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en streeft ernaar voort te bouwen op de 

overkoepelende waarden en streefdoelen 

die we gezamenlijk delen. Daarom spitst 

het manifest zich met zeven algemene 

beleidsvoorstellen toe op deze gedeelde 

waarden van onze leden:

1. Het recht op zelfbeschikking, interne 

uitbreiding, en Europese erkenning van 

dit proces;

2. Democratie en transparantie in de EU 

verbeteren;

3. De eurocrisis overwinnen;

4. Duurzame energiebronnen ontwikkelen;

5. Duurzame landbouw ontwikkelen en 

 het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

 hervormen;

6. Duurzame visserij en aquacultuur ont-

wikkelen;

7. De uitdagingen voor onze talen en 

culturen aangaan en streven naar taal-

kundige gelijkheid.

Het is een eer om op zo’n doorslaggevend 

moment voor al onze partijen uw EVA-voor-

zitter te zijn. Ik beveel u dit EVA-manifest 

van ganser harte aan bij de lancering van 

onze campagnes voor de Europese verkie-

zingen van 2014, en wens u het allerbeste 

en veel succes bij de verkiezingen. De tijd 

is aangebroken voor zelfbeschikking voor 

een echt Europa der volkeren, de tijd is 

aangebroken om dit streefdoel te verwe-

zelijken.

Veel geluk, 

Eric Defoort - Voorzitter van EVA

De tijd is aangebroken voor zelf-
beschikking voor alle volkeren in Europa

Welkom bij het Europese verkiezings-
manifest van de Europese Vrije Alliantie 
voor 2014.

We leven in belangrijke tijden. In heel 

Europa roepen oude naties, regio’s en vol-

keren die momenteel onder het gezag van 

verschillende staten vallen, steeds lui-

der op tot meer autonomie of regelrechte 

onafhankelijkheid.

Dankzij het succes van hun onafhanke-

lijkheidsgezinde partijen en vooral de over-

weldigende steun van hun volk, hebben 

Schotland en Catalonië nu de kans om te 

beslissen over hun toekomst en of ze vrije, 

onafhankelijke staten willen worden.

In mei kijken vele van onze EVA-partijen uit 

naar succes in de Europese parlements-

verkiezingen.

De Europese Vrije Alliantie is een brede alli-

antie, omdat ze een reeks uiteenlopende 

partijen uit heel Europa samenbrengt die 

elk hun eigen unieke benadering koeste-

ren om het lot voor hun volk te verbeteren.

Ons manifest weerspiegelt deze verschei-

denheid, respecteert onze verschillen, 



De deuren openen voor nieuwe staten, 
voortspruitend uit oude naties: de EU 

moet zich verbinden tot het erkennen 

van nieuwe lidstaten die voortvloeien uit 

zelfbeschikking en uit democratische pro-

cessen binnen bestaande lidstaten (wat 

wij ‘interne uitbreiding’ noemen). De EU 

moet eveneens de continuïteit van het Eu-

ropese burgerschap verzekeren voor de 

burgers van deze nieuwe staten. Demo-

cratie is een fundamenteel principe van de 

EU: het zou ondenkbaar zijn dat de EU de 

toegang zou blokkeren voor nieuwe staten 

die hun soevereiniteit hebben verkregen via 

onberispelijke democratische processen.

De naties op deelstaatniveau en / of re-
gio’s met wetgevende bevoegdheden 
moeten een eigen rol vervullen in de Eu-
ropese besluitvorming door een sterkere 

aanwezigheid in een “Assemblee van 

regio’s en volkeren” die het tandeloze Co-

mité van de Regio’s vervangt. 

Het Verdrag van Lissabon werd afgesloten 

na een lang aanslepend proces. De ver-

wachtingen dat het zou leiden tot meer 

democratie en toerekenbaarheid werden 

niet volledig ingelost. Na de uitbreiding 

en de zwaarste financiële crisis waarmee 

de Euro geconfronteerd werd, moet de EU 

nieuwe en ambitieuze doelstellingen for-

muleren om een sleutelrol te vervullen op 

de internationale scène, een toonaange-

vende rol te vervullen in het streven naar 

een duurzame economie, een model van 

democratie, sociale rechtvaardigheid en 

cohesie te zijn. 

De wetgevende bevoegdheid van het Eu-
ropees Parlement moet verder worden 
uitgebreid: het EP moet echt wetgevend 

initiatiefrecht krijgen en de bevoegdheid 

om de verdragen te wijzigen, samen met 

de bevoegde parlementen van de lidstaten. 

In de lidstaten waar dit nog niet is gebeurd, 

moeten kiesdistricten voor de Europese 
verkiezingen op deelstaatniveau worden 
gecreëerd.

De wetgevende bevoegdheid van de Raad 
moet transparant worden. Alle wetge-

vende beraadslagingen en relevante 

documenten moeten vrij beschikbaar zijn 

voor de Europese burger, net zoals dit het 

geval is voor de documenten van het Eu-

ropees Parlement. Het standpunt van elke 

lidstaat moet openbaar worden gemaakt. 

De Voorzitter van de Europese Commis-
sie moet democratisch worden verkozen. 
In lidstaten met een gedecentraliseerde 

structuur moeten alle regeringen van 

de samenstellende naties betrokken 

worden bij het voordragen van een kandi-

daat-commissaris. 

De internationale roeping van de EU, als 

speler die handelt op basis van waarden 

als democratie, vrede, solidariteit en res-

pect voor verscheidenheid, moet worden 

verduidelijkt en versterkt.

1  Interne uitbreiding 2  Het democratisch gehalte 
van de Europese 
instellingen verbeteren
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De huidige crisis heeft aangetoond dat 

verschillende regeringen in de afgelopen 

decennia op onverantwoorde wijze uitga-

ven hebben gedaan zonder economische 

groei te stimuleren en sociale cohesie te 

waarborgen. In eerste instantie is het aan 

de lidstaten om de nodige stappen te zet-

ten, maar we moeten ook een Europees 

kader creëren om te voorkomen dat soort-

gelijke beleidsvormen, die de crisis in de 

hand werken, zich in de toekomst nog her-

halen. 

De lidstaten moeten de overheidsfinanciën 

en de ruimere socio-economische context 

saneren door: (1) begrotingsconsolidatie 

en het verminderen van de overheidste-

korten, (2) structurele hervormingen en 

(3) investeringen in slimme, duurzame en 

inclusieve groei. Er is ook nood aan meer 

fiscale discipline omwille van de nieuwe 

uitdagingen op het vlak van demografie, 

de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en 

de pensioenen. Fiscale en begrotingsdis-

cipline is een wezenlijke voorwaarde om 

toegang te krijgen tot het Europese Stabi-

liteitsmechanisme. Er kan pas solidariteit 

worden betuigd als dit gepaard gaat met 

meer verantwoordelijkheid van alle rege-

ringen. 

Daarenboven heeft Europa een taak te 

vervullen. Dankzij solide mechanismen 

op EU-niveau zullen de besluitmakers 

opnieuw het vertrouwen van de (finan-

ciële) markten winnen. De maatregelen 
om het economisch bestuur van de EU 
te verbeteren (‘six-pack’, ‘two-pack’, het 

begrotingspact) moeten doeltreffend 

worden toegepast. De EVA meent dat de 

Europese Centrale Bank (ECB) haar rol ten 

volle moet vervullen.

Bezuinigingsmaatregelen moeten worden 

aangevuld met investeringen in toekomst-

gerichte beleidsdomeinen en andere 

stimulerende maatregelen, in de landen 

die het zwaarst zijn getroffen door de 

huidige crisis. Op een dergelijke gezonde 

basis moet Europa opnieuw een econo-

misch herstelbeleid lanceren gebaseerd 

op Europese investeringen met een hoge 

toegevoegde waarde. 

De EVA steunt fiscale harmonisatie in de 

verschillende lidstaten en regio’s, met 

inachtneming van de fiscale verscheiden-

heid en het subsidiariteitsbeginsel (het 

tarief moet worden bepaald door de be-

trokken natie binnen een Europees kader, 

net zoals dit het geval is voor de BTW). 

Om de doeltreffendheid en de sociale 

rechtvaardigheid van het huidige belas-

tingstelsel te verbeteren, wil de EVA de 

belastingdruk op onze burgers hervormen. 

De Europese begroting moet beter wor-
den beheerd (slimme fiscale consolidatie, 

betere uitgaven en een nadruk op gebie-

den waar de EU een toegevoegde waarde 

kan bieden), en er moet een strengere 

controle komen op alle EU-agentschap-

pen, om overlappingen en duplicaties te 

voorkomen. 

Er moet een Europees Ratingagentschap 
worden opgericht om op transparante 

wijze de interesten op schuld- en risico-

premies te controleren. 

De EVA verwelkomt de recente EU-wet-

geving inzake bonussen uitgekeerd aan 

bankiers.

De Europese Commissie moet de moge-

lijkheid krijgen om, naast de nationale en 

regionale overheden, doeltreffende in-

strumenten uit te werken om fraude te 
bestrijden en de strijd aan te gaan tegen 
belastingparadijzen en belastingontdui-

king buiten de EU. 

 

De hervormde Europese Structuur- en In-
vesteringsfondsen dienen: 

¬ het concurrentievermogen te herstellen,

¬ overheidsinvesteringen in Onderzoek, 

Ontwikkeling & Innovatie te stimuleren,

¬ productieve investeringen aan te moe-

digen,

¬ energiebesparingen te versterken,

¬ beroepsopleidingen te verbeteren,

¬ sociale uitsluiting te bestrijden,

¬ territoriale samenwerking, met inbegrip 

van de opkomende macroregionale 

strategieën, te bevorderen.

De EVA wijst het opnemen van ma-

cro-economische randvoorwaarden in het 

cohesiebeleid van de hand. Een (regio-

nale) regering mag niet worden afgestraft 

voor de fouten begaan door een andere 

regering. 

De EVA erkent het cruciale belang van 

kleine en middelgrote ondernemingen 

(KMO’s). Het EU-beleid moet de concur-

rentiekracht van KMO’s bevorderen.

De huidige internationale financiële en 

economische crisis heeft een aanzienlijke 

negatieve invloed op de arbeidsmarkt en 

de werkgelegenheid in de EU. In dat kader 
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moeten we ons vooral toespitsen op de 

EU-doelstellingen om tegen 2020 een al-

gemene arbeidsparticipatie van 75% te 

verwezenlijken. In eerste instantie moet 
de lage arbeidsparticipatie bij risicogroe-
pen zoals jongeren, ouderen en personen 
met een migrantenachtergrond worden 
aangepakt. Nu de jeugdwerkloosheid een 

historisch record heeft bereikt in de EU, is 

het van cruciaal belang dat het beleid op 

alle regeringsniveaus onze toekomstige 

generaties wapent, onder andere door 

kwalitatief onderwijs, de ontwikkeling van 

vaardigheden en de erkenning van infor-

meel onderwijs, en door een dialoog tussen 

de generaties tot stand te brengen. In dat 

kader moet prioriteit worden verleend aan 

de verwezenlijking van de EU-doelstelling 

om tegen 2020 het percentage schoolver-

laters onder de 10% terug te dringen.

De EVA is een sterke voorstander van de 

Jongerengarantie, om ervoor te zor-

gen dat alle jongeren onder de 25 een 

kwalitatief aanbod krijgen op het vlak 

van werkgelegenheid, permanente vor-

ming, leercontracten (leerlingenwezen) 

of stages binnen de 4 maanden nadat ze 

werkloos zijn geworden of hun formele op-

leiding hebben afgerond.

Ingevoerde goederen moeten worden 

geclassificeerd volgens ecologische en 

sociale standaarden in het land van her-

komst, en moeten dienovereenkomstig 

worden geëtiketteerd. Deze maatregel zou 

bijdragen tot het verspreiden van Euro-

pese standaarden in de rest van de wereld. 

De EVA engageert zich voor een ener-
giestrategie die streeft naar maximale 
energie-efficiëntie, prioriteit verleent 
aan de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie, de Europese gas- en elektrici-
teitsmarkten transparanter maakt en 
actief toezicht houdt om de consumen-
ten afdoende te beschermen. 

Het energiedebat moet zich zowel toe-

spitsen op de vraag naar energie als op 

de energievoorziening en -productie. Het 

energieverbruik moet worden verminderd 

door middel van een rationeler en efficiën-

ter gebruik van energie. Energie-efficiëntie 

moet een prioriteit zijn, omdat de goed-

koopste en de groenste kWh de kWh is 

die niet wordt verbruikt en dus niet hoeft 

te worden geproduceerd. De energie-effi-

ciëntie verbeteren betekent dat er minder 

energieproductie-installaties nodig zijn 

om de vraag naar energie af te dekken. 

Bijgevolg leidt energiebesparing via ener-
gie-efficiëntiemaatregelen tot financiële 
besparingen en een lagere CO2-uitstoot. 
De EVA is dan ook van mening dat er meer 
nadruk moet worden gelegd op ener-
gie-efficiëntiemaatregelen, zowel in het 

belang van het milieu als van de consu-

ment. De EVA steunt een doelstelling op 

het vlak van energiebesparingen.

De EVA gelooft dat de diversiteit van ener-
giebronnen moet worden verzekerd om te 

voorkomen dat we afhankelijk worden van 

andere regio’s of gebieden. Gedecentra-
liseerde opwekking, waarbij energie door 

talloze kleine bronnen wordt geprodu-

ceerd, is een goed model voor sommige 

regio’s en naties, en moet – waar mogelijk 

– worden bevorderd. Het Europese elek-

triciteitsnetwerk moet worden vernieuwd 

en omgevormd tot een superintelligent 
net dat kan omgaan met de grote schom-

melingen in groene energieproductie 

(offshore windenergie in de Noordzee, de 

mediterrane zonne-energiering, water-

krachtenergie in Scandinavië) en met de 

gedecentraliseerde energieproductie, bv. 

zonnepanelen op privéwoningen.

Wij zijn van oordeel dat Europese finan-

ciering specifiek moet worden toegekend 

aan investeringen in de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie en energie-effi-

ciëntiemaatregelen met behoud van de 

autonomie van de naties en regio’s om 

te beslissen over hun energiemix, en er-

kennende dat, om de energie betaalbaar 
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te houden, een realistische energiemix 

de nadruk legt op hernieuwbare ener-

giebronnen, zonder echter bepaalde 

andere energiebronnen uit te sluiten zo-

lang er geen alternatieven beschikbaar 

zijn. Naast de voordelen voor het milieu 

zullen dergelijke investeringen duurzame 

banen creëren en de economische groei 

aanmoedigen. Er is nood aan een lan-
getermijnplan, met investeringen in 
vaardigheden en infrastructuurprojecten, 
zonder dat deze mogen leiden tot onrea-
listische kosten; op die manier zou Europa 
een wereldleider worden in de sector. 

Wij zijn van oordeel dat de EU zich moet 

engageren voor een ambitieuze jaarlijkse 

doelstelling voor het verminderen van de 

CO2-uitstoot; een grondige herziening van 

ons energiebeleid is essentieel om deze 

doelstelling te verwezenlijken.

De ontwikkeling van hernieuwbare ener-
gie zal banen scheppen en de economie 
stimuleren; het is tevens een manier om 
de CO2-uitstoot te verminderen. Naast 

het maximaliseren van de energie-effici-

entie moet het bevorderen van het gebruik 

van hernieuwbare energiebronnen één van 

de hoekstenen worden van het Europese 

energiebeleid. Er moet worden gekeken 

naar de mogelijkheden van kleinscha-

lige energieopwekking, getijdenlagunes, 

kleinschalige waterkrachteenheden, zee-

bodemturbines en andere duurzame 

stroomopwekkingsprojecten. Aangezien 

vele Europese naties gezegend zijn met 

een lange kustlijn, zou de nadruk vooral 

moeten worden gelegd op getijdenener-

gie, omdat deze technologie ook in een 

commercieel vergevorderd stadium zit.

Het planningbeleid moet de bevoegd-

heid worden van regionale regeringen. 

Plaatselijke autoriteiten moeten betrok-

ken worden bij de planning van nieuwe 

constructies, zodat geen enkele gemeen-
schap een onevenredige last moet dragen 
bij het verstrekken van energie voor de 
rest van de gemeenschap. De plaatse-

lijke gemeenschap zou maximaal voordeel 

moeten halen uit hernieuwbare energie-

projecten, in de vorm van voordelen zoals 

lagere energieprijzen.

Er moeten ambitieuze doelstellingen voor 
hernieuwbare energieproductie worden 
gesteld. Een verhoging in de productie 

kan worden verwezenlijkt via het stroom-

lijnen van het goedkeuringsproces, het 

vereenvoudigen van het planningadvies, 

het bevorderen van de betrokkenheid van 

de gemeenschap en het bevorderen van 

de voordelen voor de gemeenschap. De 

financiering voor hernieuwbare energie 

moet worden gecoördineerd met andere 

EU-financieringsinstrumenten, met name 

het fonds voor plattelandsontwikkeling, 

omdat landbouwers een cruciale rol spe-

len bij het beheer van hulpbronnen zoals 

land en water, en de structuurfondsen, die 

ernaar streven de economieën van onze 

armste regio’s te ontwikkelen.

Het gebruik van fossiele brandstoffen 

moet worden afgebouwd, met het oog op 

de uiteindelijke stopzetting van hun pro-

ductie ten voordele van meer duurzame 

bronnen. Zolang we nog afhangen van het 

gebruik van fossiele brandstoffen moet 

lokale bevoorrading de voorkeur genieten 

boven invoer. Efficiënte emissienormen 
moeten worden toegepast op alle nieuwe 
elektriciteitscentrales. De EVA steunt 

onderzoek naar technologieën voor de af-

vang en opslag van kooldioxide, maar blijft 

voorzichtig inzake de haalbaarheid van de 

techniek.

De EVA maakt zich zorgen over de extractie 

van kolenlaagmethaangas en schaliegas 

door hydrofracturering of ‘fracking’, om-

wille van de negatieve gevolgen voor het 

milieu, voornamelijk voor het grondwater.

DE EVA pleit al lang voor het uitfaseren van 
kernenergie op Europees niveau. Het in-

cident in Fukushima heeft ons nogmaals 

herinnerd aan de mogelijke gevaren van 

kernenergie. De EVA merkt op dat Duitsland 

heeft aangekondigd dat zijn kerncentrales 

tegen 2022 zullen worden uitgefaseerd. 

Zwitserland heeft beloofd kernenergie 

tegen 2034 uit te faseren, en Italië heeft 

in een referendum in 2011 tegen kern-

energie gestemd. Hoewel het aandeel van 

hernieuwbare energie in de toekomst zal 

toenemen, kunnen sommige regio’s het 

zich nog niet veroorloven kernenergie uit 

hun energiemix uit te sluiten, en moeten 

ze hun afhankelijkheid van kernenergie op 

een rationele en realistische wijze afbou-

wen. Om productietekorten te voorkomen, 

zullen in ieder geval grote investeringen in 

de elektriciteitsmarkt nodig zijn.

Ongeacht de wijze waarop energie wordt 

geproduceerd, is het van vitaal belang dat 

de strengste veiligheidsmaatregelen in 

elke sector worden gewaarborgd, van het 
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productieniveau tot het afvalbeheer. Op 

EU-niveau moeten gewaarborgde mini-

mumnormen worden opgelegd.

De EVA wil onderzoek en ontwikkeling op 
energiegebied als geheel bevorderen. 
Hernieuwbare energietechnologieën zijn 

niet de enige belangrijke gebieden voor 

de toekomst; we moeten onder andere 

ook investeren in onderzoek naar nieuwe 

energie-efficiënte technologieën, ener-

gieopslag en kernafval.

In het verleden heeft de EVA het gebrek aan 

democratische controle en transparantie 

in de energiesector aan de kaak gesteld. 

De EVA maakt zich zorgen over de onde-

mocratische oliekartels, de oligopolies 

rond fossiele energie, de nucleaire mono-

polies, of een alternatieve energiesector 

die wordt gedicteerd door multinationals. 

Regeringen moeten samenwerken om 
grote energiebedrijven ertoe aan te zet-
ten hun winsten te herinvesteren in een 
verbeterde dienstverlening of een kos-
tenvermindering voor de consument.

Op de Algemene Vergadering van de EVA 

in 2011 werd een motie over energiesoe-
vereiniteit aangenomen. De motie gaat in 

op oligopolies en monopolies op de ener-

giemarkt. De EVA is van oordeel dat onze 

ambities om politieke controle uit te oe-

fenen in onze landen en regio’s, gepaard 

moet gaan met controle op onze energie-

bronnen.

Een veilige en verzekerde voedselbe-
voorrading is van kritiek belang voor het 

welzijn van de 500 miljoen burgers in Eu-

ropa. Bovendien zijn de economische 

vooruitzichten van 12 miljoen landbouw-

bedrijven en nog veel meer aanverwante 

ondernemingen uit de voedselketen en 

de plattelandssector gestoeld op de 

levensvatbaarheid, het succes en de duur-
zaamheid van de Europese landbouw. De 

landbouw speelt een belangrijke rol bij 

het beheer van landschappen en de be-

scherming van het milieu en de kwetsbare 

ecosystemen, en vormt een essentieel 

onderdeel van het maatschappelijk en cul-

tureel erfgoed van de Europese regio’s. 

Gelet op de steeds sterkere industrialise-

ring van de voedselketen en de lopende 

onthullingen over fraude bij voedseleti-

kettering en de verspreiding van plant- en 

dierziektes, is er steeds meer nood aan 

het verzekeren van een veilige, gezonde, 
seizoensgebonden en plaatselijke voed-
selbevoorrading. Bijgevolg moet het 

Europese Gemeenschappelijk Land-

bouwbeleid op doelmatige wijze worden 

hervormd.

De leden van de Europese Vrije Alliantie

weerspiegelen de aanzienlijke verschei-

denheid in de afwisselende landbouw-

landschappen van Europa. De problemen 

en uitdagingen waarmee een veeteler in 

de Schotse Highlands geconfronteerd 

wordt, zijn heel verschillend van die van 

een Griekse olijfgaard in terrasbouw, of 

van een groot akkerbouwbedrijf in Duits-

land. Daarom moeten verschillende 

beleidsstrategieën worden goedgekeurd 

die zijn afgestemd op de behoeften van 

deze verschillende landbouwvormen en 

verschillende rurale economische situ-

aties. Een “one size fits all”-GLB strookt 

niet met het principe van respect voor ver-

scheidenheid, dat een kernbeginsel is voor 

de EVA. Desondanks delen de EVA-partijen 

bepaalde fundamentele belangen in het 

landbouwbeleid, en pleiten ze ervoor dat 

de volgende belangen centraal staan in de 

discussies over de toekomst van het GLB:

¬ Het behoud van de bedrijfstoeslagre-
geling met een aangepaste begroting: 
Boeren in EVA-landen en regio’s worden 

geconfronteerd met de economische 

uitdagingen van een volatiele markt, 

hoge productiekosten, marginale grond 
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6  Visserij en Aquacultuur

en afstand tot de markten. De Bedrijfs-

toeslagregeling biedt een essentiële 

bescherming voor de financiële situa-

tie van de boeren, en moet op afdoende 

wijze worden gefinancierd door de 

EU-begroting: ze zorgt voor gelijke spel-

regels voor de boeren in de verschillende 

delen van Europa. 

¬ Het versterken van de steun aan minder 
begunstigde gebieden: Vele EVA-par-

tijen, zoals in Beieren en Galicië, bevinden 

zich in minder productieve landbouw-

gebieden die af te rekenen hebben met 

aanzienlijke natuurlijke handicaps, en 

worden ingedeeld als “minder begun-

stigde gebieden”. Pijler II van het GLB 

biedt financiële steun om de boeren te 

helpen deze handicaps te overwinnen. 

Deze betalingen voorkomen faillisse-

menten van landbouwers en het buiten 

gebruik stellen van gronden, en zorgen 

voor een behoud van de voedselproductie.

¬ De decentralisatie van bevoegdheden 
rond GLB-besluitvorming: Volgens de 

GLB-regels zijn de lidstaten bevoegd om 

te beslissen over de tenuitvoerlegging 

van de GLB-regelingen op hun grondge-

bied, zoals hoeveel geld ze overhevelen 

van Pijler I naar Pijler II, en of ze de “rege-

ling voor kleine landbouwers” toepassen. 

Deze beslissingen moeten op een zo lo-

kaal mogelijk besluitvormingsniveau 

worden genomen, vooral in lidstaten 

waar landbouw is overdragen naar lagere 

bestuursniveaus, zodat de EVA-landen 

en -regio’s de tenuitvoerlegging van het 

GLB kunnen afstemmen op hun eigen 

behoeften. 

¬ Vergroenen: De EVA-partijen worden ge-

confronteerd met zeer uiteenlopende 

ecologische en milieu-uitdagingen in 

hun regio’s: terwijl overstromingen een 

belangrijk milieuprobleem vormen in 

Noord-Europa, heeft het Middellandse 

Zeegebied af te rekenen met droogte. 

Het Commissievoorstel om het GLB te 

‘vergroenen’ via drie verplichte en stan-

daard maatregelen, werd bekritiseerd 

omdat het geen rekening houdt met 

de realiteit van deze verscheidenheid. 

De EVA pleit voor een meer regionale, 

flexibele benadering van het ‘vergroe-

nen’, waardoor onze landen en regio’s 

hun eigen specifieke problemen kunnen 

aanpakken; tegelijk worden equivalente 

milieumaatregelen in heel Europa verze-

kerd, waaronder het waarborgen van de 

biodiversiteit. 

Het basisprincipe van de EVA, respect voor 

verscheidenheid in heel Europa, omvat 

talloze aspecten van de cultuur van onze 

burgers - zowel taalkundige rechten, na-

tionale instellingen als cultureel erfgoed.

En in de Europese kustregio’s maken ge-

zinnen die afhankelijk zijn van de zee, 

integraal deel uit van het erfgoed en de 

tradities van die gebieden. Generaties 

vissers varen uit om vis te vangen in de 

omliggende wateren, en hun vangsten 

zorgen voor talloze banen voor de men-

sen aan wal. Ook aquacultuur speelt een 

steeds belangrijker rol in de Europese 

voedselbevoorrading, en ondersteunt vaak 

kwetsbare economieën.

De Europese kusttradities zijn even uit-

eenlopend als alle andere delen van onze 

verschillende culturen. De problemen 

waarmee vissers in Orkney of Shetland af 

te rekenen hebben, zijn heel verschillend 

van die in Corsica of Sardinië. Ook de ont-

wikkeling van aquacultuur vertoont heel 

wat afwisseling in de verschillende zeeën 

en klimaatgebieden.

Wat al deze verschillende groepen echter 

bindt, is de hechte band tussen de kust-

gemeenschappen en hun afhankelijkheid 

van de zee: elke vissersstad of -dorp heeft 

een historische en traditionele maritieme 

rol die bescherming verdient.

Het Europees Gemeenschappelijk Visse-

rijbeleid van de afgelopen drie decennia 

is er niet in geslaagd deze bescherming 

te bieden. Een overgecentraliseerde 

“one-size-fits-all” benadering hield geen 

rekening met de behoeften van de afzon-

derlijke gebieden, slaagde er niet in de 

visbestanden te behouden, en heeft geleid 

tot een teloorgang van de visserijsector 

– waardoor de culturele tradities van de 

Europese kustgebieden worden bedreigd.

De EVA meent dat deze tradities en his-

torische rechten bescherming verdienen, 

en steunt daarom de volgende sleutelele-
menten in het visserijbeleid:

¬ De uiteenlopende visserijsectoren in Eu-
ropa vormen een cruciaal onderdeel van 
ons gedeeld cultureel erfgoed – en de 
rechten en belangen van al onze kust-
gemeenschappen moeten beschermd 
worden.

¬ De besluitvorming over visserij moet 
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7  Uitdagingen voor 
     culturen en talen 

gedecentraliseerd worden, waarbij de 
echte bevoegdheden moeten terugge-
geven worden aan de visserijnaties en 
-regio’s. Problemen worden het best 
opgelost door beslissingen die worden 
genomen op een niveau dat afgestemd 
is op elke visserij, waarbij regionale sa-
menwerking wordt aangemoedigd als 
de gedeelde belangen duidelijk zijn.

¬ De onshore industrie moet voldoende 
bescherming krijgen, waarbij zowel 
mannen als vrouwen worden gesteund 
in hun cruciale rol.

¬ Duurzame visserij en aquacultuur moe-
ten zich kunnen ontwikkelen op de 
manier die het best past bij elke regio.

Het respect voor culturele en taalkundige 
verscheidenheid is een sleutelelement 

voor het waarborgen en versterken van het 

culturele erfgoed in Europa.

De EVA is van oordeel dat alle Europese 
talen in hun geschreven en mondelinge 
vorm gelijk zijn in waarde en waardigheid, 
een integraal deel vormen van de Euro-

pese cultuur en beschaving, en bijdragen 

tot de verrijking van de mensheid. De EU 

moet steun verlenen aan het beleid van de 

betrokken gemeenschappen om zich hun 

talen opnieuw toe te eigenen.

De EVA meent dat Europese talen en cul-

turen net zoals biodiversiteit zijn: een 

levend erfgoed dat noodzakelijk is voor de 

duurzame ontwikkeling van onze maat-

schappijen. Zij moeten worden beschermd 

tegen elk risico op uitsterving.

We moeten voorkomen dat onze nati-
onale talen een tweederangsrol krijgen 
toebedeeld als “gewone” spreektaal voor 
het dagelijks leven, terwijl het Engels, 

onder druk van de economische globali-

satie, de “superieure” eenheidstaal wordt 

voor belangrijke toespraken, onderwijs, 

wetenschap, economisch leven enz... En-

gels is een uniformiserende wereldtaal 

die in wezen door de economie wordt 

aangestuurd (en dus niet door politiek of 

cultuur), en vormt dus geen instrument 

waarmee Europa zich kan vereenzelvigen; 

tegelijkertijd worden onze nationale talen 

plaatselijke talen en verliezen ze hun Eu-

ropese dimensie. Het EU-beleid moet deze 

negatieve trend helpen keren.

De EVA is van oordeel dat taalkundige di-

versiteit de creativiteit, innovatie en de 

bevordering van het plaatselijk cultureel 

erfgoed stimuleert, en op die manier bij-

draagt tot economische ontwikkeling. 

Culturele en artistieke creatie, cultureel 

erfgoed, gastronomie, kunsten & am-

bachten kunnen banen helpen scheppen, 

de identiteit helpen koesteren, kunnen 

niet worden gedelokaliseerd, en zijn ook 

basisbestanddelen voor een duurzaam 

toerisme. De taalindustrie, m.a.w. het 

ontwerpen, produceren en verkopen van 

taalgebonden producten en diensten, is 

een sector met veel potentieel. 

De EVA is van oordeel dat de EU het voort-

bestaan van het taalkundige en culturele 
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erfgoed in Europa en in het bijzonder van 

al zijn talen moet verzekeren; daarom 

moet de EU, met inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel, bijdragen tot het 

bevorderen en ontwikkelen van dit on-

schatbare culturele erfgoed. 

Talen met een co-officiële status moeten 

op EU-niveau worden erkend.

Hoewel de begroting die is toegekend aan 

Europese regionale of minderheidstalen 

aanzienlijk is teruggeschroefd, is de EVA

 van oordeel dat de nieuwe Commissie-

programma’s voor 2014-2020 (‘Erasmus

voor iedereen’, ‘Creatief Europa’ en ‘Eu-

ropa voor de burger’) steun moeten 

verlenen aan NGO’s en organisaties, ini-

tiatieven en activiteiten die bedreigde 

talen helpen ontwikkelen en bevorderen. 

Een van de belangrijkste punten voor de 

EVA is het veranderen van de subsidia-
biliteitscriteria voor communautaire 
taalprogramma’s zodat alle taalgroepen 
een aanvraag kunnen indien voor deze fi-
nancieringsmogelijkheden. 
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Wat is EVA?

De Europese Vrije Alliantie (EVA) ijvert 

voor het recht op zelfbeschikking en on-

dersteunt de ambities die de EVA-leden 

koesteren voor hun landen, met inbegrip 

van onafhankelijkheid, grotere autonomie, 

en taalkundige en culturele erkenning.

De EVA verenigt politieke partijen die 

betrokken zijn in het streven naar meer zelf-

bestuur voor onze volkeren zonder staat.

De EVA streeft naar Europese eenheid in 

verscheidenheid door een Europese Unie 

van vrije volkeren te scheppen, gestoeld 

op het subsidiariteitsbeginsel, solidair 
met elkaar en met de andere volkeren in 

de wereld. De EVA bevordert een Europese 

samenwerking gebaseerd op de verschei-
denheid van naties, regio’s, volkeren, 
culturen en talen.

De EVA bevordert het proces van interne 
uitbreiding binnen de Europese instellin-

gen en daarbuiten als het mechanisme 

waardoor naties die de status van Staat 

verkrijgen, ook EU-lidstaten blijven.

De EVA ondersteunt op actieve wijze de 

lopende democratische zelfbeschikkings-

processen in de hele EU.

De EVA is van mening dat volkeren zon-

der staat recht hebben op zelfbestuur 

en participatie in de wereld en in de Eu-

ropese Unie, op gelijke voet met andere 

nationaliteiten, waarvan sommige over 

soevereiniteit beschikken en andere niet. 

De EVA verwerpt de twee extreme oplos-

singen die in het huidige debat over de 

toekomst van de Europese Unie naar voren 

worden geschoven als een uitweg voor de 

crisis: het gecentraliseerde en unitaris-

tische model, of de terugkeer naar de 

natie-staat. 

De EVA is voorstander van de ‘bottom-

up’ benadering, met een Europese Unie 

van vrije volkeren gestoeld op het sub-
sidiariteitsbeginsel, die waar nodig 

samenwerken op de beleidsdomeinen 

waar een Europese toegevoegde waarde 

leidt tot betere beleidsresultaten. 

De EVA deelt de democratische waarden 

waarop het lidmaatschap van de Euro-

pese Unie is gebaseerd: mensenrechten, 

respect voor democratie en haar grond-

slagen, gendergelijkheid, het verwerpen 

van racisme en xenofobie. Zij belichaamt 

een visie op een Europa dat een recht-

vaardiger en meer democratische wereld 

bevordert, onder andere door solidair te 

zijn met volkeren die vechten voor zelfbe-

schikking.



The European Free Alliance (EFA) pro-

motes the right to self-determination 

and supports the aspirations which EFA 

member parties have for their coun-

tries, including independence, greater 

autonomy and linguistic and cultural rec-
ognition.

EFA assembles political parties involved in 

the quest for enhanced self-government 

for our stateless nations.

EFA aims for European unity in diversity, 

creating a European Union of free Peoples 

based on the principle of subsidiarity, 

in solidarity with each other and other 

peoples of the world. EFA promotes a 

European cooperation based on the diver-
sity of nations, regions, peoples, cultures 
and languages.

EFA promotes the process of internal 
enlargement within the European insti-

tutions and elsewhere as the mechanism 

by which nations who gain the statute of a 

State remain as an EU member state.

EFA does actively support the ongoing 

democratic self-determination processes 

across the EU.

EFA argues that stateless nations have 

the right of self-government and of par-

ticipation in the world and in the European 

Union on equal terms with other national-

ities, some of which are the possessors of 

statehood, others not. 

EFA rejects the two extreme solutions that 

are presented in the current debate on the 

future of the European Union paving a way 

out of the crisis: the centralised and uni-

tarian model or the retreat into the nation 

state. 

EFA advocates the bottom-up approach of 

a European Union of free peoples based on 

the principle of subsidiarity who co-oper-

ate where necessary in the policy areas 

where a European added value offers a 

better policy outcome. 

EFA shares the democratic values that 

underpin membership in the European 

Union: human rights, respect for democ-

racy and its foundations, gender equality, 

rejection of racism and xenophobia. It re-

presents a vision of Europe that promotes 

a more just and more democratic world, 

including by building solidarity with the 

peoples struggling for self-determination.

What is EFA?

www.e-f-a.org
http://vimeo.com/europeanfreealliance/what-is-efa

http://vimeo.com/europeanfreealliance/self-determination



FULL MEMBERS
Alands Framtid  |  Autonomie - Liberté 

- Participation – Écologie (ALPE)  |  

Bayernpartei  |  Bloque Nacionalista 

Galego (BNG)  |  Chunta Aragonesista 
(Cha)  |  Die Friesen  |  Eusko Alkartasuna 

(EA)  |  Enotna Lista (EL)  |  Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC)  |  

Fryske Nasjonale Partij (FNP)  |  Lista 

Za Rijeku  |  Liga Veneta Repubblica 
(LVR)  |  Magyar Kereszténydemokrata 

Szövetség  |  Mebyon Kernow (MK)  |  

Moravané  |  Mouvement Région Savoie 
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(PNC)  |  Partito Sardo d’Azione (PSd’Az)  |  

Federació PSM-Entesa Nacionlista (PSM-

Entesa)  |  Rainbow  |  Ruch Autonomii 

Slaska (RAS)  |  Slovenska Skupnost 
(SSK)  |  Scottish National Party (SNP)  
|  Südschleswigschen Wählerverbands 
(SSW)  |  Schleswig Partei (SP)  |  Süd-

Tiroler Freiheit  |  Union Démocratique 

Bretonne (UDB)  |  Unitat Catalana (UC)  |  

Unser Land

 OBSERVER MEMBERS
Aralar  |  Bloc Nacionalista Valencia  
(BLOC)  |  For Human Rights in United 

Latvia (FHRUL / PCTVL)  |  Lausitzer 

Allianz (LA)  |  Nueva Canarias (NC)

http://www.e-f-a.org/whos-who/member-parties/

EFA
stands for 

another 
Europe

Member Parties



European Free Alliance - EFA
Boomkwekerijstraat 1
1000 Brussels, Flanders-Belgium

Tel   0032 (0) 2 513.34.76
        0032 (0) 2 513.48.51
Fax 0032 (0) 2 513.34.25
info@e-f-a.org
www.e-f-a.org

For a 
Europe of 
the Peoples


