag van
Geneve. Ne.derland zet zich daarbij in voor een humaan en
rujmhartig beleid. In Europees verband zal ook worden gezocht
naar alternatieve vormen van verblijf en opvang van migranten.
De mogelijkheid van een Europese immigratiewet wordt
onderzocht. Het beginsel van vrij personen verkeer binnen de
Europese Unie moet voor aile ingezeten van de EU uitgevoerd
worden. Het Weense waarnemingscentrum tegen racisme moet
intensief gebruikt worden in de strijd tegen racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat.
Van een andere orde maar niet minder belangrijk is de aanpak
van criminaliteit door meer samenwerking en uitbreiding van de
bevoegdheden van Europol met een goede democratische
controle. Er wordt werk gemaakt van de harmonisatie van
rechtsregels op weg naar een Europese ruimte, van vrijheid,
veiligheid en recht. Oaarbij hoort het oprichten van een Europees
Openbaar Ministerie.

Het Verdrag van Amsterdam is een belangrijke stap op weg naar
meer daadkracht en meer democratie binnen de EU. Maar de
discussie over de vormgeving van de Unie is nog lang niet af. Er
is nog steeds een democratisch tekort. Een grotere Unie vereist
een betere besluitvorming. De PvdA wi! daarom een nieuwe
regeringsconferentie met als inzet meer
meerderheidsbesluitvorming in de Raad en meer.medebeslissingsrecht voor het EP en e~D Commiss~~risper lidstaat. De
PvdA wil bovendien de invoering van inqividuele p6litiel<e
aansprakelijkheid van Commissarissen.
De nauwe samenwerking van het EP met nationale parlementen
vergroot de democratische controle. De PvdA wil dat
Europarlementariers spreekrecht krijgen in de relevante
commissie van de Tweede Kamer.

De PvdA heeft ambities voor de Unie voor de komende
mandaatsperiode en daarna. Daarvoor moeten voldoende
middelen beschikbaar zijn.
In het begrotingsbeleid staan de volgende uitgangspunten
centraal:
• De lasten van de Unie moeten naar draagkracht over de
Iidstaten verdeeld worden .

• Voor de uitbreiding van de EU moet voldoende geld
beschikbaar zijn.
Hervorming van de EU-financiering is nodig. Daarbij streeft de
PvdA naar een goedkoper landbouwbeleid en het totstand
brengen van een inkomstenbron voor de Unie: ledere Iidstaat
betaalt een bepaald percentage van het BNP.
Voorts pleit de PvdA vaar een strikte uitgavendiscipline, een meer
efficient gebruik van financiele middelen en een scherpere
fraudebestrijding.

