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Manifest van de Europese Vrije Alliantie (EVA)  

voor de Europese verkiezingen van juni 2009 

Visie voor een Europa van 

de volkeren 
(geen populistisch Europa) 

 

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met 

verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te 

gedragen”. 

 (Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) 

 
“Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle 

vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele 

ontwikkeling na.” 

 
 (Artikel 1 (1) van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van de VN en het 

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten).  

 

Inleiding 

 

De Europese Vrije Alliantie (EVA) omvat partijen uit naties, staatloze naties en 

territoriale entiteiten met een sterke zin voor identiteit, die een eigen stem willen in 

Europa. De EVA verzamelt 40 progressieve partijen. We hebben vertegenwoordiging 

in 17 Lidstaten. 

 

De EVA is een pro-Europese partij, maar we staan kritisch tegenover de manier waarop 

Europa momenteel wordt bestuurd. We willen een democratischer en meer 

gedecentraliseerd Europa dat beter gewapend is om om te gaan met de uitdagingen van de 

globalisering. De EVA streeft naar een Europa van de Volkeren. We hebben een visie op 

een harmonieus Europa, bestaande uit diverse volkeren die de handen in elkaar slaan in 

een geest van samenwerking. We willen onze rijke diversiteit beschermen en tegelijkertijd 

de vruchten plukken van wat een sterkere unie kan bieden. Het politieke instrument 

daartoe is subsidiariteit, waarbij het besluitvormingsproces dichter bij de burger wordt 

gebracht.  

 

We hebben nood aan een eerlijke en flexibele verdeling van bevoegdheden, onder de vlag 

van de gedeelde soevereiniteit. De weg vooruit bestaat in de opbouw van een onderling 

verbonden systeem waarin iedereen aan bod komt. We pleiten voor doelmatige, 

coöperatieve bilaterale verhoudingen tussen de EU en de staten en entiteiten met 

zelfbestuur. 

 

De Europese Vrije Alliantie is de afgelopen 30 jaar opgekomen voor de rechten van 

staatloze naties, volkeren en regio's. Van de eerste rechtstreekse verkiezingen van het 

Europees Parlement heeft de EVA het recht op zelfbeschikking en het recht om 

inheemse en historische talen te spreken en te beschermen, verdedigd. De EU telt nu 

27 Lidstaten en 23 officiële talen. Catalaans, Baskisch, Galicisch, Welsh en Gaelic uit 
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Schotland worden nu ook gebruikt in de EU-instellingen, maar hebben geen volledige 

officiële status. Dankzij de democratische legitimiteit kan onze zaak geen halt worden 

toegeroepen. Om onze historische rechten volledig te verwezenlijken en het 

maatschappelijk welzijn van onze burgers en de economieën van onze landen te 

verbeteren, moeten we volledig vertegenwoordigd zijn in Europa. We hebben nood aan 

een Europa van de volkeren. 

 

In een wereld waarin we steeds afhankelijker worden van elkaar, zou de EU aan de regio's 

en de naties de plaats moeten schenken die hen toekomt. In de afgelopen jaren hebben we 

Montenegro (2006) en Kosova (2008) zien uitgroeien tot onafhankelijke staten. 

Schotland, Wales, Catalonië en Baskenland zijn nu op weg naar nationale zelfbeschikking 

en een volwaardige plaats aan de Europese tafel. De uitdaging bestaat nu in het 

bewerkstelligen van een nog bredere deelname van alle volkeren en naties aan het 

politieke proces.  

 

Politieke decentralisatie die leidt tot zelfbestuur en de erkenning van bijzondere 

identiteiten vormt de natuurlijke synthese van onze politieke strijd. De EVA wil dat 

staatloze naties en regio's en kleine Staten beter samenwerken om het democratische 

proces van de Europese besluitvorming te verbeteren. We willen een Europa van de 

volkeren. De EVA verwerpt een monolithische EU als vervanger van de traditionele 

staten, waarbij de echte macht steeds in handen blijft van de grootste lidstaten. 

 

In 2009 zal de EVA campagne voeren op twee fronten. Onze vertegenwoordigers 

engageren zich om een progressief beleid na te streven. We zetten ons in voor betere 

sociale voorwaarden, levenskwaliteit en een eerlijke verdeling van de rijkdom. We 

pleiten ook voor het principe van duurzame ontwikkeling als middel voor de verbetering 

van de levenskwaliteit van de mensen, binnen de context van een schoon milieu en 

onafhankelijkheid op energievlak. Onze ideologie strookt met het verlangen van de 

mensen om een betere wereld op te bouwen voor de huidige en toekomstige generaties. 

 

Maar de huidige constitutionele status van onze landen houdt in dat we niet over 

hetzelfde vertegenwoordigingsniveau beschikken als de lidstaten van Europa. Als gevolg 

hiervan lopen we het risico uitgesloten te worden wanneer Europa cruciale beslissingen 

neemt die onze toekomst aanbelangen. Dat is ondemocratisch en we proberen dat te 

veranderen. Daarom zijn we, naast het staatsniveau, ook actief op nationaal en regionaal 

niveau, en vechten we voor een eerlijke vertegenwoordiging van de staatloze naties en de 

volkeren van Europa op elk regeringsniveau waar over onze toekomst wordt beslist. We 

eisen een Europa van de volkeren. 

 

Onze aangesloten partijen zijn: 

Alands Framtid, Bayernpartei, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista, Die 

Friesen, Enotna Lista, Esquerra Republicana de Catalunya, Eusko Alkartasuna, Fryske 

Nasjonale Partij, Libertà Emiliana-Nazione Emilia, Liga Veneta Repubblica, Ligue 

Savoisienne, Lithuanian Polish People's Party, Mebyon Kernow, Moravana, Mouvement 

Région Savoie, Omo Ilinden Pirin, Partei der Deutschsprachigen Belgier, Partido 

Andalucista, Partit Occitan, Partit Socialista de Mallorca i Menorca Entesa Nacionalista, 

Partito Sardo d'Azione, Partitu di a Nazione Corsa, Plaid Cymru-the Party of Wales, 

Rainbow-Vinozhito, Scottish National Party, Silesian Autonomy Movement, Slovenska 

Skupnost, Sociaal Liberale Partij, Strana Regionov Slovenska, Süd Tiroler Freiheit, 

Union Démocratique Bretonne, Union du Peuple Alsacien, Unitat Catalana. 

 

Onze partijen met waarnemersstatus zijn: 
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Lista Per Fiume,Movimento per l’Indipendenza della Sicilia MIS, MMROP Hungarian 

Roma Party, ProDG, Renouveau Valdotaine, Südschleswigscher Wählerverband SSW, 

Wendische Volkspartei SLS. 

 

 

 "Vrijheid wordt nooit vrijwillig gegeven door de onderdrukker; ze moet 

geëist worden door de onderdrukten." Martin Luther King 

In de legislatuur 2004-2009 hebben onze 6 Europarlementsleden hard gewerkt in het 

Europees Parlement (uit Schotland, Wales, Baskenland, Catalonië, Letland en 

Transsylvanië). Dankzij een parlementaire alliantie met de Groenen konden we rekenen 

op een aanzienlijke aanwezigheid in het parlement. Tijdens de afgelopen parlementaire 

legislatuur hebben de Europarlementsleden van de EVA: 

 

 Co-officiële status op EU-niveau verworven voor het Welsh, Catalaans, 

Baskisch en Galicisch  

 Actief campagne gevoerd om een enkele zetel voor het Europees Parlement te 

behouden. 

 Regionale belastingautonomie op de EU agenda geplaatst 

(www.taxautonomy.org) 

 Gepleit voor hardere EU-actie inzake klimaatwijziging waarbij hernieuwbare 

energiebronnen centraal staan in de energietoekomst van Europa, en hebben ze de 

20/20/20 doelstellingen gesteund. 

 De EU-bescherming en erkenning van karakteristieke nationale en regionale 

producten gesteund 

 Campagne gevoerd voor een billijker verdeling van de EU-structuurfondsen 

voor staatloze naties en achtergestelde regio's 

 

Onze prioriteit is de rechten verdedigen van het Europa van de Volkeren om hun eigen 

toekomst te bepalen en te leven in een vreedzame, democratische en gediversifieerde 

maatschappij. 

 

Streven naar een beter Europa: een Europa van de Volkeren. 
 

1. INSTITUTIONEEL EUROPA 

 

Naties - Opkomende staten mondiger maken.  

Een nieuwe categorie van politieke entiteiten duikt op in de EU: de Opkomende Staten. 

Hoewel politieke en juridische rechten in de EU samenhangen met "statelijkheid", laten 

de historische naties die medebestaan in het kader van de huidige Lidstaten, een nieuwe 

wind waaien in de richting van volledige erkenning. Sommige van deze naties proberen 

hun collectieve rechten te laten erkennen door hun eigen staten te creëren. De eis om 

publieke en democratische raadpleging in Schotland, Wales, Baskenland en Catalonië 

vormt een eerste stap in deze richting. 

 

http://www.taxautonomy.org/
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De Opkomende staten zullen nieuwe actoren worden op Europees niveau. De EU moet 

deze nieuwe uitdaging onderkennen, zoals ze dat ook heeft gedaan met de laatste 

uitbreiding naar het Oosten en de Balkan. Als de vreedzame en democratische wil 

aanwezig is, moet dit proces op normale wijze worden voltooid. 

 

Nieuwe staten staan niet synoniem met meer isolatie, maar wel met nieuwe kansen. 

Vanuit een democratisch en pro-Europees standpunt zal een natie die een staat wordt, 

haar burgers dichter bij Europa brengen en grotere transparantie scheppen. 

Belangrijk is te vermelden dat de creatie van een nieuwe Staat zou leiden tot nieuwe 

vormen van samenwerking met de Staat waaruit deze is ontstaan. 

 

De EU moet de politieke en wetgevende grondslag creëren om interne uitbreiding 

mogelijk te maken; dit betekent Europa aanpassen aan de veellagige werkelijkheid waarin 

we leven. Op basis van het principe van zelfbeschikking steunt de EVA de wens van die 

naties die bereid zijn alle verantwoordelijkheden van een Staat in Europa op zich te 

nemen, evenals van de naties die streven naar meer autonome vooruitgang in 

Europa.  

  

Een alliantie tussen de staatloze naties, de Opkomende Staten en de bestaande kleine 

EU-Lidstaten, met gecoördineerde strategieën, zou in het Europees Parlement moeten 

worden aangemoedigd. De EVA staat afwijzend tegenover een gecentraliseerd Europa 

bestuurd door grote lidstaten. Om het democratische machtsevenwicht te herstellen, 

zouden kleine staten en regio's en staatloze naties nauw moeten samenwerken op basis 

van solidariteit en complementariteit. 

 

 

Een hervorming van de EU dringt zich op. 

Indien subsidiariteit echt een wezenlijk principe is van de Unie, dan moet het op alle 

niveaus en rechtstreeks doorwerken. Dat betekent dat het democratische partnerschap 

tussen de verschillende regeerniveaus (EU, Lidstaten en de deelstaten die 

grondwettelijk zelfbestuur genieten) gegarandeerd moet worden in de EU-Verdragen. Het 

betekent ook dat er een recht moet bestaan op effectieve participatie in de EU-

instellingen voor alle gemeenschappen, volkeren en landen in Europa. 

 

De EVA beschouwt de betrokkenheid van de nationale en regionale parlementen bij 

het Europese besluitvormingsproces, in de vorm van een nauwgezette toetsing van de 

EU-wetgeving en van de acties van de regeringen van hun Lidstaten in de Raad, als 

cruciaal met het oog op de tenuitvoerlegging van het subsidiariteitsbeginsel.  

 

Een hervorming van de EU-instellingen, met inbegrip van het Parlement, is essentieel om 

grotere openheid en transparantie in de besluitvorming te creëren. Het Comité van de 

Regio's zou moeten worden versterkt en hervormd tot een Senaat van de regio's. De EVA 

wil een democratisering van Europa en wil de participatie van de burgers versterken via 

een rechtstreekse verkiezing van de Voorzitter van de Commissie. Het raadplegen van 

lokale, regionale en nationale parlementen vóór de goedkeuring van Europese regels en 

wetten, met bijzondere aandacht voor regio's met minderheden of minderheidstalen, zou 

moeten plaatsvinden aan het begin van het wetgevend proces. Nadat wetten zijn gestemd, 

zouden maatregelen moeten worden genomen om deze beter bekend en aanvaard te 

maken bij de inwoners, bedrijven en organisaties in de Europese regio's. Een verdere 

uitbreiding van de EU is niet wenselijk zonder deze noodzakelijke hervormingen.  
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Een evaluatie van het Europese systeem van aanbestedingen zou moeten worden gemaakt. 

Er is veel kritiek omdat het een te bureaucratische, te tijdrovende en te ingewikkelde 

procedure is met een negatief effect op de prijzen. 

 

Naar een Sociaal Europa. 

Het Europese Sociale Model moet worden versterkt als hoeksteen van het Europese 

Maatschappijmodel gebaseerd op solidariteit: volledige werkgelegenheid met 

kwaliteitsvolle banen en gendergelijkheid in een gezonde en veilige arbeidsomgeving 

met toegang tot universele diensten van algemeen belang. De EU heeft nood aan een 

hernieuwde Sociale Agenda met echte acties en instrumenten om alle vormen van 

discriminatie in de Unie weg te werken. Goede voorbeelden hiervan zijn de richtlijnen 

over grensoverschrijdende gezondheidszorg, een richtlijn inzake werk, een richtlijn over 

sociale diensten van algemeen belang, en grensoverschrijdende initiatieven over Roma-

kwesties. 

 

Met de wereldwijde crisis op de kapitaalmarkten moet Europa meer dan ooit zijn 

burgers beschermen, moeten de Sociale minimummaatregelen uitgebreid worden en 

mag regulering – op de vlakken waar dit nodig is – niet gezien worden als een kwaad, 

zoals al te vaak het geval is met acties van de Europese Commissie. De mensen lijden 

onder de stijgende prijzen, de toenemende brandstofkosten en de problemen op de 

vastgoedmarkten; de kredietcrisis verbreedt de kloof tussen arm en rijk. Centrale 

controle-instrumenten van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn nodig om monetaire 

crisissituaties te voorkomen; een centraal interventiebudget is nodig om de gevolgen van 

de crisis te verhelpen. 

 

Maatregelen op het vlak van gendergelijkheid zouden de arbeidsmarkt meer moeten 

openstellen voor vrouwen. Diensten van algemeen belang zouden toegankelijker moeten 

zijn, vooral voor mensen met lage inkomens. De stijging van de waterprijzen, soms zelfs 

met 300% en die, vreemd genoeg, vaak te wijten is privatisering, is onaanvaardbaar. Een 

betaalbare toegang tot schoon water is een recht voor allen. De EU zou betere garanties op 

internationaal niveau moeten eisen; en in de plaats van marktfundamentalisme te 

tolereren, is meer controle op fraude en instabiliteit van de financiële markten nodig. 

  

Op Europees niveau zouden bindende kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen 

moeten worden overeengekomen. Er zou een Europees Sociaal Stabiliteitspact moeten 

worden ten uitvoer gelegd, gericht op volledige werkgelegenheid, eerlijke lonen, 

maatschappelijk welzijn, sociale gelijkheid, gendergelijkheid, culturele diversiteit en 

ecologische duurzaamheid. 

 

2.  DIVERSITEIT EN GELIJKE LINGUÏSTISCHE RECHTEN  

 

Culturele diversiteit en respect. 
Volgens de UNESCO zou tegen het eind van deze eeuw een groot aantal van de 6.000 

talen die in de wereld bestaan, worden bedreigd en vermoedelijk verdwijnen. Bijgevolg 

moet de EU de "eenheid in diversiteit" erkennen en in de praktijk omzetten, moet ze de 

realiteit van haar verschillende volkeren respecteren en in het bijzonder die van de 

staatloze naties en regio's die hun eigen talen, geschiedenis, economische en sociale 

kenmerken, en politieke aspiraties koesteren. De EU moet de centralistische en 

technocratische mentaliteit en praktijken van de Staten overstijgen. 

 

Enkel Europese erkenning van alle talen zal echte linguïstische diversiteit of 

linguïstische democratie betekenen. Staatloze naties en regio's zouden dezelfde rechten 
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moeten genieten als de officiële staatstalen. Dit zou ertoe leiden dat hun talen niet langer 

de status van officiële EU-talen kan worden ontzegd. Het EU-beleid moet ook de 

culturele diversiteit van TV, media, filmindustrie, internet, onderwijs en radio promoten 

in de staatloze naties en in minderheidsregio's. Er is nood aan gelijke toegang voor 

minderheidstalen in programma's zoals levenslang leren. 

 

“Alle talen zijn vrij en gelijk in waardigheid en rechten. Nationale minderheidstalen, 

minder gebruikte talen, talen van historische minderheden en regionale meerderheidstalen 

… zijn alle gelijk aan staatstalen.” De EVA pleit voor een VN Verklaring van 

Linguïstische Rechten, naar analogie met de VN Verklaring van de Rechten van de 

Mens uit 1948.  

 

Het recht om petities in te dienen en vragen te stellen in je moedertaal verstevigt de 

democratie en is een belangrijk element voor de transparantie van de macht. 

 

We verwelkomen de vooruitgang die is geboekt door ervoor te zorgen dat het Catalaans, 

Baskisch, Galicisch en Welsh een co-officiële status hebben verworven in de EU. We 

willen voortbouwen op deze verwezenlijking en ervoor zorgen dat ze erkend worden als 

volwaardige officiële talen. Dit zijn historische Europese talen die dagelijks worden 

gebruikt door miljoenen mensen in alle geledingen van de samenleving, op het werk en 

thuis. De tijd is rijp om de kansen, rechten en privileges toegekend aan talen zoals Duits, 

Engels, Zweeds of Maltees, ook toe te kennen aan die talen die momenteel een 'co-

officiële' status genieten. 

 
 

“We pleiten even sterk voor het behoud van de ecodiversiteit als voor het 

behoud van de pluraliteit, diversiteit en rijkdom aan talen. Een taal is een 

cultureel middel voor de opbouw van een realiteit, geen louter instrument 

voor de overdracht van informatie. Op het vlak van cultuur, die aan de 

grondslag ligt van de mensheid, staat het verlies van een taal gelijk met het 

verlies van een element van biodiversiteit op biologisch vlak.”  

(Bernat Joan I Mari in Ecolinguistics)  

 

 

De EVA promoot een visie op meertalig onderwijs met programma's om 

multiculturalisme, minderheidstalen in hoger onderwijs, en studenten- en professionele 

uitwisselingen voor minderheidstalen te ondersteunen. 

 

Er zou een evaluatie moeten worden gemaakt van de Programma's voor Levenslang 

Leren, met inbegrip van de implicaties voor Taalminderheden. Het herintroduceren van 

gerichte subsidies voor minderheidstalen is essentieel voor de gelijke behandeling van 

Taalminderheden. 

 

 

“De EU is er voor de mensen en de gemeenschappen! De mensen zijn 

er niet voor de Unie.” 
Nelly Maes 

 

3. EUROPA STIMULEREN 

 

Duurzaamheid: Milieu en Energie.  



 7 

Duurzaamheid staat centraal in onze politieke strategie, zowel op het vlak van cultuur, 

talen als van het milieu. Duurzame gemeenschappen opbouwen in een duurzaam 

Europa. 

 

De strijd tegen de klimaatwijziging is een concreet voorbeeld van Europees leiderschap 

geworden. Op de VN Klimaatwijzigingsconferentie in Kopenhagen in november 2009 

moet Europa laten zien dat het bereid is blijk te geven van dit leiderschap. De Europese 

Commissie zou competitiviteit moeten bevorderen op het gebied van innovatie en 

onderzoek en ontwikkeling op het vlak van hernieuwbare energiebronnen. In een Europa 

met een visie mag de economische recessie en de monetaire en financiële crisis niet als 

voorwendsel worden gebruikt om de klimaatwijziging in de verdomhoek te duwen. 

 

Wat kernenergie betreft, neemt de EVA een duidelijk antinucleair standpunt in en 

willen we kernenergie op Europees niveau geleidelijk zien verdwijnen. Het bevorderen 

van energie-efficiëntie en –onafhankelijkheid en een ruimer gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen moet de hoeksteen vormen voor een EU-energiebeleid. Geen 

EURATOM, maar EURENEW. De EVA eist een Europees verdrag over 

hernieuwbare energie. 
 

Er zijn EU-investeringen nodig voor delta- en kustgebieden die te kampen zullen hebben 

met ernstige problemen als gevolg van de klimaatwijziging en de stijgende zeeniveaus, 

evenals voor berggebieden en andere kwetsbare milieugebieden die er ook door getroffen 

worden. 

 

Europa blijft het voortouw nemen bij de tenuitvoerlegging van het Kyoto-Protocol en het 

Bali-proces, terwijl de VS, de grootste uitstoter van CO2, dit slechts onlangs heeft 

ondertekend. Maar Europa moet meer doen. Een vermindering in de Europese 

ecologische voetafdruk van 4,8 ha per persoon naar minder dan 1,8 ha per persoon is 

essentieel indien we de capaciteit van de planeet niet verder in gevaar willen brengen. De 

EU zou de weg moeten wijzen naar duurzame consumptie. 

 

Economie: Huisvesting, Transport en Toerisme. 

De EU zou meer kunnen doen op het vlak van huisvesting door beter gebruik te maken 

van de structuurfondsen. We moeten niet alleen de maatschappelijke problemen in de 

huisvestingssector aanpakken voor mensen met lage lonen, maar ook kwesties zoals 

isolatie, energiebesparende maatregelen en passiefhuizen moeten actief worden 

gepromoot. We moeten ook kijken welke rol de EU kan spelen om andere 

regeringsniveaus de beschikbaarheid van sociale huisvesting te helpen verbeteren en meer 

betaalbare huisvestingsopties aan te bieden voor kansarmen. 

 

 

We steunen de doelstelling van volledige werkgelegenheid voor alle burgers, met een 

nadruk op regionale ontwikkeling en de reconversie van oude industrieën. We zouden 

doelgerichte onderwijs- en opleidingskansen moeten aanbieden aan 

ondervertegenwoordigde groepen zoals kansarmen en gehandicapten, om hun kansen op 

de arbeidsmarkt te verbeteren en hun sociale mobiliteit te bevorderen. De sociale 

werkgelegenheidssector kan verder ontwikkeld worden om nuttige en broodnodige banen 

te scheppen in onze gemeenschappen. 

 

Mobiliteit 

De fysieke mobiliteit in de EU zou verbeterd moeten worden door de Trans-Europese 

Netwerken (TEN's). De EVA wil een “modale verschuiving” naar meer duurzame 
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transportmiddelen waarbij de kosten worden gedragen overeenkomstig het principe 

van “de vervuiler betaalt”. Toerisme, een belangrijke economische sector, zou zich meer 

op duurzaam toerisme moeten richten.  

 

Je bent wat je eet. 

We zijn gekant tegen de commerciële teelt van GGO’s voor voedselproductie. We 

steunen verdere strikte wetgeving inzake etikettering en traceerbaarheid voor de invoer. 

Op korte termijn zou de Europese Unie GGO-vrije regio's en zones moeten erkennen en 

verder ontwikkelen. Een ruime meerderheid van de mensen in Europa verwerpt GGO's. 

Dit is dus niet alleen een kwestie van voedselveiligheid, maar van ons democratische 

recht te kiezen wat we eten en van de rechten van de mensen die moeten primeren op 

de loutere winst. 

 

 

De maag van Europa: Voedsel, landbouw en visserij. 

We erkennen de vitale rol van de EU bij het promoten van duurzame 

plattelandsontwikkeling en leefbare plattelandsgemeenschappen. Voedselproductie, 

landbouw en visserij zijn op dat gebied cruciale industrieën en verdienen blijvende EU-

steun. 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of GLB moet hervormd worden en we 

verwelkomen de herziening die momenteel wordt gevoerd. Het is van cruciaal belang dat 

EU-financiering beschikbaar blijft om kleinere producenten, familieboerderijen en 

vissersgemeenschappen een leefbare toekomst te helpen verzekeren. Duurzame landbouw, 

visserij en veeteelt kunnen dan opbloeien en een belangrijke rol spelen bij het omgaan 

met de actuele uitdagingen inzake voedselkwaliteit, -veiligheid en -voorziening. De EVA 

vraagt de EU in haar beleid meer aandacht te geven aan dierenwelzijn. 

 

De productie van biobrandstof mag de voedselproductieketen niet in het gedrang brengen. 

Onze eerste prioriteit is kwaliteitsvoedsel aan alle burgers leveren.  

 

Plattelandsontwikkeling en toerisme zouden op elkaar moeten worden afgestemd. De 

EVA promoot het gebruik van kwaliteitsproducten, regionale en lokale 

voedingsmiddelen en slow food als een manier om de „food miles‟ aan te pakken. Er 

is nood aan hogere normen van consumentenbescherming binnen de interne markt, zonder 

de traditionele, lokale en regionale voedselproductie aan te tasten. 

 

Kennis, onderzoek en innovatie zijn de toekomst van Europa.  

Innovatie in de landbouw-, energie- en transportsector zou de drijvende kracht moeten 

zijn om Europa naar een meer duurzame toekomst te leiden. Innovatie is essentieel om de 

arbeidsmarkt te doen heropleven en Europa in staat te stellen om te gaan met de 

wereldwijde uitdagingen van wegkwijnende of delokaliserende industrieën. Nieuwe 

sectoren en nieuwe technologieën kunnen de weg effenen voor de toekomst van Europa, 

op voorwaarde dat ze de drijvende kracht vormen om van Europa een socialer, duurzamer 

en economisch onafhankelijk continent te maken. We steunen economisch en ecologisch 

duurzame ontwikkeling, in overeenstemming met onze middelen en de behoeften van 

onze gemeenschappen.  

   

 

4.   EUROPA IN DE WERELD 
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Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

Het buitenlands en veiligheidsbeleid zou gericht moeten zijn op conflictpreventie en het 

ontwikkelen van gemeenschappen. Via onderhandelingen een blijvende vrede tot stand 

brengen in het Midden-Oosten en in andere conflictgebieden, is een vereiste voor 

wereldvrede en stabiliteit. Het uitroeien van het terrorisme mag de mensenrechten niet in 

het gedrang brengen. Een verdrag over de uitvoer van wapens en een bindende 

gedragscode voor de wapenhandel is essentieel. We zullen ook EU-acties steunen om 

een einde te maken aan het gebruik van chemische en biologische wapens, 

clusterbommen en andere massavernietigingswapens. De EVA pleit voor een Europa 

zonder kernbommen. 

 

EFA eist dat de EU en de Lidstaten alle gedemilitariseerde en neutrale regio’s en naties, 

die deze status willen behouden, zouden erkennen, respecteren en ondersteunen in deze 

onzekere en als maar sneller veranderende wereld. 

 

Migratie 

We erkennen de onschatbare bijdrage die migratie jarenlang heeft geleverd tot Europa op 

sociaal, cultureel en economisch vlak, en menen dat deze belangrijke bijdrage ook in de 

toekomst zal doorgaan. We beschouwen migratie als een natuurlijk proces in een 

mensenleven en het is in ons aller belang dat de EU zo doelmatig en doeltreffend 

mogelijk omgaat met migratie.  

  

Tezelfdertijd erkennen we de talrijke potentiële voordelen van een grotere samenwerking 

rond asiel en immigratie op EU-niveau, en de belangrijke rol die Europa kan spelen bij de 

integratie van nieuwe migranten, ook in de talen van de staatloze naties.  

  

We geloven ook dat we een gezamenlijke plicht hebben om het asielrecht te beschermen 

en te verdedigen. Het bieden van een toevluchtsoord voor de vervolgden, een trotse 

Europese traditie, moet worden voortgezet. 

 

 

Solidariteit met de ontwikkelingslanden. 

Met meer dan 1,2 miljard van de wereldbevolking die moet overleven met minder dan €1 

per dag, streven we naar de verwezenlijking van de acht VN-Millenniumdoelstellingen 

en de engagementen aangegaan in Johannesburg. De strijd tegen honger en armoede, het 

verstrekken van universeel basisonderwijs en de toegang tot gezondheidszorg met 

bijzondere aandacht voor de strijd tegen HIV, de empowerment van vrouwen en de 

tenuitvoerlegging van een beleid inzake gendergelijkheid, en het uitbouwen van 

wereldwijde partnerschappen zijn essentieel voor het realiseren van vrede en 

gerechtigheid.  

 

De EVA steunt een visie voor overzeese steun, een eerlijker handelsbeleid om 

ontwikkelingslanden zelfstandiger te maken, en maatregelen om om te gaan met 

mensenhandel en de uitdagingen en kansen van migratie. In het kader van een Europees 

buitenlands beleid pleiten we ook voor een grotere Europese betrokkenheid bij 

vredeshandhaving en conflictpreventie. Het opzetten van een EU-

vredeshandhavingsmacht is essentieel voor duurzame en wereldwijde vrede. De EVA 

steunt een investeringsprogramma voor Afrika om efficiënt gebruik van zonne-energie 

mogelijk te maken zodat het continent minder afhankelijk wordt van olieproducenten. 

 

Om mislukkingen te voorkomen, zoals dat met vroegere vormen van ontwikkelingshulp is 

gebeurd, zou de samenhang moeten worden versterkt tussen de verschillende types van 
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actie die door de verschillende actoren (EU, Staten, NGO's, enz.) worden ten uitvoer 

gelegd. Het is van cruciaal belang een sterke verhouding en synergieën tussen 

ontwikkeling en veiligheid, tussen ontwikkeling en migratie, tussen ontwikkeling en 

milieubescherming, alsook een integratie tussen handel en ontwikkeling tot stand te 

brengen. Dit moet worden verwezenlijkt in het volste respect voor de mensenrechten en 

op een efficiënte en transparante wijze die synergieën smeedt tussen het noorden en het 

zuiden. 

 

Ontwikkelingsprogramma's zouden de culturele wortels van de bevolking volledig moeten 

respecteren, maar de regeringen van ontwikkelingslanden zouden ook de mensenrechten 

moeten respecteren. De toepassing van de humanitaire wetten vormt de hoeksteen van 

een rechtvaardige en eerlijke wereld. We zijn volledig gekant tegen het uithollen van de 

mensenrechten in het kader van opkomende economische grootmachten zoals China. 

 

Dankzij uw stem zullen we de volgende kritieke onderwerpen kunnen blijven bepleiten in 

het Europees Parlement: 

 

9 Voorstellen voor EU2009: 
 

1. Een bindende gedragscode voor de uitvoer van wapens en een wapenverdrag 

2. Meer geld voor de bescherming van Europese kusten, berggebieden en 

andere kwetsbare milieugebieden, 

3. Een drastische hervorming en democratisering van de EU-instellingen,  

4. Wetgeving inzake de rechten van EU-minderheidstalen, inclusief in de privé-

sector 

5. EU-wetgeving om lokale voedseltoevoer te promoten 

6. Euratom vervangen door Eurenew 

7. Een vermenigvuldiging van de universitaire uitwisselingen in de EU met een 

factor 10 (van 2% naar 20% Erasmusstudenten) 

8. Verhogen van de investering in innovatie en onderzoek en ontwikkeling om 

de Lissabon doelen te behalen  

9. Gezamenlijke beslissingen door de regio's inzake de verdeling van 

structuurfondsen  

 

 

 Verhogen van de investeringen in hernieuwbare energie 

 Wetgeving om werknemers te beschermen tegen uitbuiting 

 EU-financiering in de strijd tegen armoede en dakloosheid 

 Een verhoging van de ontwikkelingshulp 

 Acties in de strijd tegen mensenhandel 

 Het opzetten van EU-vredeshandhavingsmacht  

 Een EU-Orgaandonatieagentschap om orgaandonatie te coördineren 

 Het opzetten van een programma om culturele, onderwijs- en professionele 

uitwisselingen te bevorderen tussen sprekers van minderheidstalen 

 De afschaffing van de vereiste om twee zetels te hebben voor het Europees 

Parlement. 

 Een snelle integratie van migranten via het gebruik van de plaatselijke taal en door 

hun arbeidsstatus te versterken, om zo uitbuiting en discriminatie te voorkomen. 

 Een vermindering in de belasting van ecologisch kwetsbare gebieden door 

transitverkeer  
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 Een versoepeling van de voorwaarden voor Internettoegang (met het plan voor de 

EU-interventie inzake tarieven voor mobiele telefonie) 

 Het aanmoedigen van gezondheids- en voedselcampagnes op scholen en 

universiteiten in de EU (met het plan voor gratis fruit op school) 

 Het opzetten van Europese territoriale entiteiten in grensgebieden 

 Het stimuleren van grensoverschrijdende transportinfrastructuur 

 Het uitwerken van Europese plannen in de strijd tegen de ontvolking in 

plattelandsgebieden, en het promoten van investeringen en progressieve 

ontwikkeling in dergelijke gebieden  

 

Barcelona, maart 2009. 


