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Een hervormingsagenda voor de toekomst van Europa

PRIORITEITEN VAN DE EVP-FRACTIE VOOR 2014-2019

Na de Europese verkiezingen staat de Europese Unie voor een aantal enorme uitdagingen. Er zijn
miljoenen werklozen, de migratie neemt toe, de wereldwijde concurrentie is onverbiddelijk en
maatregelen om de crisis te overwinnen gaan gepaard met een verlies van vertrouwen in het
probleemoplossend vermogen van de politiek.

De EVP-Fractie in het Europees Parlement en de nationale regeringen hebben zich ingezet voor het
doorvoeren van hervormingen om de Europese Unie in staat te stellen de acute crisis het hoofd te
bieden. In aansluiting daarop willen we een succesvolle hervormingsagenda voor de EU opstellen met
het oog op de toekomst van Europa, om de komende uitdagingen aan te gaan door het
concurrentievermogen van Europa te versterken en meer groei en banen te verwezenlijken, en zo het
vertrouwen van de burgers te herwinnen.

Europa hecht zeer aan zijn fundamentele waarden en de menselijke waardigheid, zoals vastgelegd in het
Handvest van de grondrechten. De EU moet laten zien dat zij in staat is haar christelijke democratische
waarden en haar sociale model te verdedigen in deze tijd van wereldwijde concurrentie en de
demografische ontwikkelingen waar de EU mee te maken heeft.

Om te kunnen bepalen of Europese wetgeving vereist is of niet moeten de beginselen van subsidiariteit
en evenredigheid structureel en terdege worden toegepast. Er moet rekening worden gehouden met de
standpunten van de nationale parlementen, overeenkomstig de protocollen 1 en 2 bij het Verdrag van
Lissabon.
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Wij verlangen van de nieuwe Europese Commissie dat zij de volgende doelstellingen in haar
werkprogramma opneemt:

I. Na de crisis hebben we Europa weer kunnen stabiliseren. Hierop voortbouwend moeten we
ons nu richten op groei en nieuwe banen.

 De regels van het stabiliteits- en groeipact moeten worden nageleefd. De overeengekomen
wetgevingspakketten op dit gebied (het Two Pack en het Six Pack) moeten volledig worden
uitgevoerd. Hierbij mag geen sprake zijn van politieke wijzigingen of concessies. Als we nu
verantwoordelijkheid betrachten door duurzame begrotingen op te stellen kunnen we voorkomen
dat de komende generaties worden opgezadeld met nieuwe schulden.

 Het belangrijkste instrument voor het verbeteren van het Europese concurrentievermogen is de
interne markt. De bestaande regels moeten worden doorgevoerd en de interne markt voor
diensten moet worden voltooid. We dringen erop aan dat de nieuwe Commissie
wetgevingsvoorstellen doet om de hoogste prioriteit te geven aan de uitvoering van de digitale
agenda, die een instrument moet zijn om de digitale markt te voltooien. Gemeenschappelijke
regels voor gegevensbescherming en voor bescherming van intellectuele eigendom, alsmede
voorstellen voor de naleving van die regels in een wereldwijde economie zijn van wezenlijk
belang om ten volle gebruik te kunnen maken van het potentieel van de digitale markt. Er is een
krachtige Europese strategie nodig voor internetveiligheid en tegen schendingen van de privacy.
Europa heeft de mogelijkheden om een wereldleider te worden in de digitale markt.

 In Europa moet een herindustrialisering plaatsvinden door middel van de tenuitvoerlegging van
een coherente strategie op dit gebied. De Europese Commissie moet hiertoe het initiatief nemen,
zodat ons industrieel concurrentievermogen versterkt kan worden zonder ondernemingen met
overbodige regelgeving te belasten.

 De eurozone moet worden geleid door een vaste voorzitter van de Eurogroep, die tevens
commissaris voor Monetaire Zaken is en die toezicht houdt op de nationale begrotingen in het
kader van het Europese Semester, een soortgelijke rol als die van de commissaris voor
Mededinging, De euro is ons gezamenlijk doel. We willen niet dat de EU wordt opgesplitst in
landen met en zonder euro. In dit kader moeten geen nieuwe bureaucratische structuren worden
opgericht, maar moet gebruik worden gemaakt van de bestaande instellingen van de
Gemeenschap. Bij eventuele nieuwe instrumenten moet worden gewaarborgd dat stimulansen
gebonden zijn aan strenge voorwaarden gelden.

 Er moet een EU-kader komen om ondernemingen in staat te stellen meer te investeren in
onderzoek en ontwikkeling. Innovatie is de toekomst.

 Er moet een gezamenlijk Europees energiebeleid worden ontwikkeld dat duurzaam is, leidt tot
grotere continuïteit, onafhankelijkheid en diversiteit van onze energievoorziening, en dat zorgt
voor concurrerende en redelijke energieprijzen die bevorderlijk zijn voor groei en
werkgelegenheid. Hiertoe moeten we meer investeren in de grensoverschrijdende energie-
infrastructuur binnen de EU, en met name in de interconnectiviteit. Dit kan alleen bereikt worden
met een goed werkende interne energiemarkt gebaseerd op erkende marktbeginselen en door
het bundelen van onze koopkracht bij onderhandelingen met derde leveranciers.

 De EU heeft de afgelopen jaren grote inspanningen verricht om de klimaatverandering tegen te
gaan. Realistische klimaatdoelen en een hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS) zijn
nodig om de uitstoot van CO2 te kunnen verlagen, waarbij voorkomen moet worden dat
ondernemingen in energie-intensieve sectoren de EU verlaten, met medeneming van
werkgelegenheid. Daarnaast moeten de afgesproken doelstellingen worden bereikt.

 De nadruk zal vooral worden gelegd op de tenuitvoerlegging en handhaving van de
overeengekomen bankenunie, om te waarborgen dat zo spoedig mogelijk een geloofwaardig en
deugdelijk systeem wordt ingevoerd.

 Binnen Europa moet een KMO-vriendelijk klimaat tot stand worden gebracht, onder meer door
startende ondernemingen de beste financiële en juridische voorwaarden te bieden. Bedrijven en
kleine ondernemingen moeten onder gelijke voorwaarden en tegen redelijke rentetarieven krediet
kunnen verkrijgen. De kapitaalverhoging van de EIB in 2013 moet ten volle worden gebruikt.
Daarnaast moeten moderne financiële instrumenten worden ingevoerd, zoals durfkapitaal,
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crowdfunding en projectobligaties. KMO's moeten betere toegang krijgen tot openbare
aanbestedingen en financiering op EU- en nationaal niveau.

 Het Europese budget voor structureel beleid bedraagt meer dan 350 miljard euro tot aan 2020 en
is een zeer belangrijk instrument voor het waarborgen van investeringen, concurrentievermogen
en solidariteit. Deze middelen moeten op groeigerichte wijze worden ingezet, mede rekening
houdend met de aanbevelingen voor elk land.

 De tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 moet leiden tot
nog meer nadruk op innovatie, investeringen, banen en groei in Europa. De herziening moet ook
dienen om de weg vrij te maken voor een nieuw stelsel van eigen middelen, op basis van de
werkzaamheden van de Fractie op hoog niveau.

 De Europese Commissie heeft een begin gemaakt met het verminderen van de administratieve
rompslomp door de voorstellen van de High Level Group-Stoiber uit te voeren. Het initiatief van
de Europese Commissie ter bestrijding van de bureaucratie, REFIT, moet ten uitvoer worden
gelegd. De lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor het verminderen van de
bureaucratische druk. Dit proces moet versneld worden voortgezet. Er moet een onafhankelijke
raad voor effectbeoordeling komen die de gevolgen van EU-regels op neutrale wijze beoordeelt.
De tenuitvoerlegging van EU-wetgeving moet op samenhangende wijze op EU-niveau worden
begeleid en gecontroleerd. Met het oog op de bestrijding van bureaucratie en administratieve
rompslomp moet tijdens het komende mandaat van de Europese Commissie een vicevoorzitter
de verantwoordelijkheid krijgen voor het voortdurend controleren van EU-wetgeving op alle
terreinen, door het praktisch nut en de noodzaak te beoordelen en door voorstellen te doen voor
het schrappen, vereenvoudigen of actualiseren van wetgeving.

 De Commissie moet een commissaris aanwijzen die bevoegd is voor subsidiariteit en in het
bijzonder verantwoordelijk is voor de controle op de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
met betrekking tot nieuwe en bestaande EU-wetgeving.

 Europa moet een maritieme strategie ontwikkelen om de economische groei te versterken.

 De EU dient meerwaarde te leveren op het gebied van de volksgezondheid door preventieve
maatregelen te stimuleren, en met name door een gezonde levensstijl en de voedselveiligheid te
bevorderen en fraude met levensmiddelen te bestrijden. De financiële en sociale belasting van
niet-besmettelijke ziekten als kanker moet worden verminderd door middel van doeltreffende EU-
inspanningen op basis van succesvolle bestaande initiatieven, zoals EPAAC, CANCON en de
gezamenlijke rechtvaardigheidsacties (Equity Action Joint Actions).

 Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) moet op niet-bureaucratische wijze ten uitvoer
worden gelegd, zodat de Europese landbouw concurrerend kan zijn en de voedselveiligheid voor
500 miljoen burgers gewaarborgd is. De GLB-betalingen moeten gericht zijn op het behoud van
arbeidsplaatsen en het stimuleren van de Europese plattelandsgebieden.

II. We hebben Europa omgevormd tot een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. We moeten
vasthouden aan onze humanitaire waarden en moeten Europa verdedigen tegen misdaad en
terrorisme.

 Teneinde onze humanitaire verantwoordelijkheid te nemen moet de EU een goed werkend
gemeenschappelijk asielstelsel invoeren en moeten de lidstaten de huidige regels van het
gemeenschappelijk asielstelsel onverkort ten uitvoer leggen. Europa moet bescherming bieden
aan politieke vluchtelingen en personen die een burgeroorlog ontvluchten. Legale arbeidsmigratie
valt binnen de bevoegdheid van de lidstaten en dat moet naar onze mening zo blijven. Misbruik
moet worden aangepakt en er moet onderscheid worden gemaakt tussen vluchtelingen en
economische migranten. Illegaal verblijvende economische migranten moeten worden
teruggestuurd naar hun land van herkomst, met inachtneming van het internationale en het EU-
recht. De EU moet betere voorlichting over haar immigratiebeleid en de gevaren van illegale
migratie geven in de landen van herkomst van immigranten, en tegelijkertijd streven naar het
verlenen van beter gerichte ontwikkelings- en humanitaire hulp.
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 De volgende Europese Commissie moet een commissaris hebben voor migratiezaken, met het
oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. De lidstaten
moeten voorrang geven aan toegang tot de arbeidsmarkten voor EU-burgers.

 We willen de grenzen van Europa veiliger maken door de financiële, menselijke en technische
hulpbronnen en de rol en de bevoegdheden van het agentschap voor grensbescherming
FRONTEX te versterken en uit te breiden. Met name kleine landen en landen langs de Europese
kust hebben te maken met zeer specifieke uitdagingen op het gebied van migratie. De lidstaten
staan onder buitensporig hoge druk, een probleem waar we een oplossing voor moeten vinden.
De lidstaten moeten verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit tonen. Er moet een einde
komen aan de georganiseerde misdaad en de mensensmokkel, zodat zich geen tragedies meer
voordoen aan de Europese kusten. We willen enerzijds manieren vinden om steun te geven en
solidariteit te betonen aan lidstaten die te maken hebben met een meer dan gemiddelde instroom
van migranten en anderzijds doeltreffende maatregelen nemen om misbruik van asiel tegen te
gaan.

 Er mag niet worden getornd aan het EU-grondbeginsel van vrij verkeer van personen. Misbruik
van dit beginsel van vrijheid van verkeer moet op nationaal en EU-niveau worden bestreden. De
mobiliteit van de beroepsbevolking moet worden vergemakkelijkt en gestimuleerd. Sociale fraude
en sociale dumping zijn onacceptabel. De EU moet de criteria voor gezinshereniging herzien.

 Het Schengengebied moet worden voltooid door het toetreden van alle lidstaten die toetreding
hebben aangevraagd en aan de voorwaarden voldoen.

 Er moet een strategie komen voor cyberveiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit. De
samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van politie en justitie moet worden verbeterd om
online en offline criminaliteit beter te kunnen bestrijden.

 We moeten prioriteit blijven verlenen aan het bevorderen van de rechten van de vrouw, met
inbegrip van het verkleinen van de loonkloof en de bestrijding van man-vrouw-gerelateerd
geweld. De rechten van kinderen moeten worden geëerbiedigd en er moet voor worden gezorgd
dat met hun belangen rekening wordt gehouden bij elke beleidsmaatregel en in elke wetstekst.

 De bestrijding van de georganiseerde misdaad, corruptie en terroristische organisaties, met
inbegrip van confiscatie en het beginsel "follow the money", blijft een prioriteit voor de EU,
evenals de bestrijding van mensensmokkel, met speciale aandacht voor de bescherming, de
ondersteuning en de rechten van slachtoffers van terrorisme, en de opstelling van een Europees
handvest voor slachtoffers van terrorisme.

 Pluriformiteit van de media moet in alle lidstaten gegarandeerd zijn, waarbij gestreefd moet
worden naar transparantie inzake eigendom van de media en beperking van politieke
beïnvloeding.

 Europa is een gemeenschap gebaseerd op de rechtsstaat. Daarom moet een objectieve
evaluatie plaatsvinden van de onafhankelijkheid en het functioneren van nationale justitiestelsels.
De EU eerbiedigt de territoriale en constitutionele integriteit van haar lidstaten.

 De rechten van personen behorend tot autochtone nationale minderheden en taalgroepen
moeten in alle lidstaten worden gegarandeerd. Er moet specifieke aandacht worden besteed aan
gelijke rechten voor de Roma, die over een groot aantal lidstaten zijn verspreid.

 We moeten het Europees burgerinitiatief herzien om de participatie van de burger te vergroten.

III. We willen blijven strijden voor de handhaving van het sociale model in een voortdurend
veranderende wereld.

 Het uitgangspunt van de EVP-Fractie is de sociale markteconomie, waarin sociale
ondernemingen fungeren als instrument voor sociale en economische samenhang in heel
Europa, door een pluralistische en veerkrachtige sociale markteconomie te helpen opbouwen.
Voortbouwend op een lange ervaring met de sociale markteconomie zijn sociale ondernemers
ook aanjagers van verandering en zorgen ze voor innovatieve oplossingen om de huidige grote
uitdagingen aan te kunnen gaan.
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 Er moeten meer maatregelen worden genomen voor het behalen van de Europa 2020-
doelstellingen van uitroeiing van de armoede en verhoging van het onderwijsniveau op alle
maatschappelijke niveaus en in alle leeftijdsgroepen.

 De richtsnoeren van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief moeten volledig ten uitvoer worden
gelegd. De Commissie moet waarborgen dat de lidstaten de jongerengarantieregeling ten volle
uitvoeren en naleven.

 We willen dat een evaluatie plaatsvindt van de sociale gevolgen van toekomstige voorstellen voor
hervorming en dat de sociale effecten van beleidsmaatregelen, met name voor gezinnen, worden
bestudeerd.

 Solidariteit tussen de generaties is van wezenlijk belang voor duurzame sociale vrede, en
onontbeerlijk met het oog op de demografische veranderingen in Europa. Daarom streven we
naar het versterken van de solidariteit tussen de generaties.

 We zijn ons bewust van de belangrijke rol die de sociale partners spelen.

 Er moeten sterke sociale vangnetten zijn voor onze burgers, maar harmonisatie van sociale
zekerheidsstelsels wijzen we af.

 We willen belastingfraude actief bestrijden. We zijn tegen belastingparadijzen.

 De Commissie moet zich richten op versterking van de culturele dimensie van de EU door de
culturele verscheidenheid in de EU te beschermen. De EU en haar lidstaten moeten ambitieuze
doelstellingen voor onderwijsmobiliteit vastleggen. Onderwijs valt onder verantwoordelijkheid van
de lidstaten, maar we willen ook aandacht besteden aan de transnationale aspecten, om
onderwijs in een breder Europees perspectief te kunnen plaatsen, en zo wereldwijde inspiratie op
te doen en het begrip tussen culturen te stimuleren.

 We roepen Turkije op de bezetting van een deel van de Republiek Cyprus onmiddellijk te
beëindigen en we steunen alle inspanningen onder auspiciën van de VN die moeten leiden tot
een oplossing van de kwestie Cyprus, overeenkomstig de waarden en beginselen waar de EU op
is gegrondvest.

IV. Europa heeft veel invloed in de wereld. We willen de externe dimensie van de EU versterken.

 In het kader van het buitenlands beleid van de EU moet gemeenschappelijke actie worden
ondernomen ter versterking van de wereldwijde rol die Europa speelt, uitgaand van fundamentele
waarden van de EU, zoals bevordering van de democratie, eerbiediging van de mensenrechten
en de rechtsstaat. We willen prioriteit toekennen aan een sterker en vernieuwd
nabuurschapsbeleid, versterkte veiligheid en defensie, een doeltreffend buitenlands beleid inzake
energiezekerheid en een krachtig trans-Atlantisch verbond.

 De EU moet met één stem spreken om beter gehoord te worden. De Europese Dienst voor
Extern Optreden moet worden versterkt door de resultaten van de tussentijdse herziening 2013
volledig door te voeren, en met name door de politieke en coördinerende rol van de Hoge
Vertegenwoordiger uit te breiden.

 Binnen het buitenlands beleid moet het verder uitbouwen en verdiepen van het trans-Atlantisch
partnerschap de hoogste prioriteit krijgen, op basis van onze gedeelde waarden en belangen, om
in wereldwijd opzicht het voortouw te kunnen nemen inzake belangrijke internationale kwesties.

 Handel is een van de belangrijkste aspecten van het buitenlands beleid van de EU. We willen toe
naar een wereldhandelsstelsel dat zo open en eerlijk mogelijk is, zodat enerzijds politieke
contacten gelegd kunnen worden en anderzijds nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen
worden voor de Europese exportsector. In dit verband steunen we de lopende onderhandelingen
voor strategische partnerschappen en associatieovereenkomsten. Met name gaat het hierbij om
een handels- en investeringsakkoord met de Verenigde Staten waarmee de hoge Europese
normen op het gebied van consumenten-, milieu-, sociale en gegevensbescherming worden
gewaarborgd, en dat een hoog niveau van bescherming biedt voor investeringen en tevens
bijdraagt aan de bescherming van VS- en EU-burgers tegen terrorisme, maar ook met andere
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regio's en landen, zoals Japan en andere Aziatische landen, Canada, Latijns-Amerika en de
Middellandse Zeeregio.

 Er moet gewerkt blijven worden aan op maat gesneden partnerschappen via het Europees
nabuurschapsbeleid, op basis van het concept "meer voor meer", versterking van democratische
processen en de rechtsstaat. We moeten een bijdrage blijven leveren aan het stabiliseren van
deze regio's en ze nader tot Europa brengen.

 We moeten ons achter Oekraïne scharen en steun verlenen aan een vreedzame oplossing van
het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne, waarbij de territoriale integriteit van het land
gewaarborgd moet zijn. We moeten nauwlettend blijven toezien op de nodige sociale,
economische en politieke hervormingen en het resterende deel van de
associatieovereenkomst/diepe en brede vrijhandelsruimte (AA/DCFTA) met Oekraïne en de
AA/DCFTA's met Georgië en Moldavië zo snel mogelijk ondertekenen. Door middel van
visumvrije regelingen moeten we toewerken naar visumliberalisering op korte termijn.

 We moeten weerstand bieden aan de voortdurende pogingen van Rusland om de ENB-landen te
destabiliseren, het Oostelijk Partnerschap te ondermijnen en zijn invloed op voormalige Sovjet-
landen terug te winnen; Russische acties die in strijd zijn met het internationaal recht moeten
worden beantwoord met passende sancties.

 De uitbreiding is een van de succesverhalen van de Europese Unie. Elk kandidaat-land moet
uitsluitend worden beoordeeld op zijn eigen merites, waarbij erop gelet moet worden dat volledig
wordt voldaan aan de criteria van Kopenhagen en geen overbelasting dreigt van de
integratiecapaciteit van de EU, die moet worden versterkt. Met name wat betreft de Balkan staan
we achter de toezeggingen van Thessaloniki. In de komende vijf jaar willen we de voorwaarden
scheppen voor uitbreiding in deze regio. Daarnaast willen we een algemene discussie voeren
over de geografische en politieke grenzen van de EU.

 Wat betreft het speciale geval van de onderhandelingen met Turkije, waarvoor geen uiterste
termijn is vastgesteld en geen succesvolle afronding in zicht is, zijn we vastbesloten de
mogelijkheden te onderzoeken van een bevoorrecht en uitgebreid partnerschap. Een volledig
lidmaatschap is dan ook niet langer het streven.

 We moeten volledig gebruik maken van de mogelijkheden die het Verdrag van Lissabon biedt op
het gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), (zoals de
permanente gestructureerde samenwerking), de Europese defensie-industrie versterken, een
nieuwe Europese veiligheidsstrategie opzetten en een nieuw flexibel en inzetbaar model
ontwikkelen voor de EU-gevechtsgroepen, en vermogenstekorten oplossen.

 We willen dat de EU en haar lidstaten zich blijven inzetten voor de millenniumdoelstellingen voor
ontwikkeling, met als streven het uitroeien van extreme armoede tegen 2030. De EU moet
wereldwijd de voornaamste donor van ontwikkelingshulp blijven. We zijn echter van mening dat
deze hulp bij voorrang verleend moet worden aan landen met een goede staat van dienst op het
gebied van bestuur en de eerbiediging van de democratische beginselen en de mensenrechten.

De EU moet serieus ingaan op de punten van zorg van het Verenigd Koninkrijk. De EVP-Fractie wil dat
het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese Unie. De fundamentele vrijheden van de EU mogen niet
worden aangetast. Daarnaast mag het VK niet dwarsliggen bij een verdere integratie, met name in de
eurozone.

We willen Europa veranderen. We willen Europa verbeteren. De EU moet zijn burgers een thuis bieden,
en moet niet als bedreiging worden gezien. Met deze hervormingsagenda neemt de EVP-Fractie het
voortouw in het debat over de toekomst van de Europese Unie. Wij zijn het politieke hart van Europa.

(Vertaling van het Engelse origineel)


