Een liberaal Europa
Op 10 juni aanstaande vinden de zesde rechtstreekse verkiezingen voor het Europese
Parlement plaats. De VVD moet bij deze verkiezingen duidelijk maken hoe zij de toekomst
ziet van Nederland en de rol die de Europese Unie daarbij vervult.
De VVD maakt zich sterk voor een liberaler Europa. De VVD wil als onderdeel van de
liberale ELDR-fractie in het Europees Parlement werken aan een Europa, dat vrijheid
garandeert: vrijheid om te ondernemen, vrijheid om te werken, vrijheid om wetenschap te
beoefenen, vrijheid om te ontwikkelen. Wij zijn voor een vrij en veilig Europa zonder
binnengrenzen, met meer markt en minder regels. De VVD is voor verbeterde en versterkte
Europese samenwerking. De VVD is voor Europese samenwerking, maar schroomt niet te
zeggen dat het beter kan. Wij zijn vóór Europa, maar dan wel een Europa dat zijn grenzen
kent. Een Europa, dat zich richt op al die problemen die de lidstaten alleen niet kunnen
oplossen.

1. AFSPRAAK IS AFSPRAAK
Het stabiliteitspact staat garant voor gezonde overheidsfinanciën en voorkomt dat landen
hun economische problemen afwentelen op de toekomst of op andere lidstaten. Onlangs
heeft een aantal landen de regels van het pact geschonden. Deze landen werden niet
gestraft. De VVD accepteert schending van het stabiliteitspact niet. Immers, afspraak is
afspraak. De VVD pleit voor versterking van het pact en steunt de Europese Commissie bij
haar gang naar het Europese hof.

2. EEN EUROPEES ASIEL- EN IMMIGRATIEBELEID
Er valt veel te winnen met goede Europese samenwerking, bijvoorbeeld ten aanzien van het
asiel- en immigratiebeleid. De VVD wil het asiel- en immigratievraagstuk goed aanpakken
door rechtvaardig en eenduidig beleid. Naast gemeenschappelijke normen voor de opvang
en toelating van vluchtelingen wordt gewerkt aan een eenduidig restrictief toelatingsbeleid
voor economische migranten. Het asielbeleid wordt zoveel mogelijk gericht op opvang van
vluchtelingen in de regio. Hiervoor zullen voorzieningen moeten worden getroffen. Voor
asielzoekers die toch naar Europa komen gelden dezelfde normen in alle Europese landen.
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Door een “Groene Kaart” te introduceren wordt voorkomen dat economische migranten de
asielprocedure misbruiken. Individuele lidstaten zullen over hun eigen
immigratiedoelstellingen moeten kunnen blijven kunnen beslissen. Alle Europese landen
moeten samenwerken bij het uitzetten van illegalen. Commissie en Raad dienen in
onderhandelingen met derde landen clausules overeen te komen voor probleemloze
terugzending van illegalen naar het land van herkomst. De Europese buitengrenzen dienen
streng te worden bewaakt.

3. EEN VEILIG EUROPA
Grensoverschrijdende problemen bedreigen de veiligheid van de Europese burger. Hier is
een belangrijke rol voor de Europese Unie weggelegd. De bestrijding van terrorisme en
internationale criminaliteit (zoals drugshandel en mensensmokkel) vragen bij uitstek om een
gezamenlijke aanpak. De VVD staat voor een effectief justitieel en politieel beleid. Europol
moet beter worden toegerust, er moet sprake zijn van een nauwere politiële en justitiële
samenwerking tussen de lidstaten en criminele geldstromen als ook fraude moeten hard
worden aangepakt.

4. EEN GEZOND EUROPA
De VVD is van mening dat in het geval van crisissituaties (bijvoorbeeld dreigende
epidemieën zoals SARS en de vogelgriep) de EU binnen 24 uur in staat moet zijn om
effectieve maatregelen daartegen te nemen. De VVD streeft naar een vrije markt voor de
levering van medische diensten en medicijnen. Door grensoverschrijdende concurrentie toe
te staan kunnen patiënten terecht waar ze willen, zullen de wachtlijsten slinken en kunnen de
kosten van medicijnen fors omlaag. Uiteraard moeten de lidstaten zelf verantwoordelijk
blijven voor de organisatie en financiering van hun zorgstelsels.

5. EEN BETAALBAAR EUROPA
Van alle lidstaten draagt Nederland per hoofd van de bevolking het meest af aan de EU. Dit
moet veranderen. De VVD zet daarom in op een strak uitgavenbeleid en een nettobegrenzer van de Nederlandse afdracht om te komen tot een redelijke bijdrage. Europese
structuurfondsen moeten in de toekomst alleen ten goede komen aan de landen die ze
werkelijk nodig hebben, dat zijn dus de nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa. Het
uitgavenbeleid moet Europese meerwaarde opleveren. Rijke lidstaten kunnen veel beter zelf
investeren in hun eigen zwakkere economische regio’s dan dat de Commissie dat doet met
hun geld. Tijdelijke financiële ondersteuning van armere Europese landen zodat zij
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aansluiting vinden bij de rest is nodig. Niettemin moeten ook deze landen uiteindelijk op
eigen benen staan. Europees wat moet, nationaal wat kan.

6. ONDERNEMENDE BOEREN VOOR VEILIG EN EERLIJK VOEDSEL
De VVD wil het Europese landbouwbeleid grondig hervormen. Europese boeren moeten zich
richten op de markt. Subsidies voor productie en uitvoer moeten zo snel mogelijk worden
afgeschaft. De ontwikkelingslanden moeten een echte kans krijgen om te concurreren.
Duidelijke milieunormen, strenge naleving en intensieve dier- en voedselcontroles dienen
voedselveiligheid en dierenwelzijn te garanderen, voor producten van binnen en buiten de
EU. De VVD wil duurzame plattelandsontwikkeling waarbij alle economische potenties op het
platteland worden benut.

7. EEN INNOVATIEF EN DUS GEEN BUREAUCRATISCH EUROPA
Europa moet kansen bieden door één Europese markt, minder regels, minder bureaucratie,
meer vrij ondernemerschap en meer individuele verantwoordelijkheid. Ook in Europa moeten
de kosten, ontstaan door nieuwe regelgeving, omlaag. De VVD wil dan ook dat Europese
regels (nieuwe en bestaande) worden getoetst op de administratieve lasten die deze regels
veroorzaken voor zowel de private als de publieke sector. Het streven naar een Europese
innovatieve en hoogwaardige kenniseconomie moet worden versterkt. Hiertoe moet een
bindend politiek spoorboekje worden opgesteld in plaats van aanbevelingen die tot niets
verplichten. Een flexibele arbeidsmarkt, gemakkelijke toegang tot risicodragend kapitaal,
flexibele pensionering, deregulering, goed en toegankelijk (grensoverschrijdend) onderwijs
zijn in deze van groot belang. Ruim baan voor private initiatieven en slimme ppsconstructies. Na vijf jaar vervallen Europese regels automatisch, tenzij wordt aangetoond dat
ze nog steeds een grensoverschrijdend doel dienen. Milieuvervuiling beperkt zich niet tot
landsgrenzen. Hiervoor is Europese regelgeving in de vorm van doelvoorschriften
noodzakelijk.

8. EEN DEMOCRATISCH EUROPA
De VVD wil een democratisch Europa. Wie in Europa verantwoordelijk is voor welke
besluiten moet voor de burgers duidelijker worden. Wij willen het Europees Parlement meer
invloed geven. De Europese instellingen moeten betrouwbaar zijn, en dus mag er geen
plaats zijn voor fraude, vriendjespolitiek, verspilling en geheimzinnigheid.
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9. BUITENLANDS BELEID
De VVD is voorstander van een gemeenschappelijk buitenlands beleid, waarbij naast
mensenrechten, Europese belangenbehartiging een belangrijke doelstelling is.
Defensie, handelspolitiek en Europese ontwikkelingssamenwerking dienen daarbij inzetbare
middelen te zijn. De lidstaten behouden de autonomie over de inzet van hun troepen. Bij
conflicten, van welke aard dan ook, dient gestreefd te worden naar multilaterale oplossingen.
De relatie tussen Europa en de VS is gebaseerd op partnerschap. De lidstaten van de
Europese Unie moeten met het oog op toenemende terroristische dreiging en verdere
internationale vredestaken een gezamenlijke veiligheidsvisie ontwerpen en een
defensiebeleid ontwikkelen in samenwerking met de NAVO. De VVD steunt de oprichting
van een Europese Snelle Reactiemacht. De VVD wil dat de EU zich blijft inzetten voor een
verdere vrijmaking van de wereldhandel middels overleg in de Wereld Handels Organisatie.

10. EEN SLAGVAARDIG EUROPA
Op 1 mei treden 10 nieuwe lidstaten tot de Unie toe. Andere landen zijn kandidaat om lid van
de EU te worden. De VVD wil voor 2009 geen nieuwe kandidaten uitnodigen, laten we eerst
ons eigen EU-huis op orde maken. Bij een eventuele verdere uitbreiding van de EU verkrijgt
een Europees land slechts kandidaat-status wanneer het voldoet aan de politieke
Kopenhagen-criteria. Pas daarna wordt een traject voor toetreding overeengekomen.
Daadwerkelijke toetreding vindt alleen plaats wanneer de kandidaat-lidstaat volledig voldoet.
Belangrijk is dat verdere uitbreiding de slagvaardigheid van de Unie niet aantast.
Vastgesteld door de Partijraad op 13 maart 2004
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