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WD.,10 punten Europese verkieZingen 10 juni 1999

De WO zegt waar het op staat
Oe Europesa Unie is befangrfjk voai Nader!ancL E~o goed bestuurd, betaalbaar
.an democratisch Europa, daar hebben we aHemai:lf wa.t aan. De VVD wil de sterke
kanten van de EUiopese samenwerking benunen en de %w3.kke kanten
aanpakken. De \lVD ZGgt waar h~t op staat: ti&n punten om te komen tot een
modern en betrouwbaar Europa..

1. Een democratisch Europa
Europa is nag niet democrntisch geno9g. De VVD wii claar wat aan dOCfl. Het .Europees
Paliement moet de mogelijkheid krijgen lndivjduele Ccmrrdssarissen naSi hl.lis te sture"
6.js 7;ij het vertrouwen vannerPanement ~icren habben. Oat Partement meef ook --::.
kUl1risn meebeslissen Over de gehel& begroting van de Unie. En de VVO \/lndt dat net
Europese Parlement weg moetu[fstraaisbllrg e'l alle~ moet !"louden jn 8rwss,~J,,-

2. Een veins Europa
GrensovamchriJdende mfsdaad moetefl we grensoverschrijdend bestrijdetl. Oat kan ais
iNt~ de samenvl1erking tusser. de iidstaten op het terrein van de polit[~ (Europal) maar
ooK 00 dat van iustitie fcoenoare ministaries en iecllters} versterken. De VVD wii
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daarblj voorrang gaven aar; een gezamenlii~~aanp~~e!lse\is~ckts.~l,
drug,;fiandel, terrorisme, wapenMari-aalen--intematioriaie fraucie. De besraande
mensenrecnten moetiO;!idaarbij geeeiJ:ledigd blijve!"L
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3. Een batrQuwbaar Europa
De El1:"ooese insteHingen dlenen betroi1wb~.aJ te-zijn. De VVD heeft zlCh aaer de
afgslopen tijd sterk VOOf gemaakt 'lJoor fraude, vriendiespoHtiek. v~ispimn9 en
geheimzinnigheici is gaen plaats. En ook niet "t;'Dor ccmmissarisserr die na/aten
maatregelen daartegen te "em~n. M~~r o\=>enbaarheki i5 iicdig. \fan lidstaten en
jnsfei!!ngen die nalatJg zijn, cHent de EU geld ramg t~ vord~ren err eSii boets te herren.
Ook het Parlem;ant heeft een grcte t/lt;!.raniwooroeli}!r.he)d: Zl1Shet 20rgt voar meer
cpenbaarheid van be.sWur, zaJ de gelcoftvaarciigheid van de Unie voor de burger
toenemen.

4. cen betaalhaar Europa
De Nederlandse overheid vcert eE:fi sober financieei beie!d. Dat zow de E U ook moeten
doen, door minig en doelm"rtig met haer middeien am· h~':Qaan. Dat vereist eeiJ sterke
begrotingsdisclPline. En dat vereist e€n harce: t:uro, vinat~cle \lVD. Want die is Vail
?roo~beiang ~cor hat handelsverkear Gl'1 .'oar de ourge,"'S. De EwupesB Centrale 8~k
t5~~_'iifh~n~ __~_~~"'ria5j op geeli enkeie wijze CG>'n getomd wi:mfeii_

$. Een ondem&mend eUrQpa
De \/\/0 streett na~r ean stimuJerend cmdememersktlmaat in Europa. Daarice moeren
we de gcmeenschappe{~k.$ t!'Iii% \rol!9oi~ri_ Ale we IT"51<i'.belemmenngen wereidwljd
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\!erminderen, Kl.,tnnen bedrilve.n inakkeiijker Zak.en doen troier c;je grem:en heen. ZO
versterkel"l \'It; nun s'f2etmcgciijkheid. En <ius de werkgeleganheid. Net als in Nederland
is hat Midden- en Kleinbedrijf in E.uropa de banenmotor.

6. ean Europ:=. maar' ~n s.upEK'$taat
Europa is eco.l"lomisch nag niet af. Nationale abstakei$ belemrneren de
gemeerischap.pettJke markL Die mceten we opNimeii. We weten I..iit de prskti.Jk d~t
flsxib~ering en lJb"!!5lisering}$iderr tot economische groei en rot rneer
w€L-Kgeiegenheid, Maar we moe'ten natlonaal be!eid niet nflnodig naar BrusseJ
Qverhevelen. AUeetl afs de Ellropese Ltnfe daardoor siagvaardiger kan optreden is de-
\/VD vc-crstander van de overhe'leHng van bevQsgdhe<ien.

{ . Een Europa met een gezarnenUjk asleibeleid
'K. \/e$J binnertgrGnZeri zijn vervatlen. Daarom hebben we een ge_ri1~el'1~fha.Qgelill'

\\ < a&l.;Mbeleitl..n~di9. De V'vO is voo~tander van gemeenschaPR,:,lilketo~atin:g$reg~~s,
1\ een evenredlge veroeling van ontneemden en van opvangkostGf'l, een gezamen!JjK
ij terugkeerbeleid en van opvang in c:ieregia van herkomst.

e·, Een Europa dat de vrede bevamert
V.-,lkerenmcord aan Qnze buitengrenzen is niet aanvaardbaar. Daarom is gen
kra,,=htiger gezamenfijk bUltenlaiJ.l;iS-beieid van de EU rodIg. De vrede moeten we
handhaven lnN6V_O~vooral 0·1'de Balkan. Eel"! lidstaat moet niet in zjjn eentjs---een gezameniljk optraden kunnen tegenhouden, maar over de inz.et v~n de aigen

~< lr~ moeter'l de n~~parie~~sen het iaatste woare:! houden.

9. cell stablel Europa
De Komende l1itbreiding van de Vnie IS rechtvaardlg voor de nieuwe I1dstCJtcm. nO'

iJentaHen jaren van communisusche dictatuur. Zlj is oak vOQr OTiS belangri}k, '!;;;;Jilt die
uitbrefdtng ZOrgt voor 6tabiHteit sa.n cnze oostgrenzen en voor nieuwe afzetmark:tai!.
Maar cian moe.ten we I~erstde slagvaardigheid van de EU vergrotel'l. In de rege-J mo€'t
de Raad van Ministers bi] meerderheid besiulten kunnen namen.

10, Een green Europa
Het Europese iandbouwbefeid moet meer memgericht worden. We aiarran de
handeisbelemmeringen wereJdwijd te verminderen, me.t lr;;achtnemirl-Q '''-0.1'\ \Ilih-:?:'-.J ef:
s:::daie aspeeten. Het Europese plattelandsbeI13id lJ"'.oei zoroen Yoor dg ,-:;ntvl/ikk~!inc
van een leefuaar platteland, dat bnJist van de econorrUscne"-activitert. En '.'Ie hebbe~
-=~n gezamenJijk Europees miHeubeield nodig, omdat vervuilfng nier bij de .gtenzen
ophoudt. Voor luchf-, bodern·- en watervervuWnq ~ ELln:rpe.se reoelqe.\linc noodzakeHjk.
met sancties \loor Jeoereen die Zich er nisi Z3an houdt De V\/D ;tre"eft n;ar duurzsme
en ic·venskrachtige onr.Nikke!ing in de stad a!"';or.:het p!atteia.~d, waarb!J eccnGmie en
milieu eikao:!r i1iet uits!uiten maar' juist aanvuiIen.

Europees beleir; is binnenfands be/eid.. De \,rVDJr/est 'Voc••..aen sIagvaan:fige,
t:u~taQfbare7 democratische en veilige lEurop~se Unce.De we kiest voot een
mcu:iern en betrouwbaar Eutepq. De i--'VDzegf Waar het op staat


