
Nummer Onderwerp Indiener Regel Indiener stelt voor om: Toelichting Pre-advies

1 Titel verkiezings-

programma

PerspectieF, 

ChristenUnie-

jongeren

1 1. de woorden "Grenzen aan Europa" voorals nog weg te halen en

2. het Landelijk Bestuur te vragen om aan de gezamenlijke 

campagnecommissie het mandaat te geven om een passende titel te 

geven aan het programma, mogelijk dezelfde als de verkiezingsslogan, 

bijv. ‘Perspectief voor Europa’.

De titel heeft een te negatieve klank Preadvies: Overnemen met 

uitzondering van de suggestie 

‘Perspectief voor Europa’

2a 95/ 96 te verwijderen: 

“evenals de daarmee gepaard gaande uitbreiding van de 

bevoegdheden van het Europees Parlement”

Preadvies Ontraden

Deze regel kan niet gemist 

worden en is een integraal 

onderdeel van de afwijzing 

van de economische en 

begrotingsunie.

2b 1092 te wijzigen in:

Versterking van democratische legitimiteit

Preadvies Ontraden

Het Landelijk Bestuur wil 

benadrukken dat de nationale 

parlementen een essentiële 

rol spelen bij de 

democratische controle op de 

Europese besluitvorming. 

Meer bevoegdheden 

overdragen aan het Europese 

Parlement zal het 

democratisch tekort niet 

verkleinen.

2c 1095-1098 te verwijderen: 

Het Europees Parlement is niet in staat dit dreigende gebrek aan 

democratische legitimiteit te compenseren. ChristenUnie en SGP 

vrezen dat een overheveling van bevoegdheden naar het Europees 

Parlement zal leiden tot een verstatelijking van de Europese Unie.

Preadvies Ontraden

Deze regel kan niet gemist 

worden en is een noodzakelijk 

deel van de redengeving om 

kritisch te staan tegenover de 

recente voorstellen m.b.t. de 

EMU.

2d 1098-1102 "Zij vinden ...  te liggen".

te wijzigen in:

ChristenUnie en SGP vinden dit geen wenselijke ontwikkeling. Vanaf 

het begin waren ChristenUnie en SGP tegen de vorming van de EMU, 

omdat de economieën van de eurolanden zeer verschillend waren en 

omdat de vorming van de EMU een opstap vormde naar een politieke 

unie. Om de democratische legitimiteit te waarborgen is het van belang 

dat het Europees Parlement in staat wordt gesteld om zijn 

democratische controlerende rol te vervullen. Dit laat onverlet dat 

ChristenUnie en SGP van mening zijn dat het democratische primaat bij 

de nationale parlementen behoort te liggen. 

Preadvies Ontraden

Het Landelijk Bestuur wil 

benadrukken dat de nationale 

parlementen een essentiële 

rol spelen bij de 

democratische controle op de 

Europese besluitvorming. 

Meer bevoegdheden 

overdragen aan het Europese 

Parlement zal het 

democratisch tekort niet 

verkleinen.

Amendementen

Amendement icm motie

• Het centrale punt van de paragrafen is dat de 

ChristenUnie en SGP voorstellen voor een 

economische/begrotingsunie afwijzen, kritisch zijn 

en waren op de EMU, en het democratische 

primaat bij nationale parlementen voorstaan. 

Deze stellingen worden ook niet betwist met dit 

amendement.

• Op gebieden waar de EU en de EMU elkaar 

raken moet het Europees Parlement betrokken 

zijn, zodat deze op Europees niveau 

democratische controle kan uitoefenen (bijv. op 

Europees Commissaris Rehn). De rollen van 

Europees Parlement en nationale parlementen 

sluiten elkaar hierin niet uit; beiden moeten 

versterkt worden. Daarom wordt voorgesteld de 

expliciete beperking van de bevoegdheden van 

het Europees Parlement te verwijderen. 

• Het kernpunt (regelnr.1131/1132) wordt zodanig 

gewijzigd dat het uitdrukking geeft aan het 

versterken van de democratische legitimiteit door 

middel van zowel nationale parlementen als het 

Europees Parlement.  

Europees Parlement 

en EMU

Utrecht
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2e 1131 te wijzigen in: 

Versterking van de democratische legitimiteit van besluitvorming over 

de EMU kan het beste zowel via de nationale parlementen als het 

Europees Parlement

Preadvies Ontraden

Het gaat niet om een zog. 

kernpunt, waarin de 

programmatische spits van 

het voorafgaande kernachtig 

wordt samengevat. De VP-

tekst sluit beter aan bij de 

eerder verwoorde 

standpunten.

3 Rechtsstaat binnen de 

EU

Veenendaal/ 

Renswoude

103-107 Daarom keren ... de lidstaten.

te wijzigen in:

Daarom keren ChristenUnie en SGP zich tegen voorstellen van de 

Europese Commissie om een alomvattende greep te krijgen op het 

functioneren van de rechtsstaat in de lidstaten. Het toezicht op het 

functioneren van de rechtsstaat ligt primair in de lidstaat zelf. Echter, de 

Europese Commissie heeft tot taak om toe te zien op naleving van de 

verdragen door de lidstaten, met inbegrip van de fundamentele rechten 

en vrijheden van burgers. In nauwe samenspraak met de Raad van 

Europa moeten lidstaten gesanctioneerd worden in het geval van 

ernstige mensenrechtenschendingen.

De ChristenUnie hecht groot belang aan de 

democratische rechtsstaat wereldwijd. Het 

programma spreekt op vele plaatsen van het 

belang van de (democratische) rechtsstaat (zie 

hieronder). Zowel binnen de EU als vanuit de EU 

richting andere landen. Voor de consistentie van 

het programma is het van belang dat de EU de 

kern van de democratische rechtsstaat verdedigt 

tegenover de lidstaten.

Staten zijn daarbij allereerst zelf verantwoordelijk 

voor het functioneren van de democratische 

rechtsstaat. De democratische rechtsstaat is 

tevens een funderend principe van de Europese 

Unie. Van kandidaat-lidstaten voor de EU wordt 

verwacht dat ze democratische principes en 

mensenrechten respecteren (Kopenhagen-

criteria). EU-lidstaten zijn ook lid van de Raad 

van Europa en daarmee gebonden aan het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

De Het EVRM is onderdeel van de algemene 

beginselen van de EU, en de EU zal toetreden tot 

het verdrag (Art. 6 Verdrag van Lissabon). Uit 

bovenstaande volgt dat de EU in samenwerking 

met de Raad van Europa dient op te treden 

tegenover lidstaten wanneer er sprake is van 

ernstig disfunctioneren van de rechtsstaat. 

Daarbij hoeven geen extra bevoegdheden te 

worden overgedragen aan de EU.  

Preadvies: Sterk ontraden

De bedoeling is sympathiek, 

maar de Europese Commissie 

heeft geen taak om toe te zien 

op de naleving door en in de 

lidstaten van de 

mensenrechten. Dat is sinds 

jaar en dag de taak van de 

Raad van Europa en de 

Europese rechter, die 

rechtspreekt op basis van het 

Europese Verdrag van de 

Rechten en de Mens. Het is 

niet verstandig en ook 

verwarrend beide Europese 

instellingen op de één of 

andere wijze aan elkaar te 

koppelen. Het staat ook haaks 

op de algehele strekking van 

onze politieke opstelling, 

waarin de rol van de EC juist 

kort wordt gehouden.

4a 114 toe te voegen: 

en sociale aspecten van de markt, alsmede grensoverschrijdende 

terreinen als energie, klimaat, migratie en asiel, infrastructuur en 

grensoverschrijdende criminaliteit.

Preadvies: Overnemen

Goede aanvulling.

4b 116-118 De tijd is dan ook gekomen om na te denken over het terugleggen van 

bevoegdheden van het Europese naar het nationale niveau en de 

aanvaarding van een grotere beleidsruimte van de lidstaten.

te wijzigen in: 

De tijd is dan ook gekomen om te werken aan het terugleggen van 

bevoegdheden van het Europese naar het nationale niveau en de 

aanvaarding van een grotere beleidsruimte van de lidstaten.

Preadvies: Overnemen

De voorgestelde wijziging lijkt 

ons een tekstuele verbetering.

De inleiding van het programma doet slechts 

voorkomen alsof de Europese Unie terug in zijn 

hok moet. Deze begrenzing van (de reikwijdte 

van) bevoegdheden is terecht een belangrijk 

onderdeel van het programma. Het programma 

geeft echter ook genoeg goede voorbeelden van 

grensoverschrijdende terreinen waar de 

Europese Unie beter moet optreden. Zo wordt in 

regelnr. 815-816 gesteld: “Er moet zo spoedig 

mogelijk eenduidige handhaving komen van de 

Europese sociale wetgeving voor het 

wegvervoer.” Het zou goed zijn om dit in de 

UtrechtVerbeterde Europese 

samenwerking
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4c 129 toe te voegen: 

Dat vergt zowel een cultuurverandering binnen de Europese instituties 

als wijzigingen van de verdragen.

Preadvies: Oordeel congres

Het gaat hier niet om een 

noodzakelijk aanvulling, maar 

het Landelijk Bestuur heeft er 

geen problemen mee als dit 

amendement wordt 

aangenomen.

5a 167-171 De democratie ...  nemen standpunten.

te wijzigen door toe te voegen:

De Europese Commissie legt de beleidsvoornemens voor aan de Raad 

van Ministers en het Europees Parlement. Naast de direct 

democratische controle van het Europees Parlement, is het belangrijk 

dat nationale parlementen de inzet van hun regering scherp 

controleren. Het is van belang dat zowel het Europees Parlement als 

nationale parlementen tegenwicht bieden aan de niet (direct) gekozen 

instellingen zoals de Raad en de Commissie. 

Preadvies : Oordeel 

congres

Er zijn geen overwegende 

bezwaren tegen het 

amendement maar de VP-

tekst drukt beter uit hoe de 

werkzaamheden van de 

Europese instellingen en de 

nationale parlementen zich tot 

elkaar verhouden.

5b 181 toe te voegen:

Europarlementariërs kunnen bijdragen aan een betere coördinatie 

tussen nationale parlementen om tijdig tot het trekken van een kaart te 

komen. 

Preadvies: Oordeel congres

Het amendement is niet nodig 

maar past wel bij de strekking 

van de VP-voorstellen.

6a 186-194 te verwijderen: 

Het is niet gewenst dat het Europees Parlement zijn macht probeert te 

vergroten door bijvoorbeeld het recht op te eisen Eurocommissarissen 

naar huis te sturen.

Er bestaat tussen het Parlement en de (leden van) de Europese 

Commissie geen vertrouwensrelatie zoals we die kennen in de 

staatkundige ordening van de lidstaten.

Het Parlement heeft evenmin het recht van wetgevingsinitiatief en mag 

dat ook niet afdwingen.

Preadvies: Sterk ontraden

Achtergrond van de VP-tekst 

is weerstand te bieden tegen 

federale politieke strevingen 

om van de EC een soort 

Europese regering te maken.

inleiding ook naar voren te brengen. De 

Europese Unie gaat niet alleen over markt en 

munt, dat past niet in de christelijk-sociale visie 

van de ChristenUnie. Op die terreinen waar de 

EU bevoegd is moet vervolgens wel 

terughoudend en niet op detailniveau door de EU 

worden opgetreden. Daartoe moet er een 

cultuuromslag komen, maar ook een 

verdragswijziging zoals het programma op 

meerdere plaatsen impliceert. Een mogelijk 

proces van onderhandeling tussen het Verenigd 

Koninkrijk en de EU over bevoegdheidsverdeling 

moet een algemene onderhandeling worden 

tussen alle lidstaten, en de Europese instituten.  

Verhouding Europees 

Parlement & nationale 

parlementen

Utrecht Het Europees Parlement en nationale 

parlementen moeten niet tegenover elkaar 

gesteld worden/tegen elkaar uitgespeeld worden. 

Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid vervullen 

zij beiden een cruciale rol in de functies die een 

democratie vervult. Nationale parlementen staan 

sterker wat betreft de representatieve functie. 

Echter, wat betreft de controlerende functie is het 

EP een onmisbare aanvulling. De voorgestelde 

wijzigingen beogen dit duidelijker naar voren te 

laten komen. 

UtrechtEuropees Parlement 

& Europese 

Commissie

• De betreffende paragraaf gaat over de 

bevoegdheden van de Europese Commissie. 

Stellingen m.b.t. het beperken van 

bevoegdheden van het Europees Parlement zijn 

hier niet op hun plek.

• In de voorgestelde wijzigingen m.b.t. Regelnr. 

211-215 wordt met een positieve formulering 

ingegaan op de rol van het Europees Parlement 

t.o.v. de Europese Commissie
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6b 211-215 toe te voegen: 

In het kader van “checks and balances” is het van belang dat de 

uitvoerende macht van de Europese Commissie wordt gecontroleerd 

door het democratisch gekozen Europees Parlement. Het Europees 

Parlement moet voldoende bevoegdheden krijgen om deze 

controlefunctie uit te oefenen. 

Preadvies: Ontraden

De strekking van de 

staatkundige lijn van het 

verkiezingsprogramma is te 

streven naar een versterkte 

rol van de nationale 

parlementen naast het kort 

houden van de Europese 

Commissie. Het amendement 

staat daar haaks op.

6c 243 toe te voegen: 

Versterking van de checks and balances in de Europese Unie is 

noodzakelijk, onder andere door uitbreiding van bevoegdheden van het 

Europees Parlement.

Preadvies: Ontraden

Zie 6b

7 Verkleining Europese 

Commissie

Veenendaal/ 

Renswoude

195-197 Het ambtenarenapparaat ...  haar kerntaken.

 

te wijzigen in

Het ambtenarenapparaat van de Europese Commissie en de omvang 

van de Commissie moeten verkleind worden. Dit levert niet alleen een 

kostenbesparing op, maar dwingt de Commissie ook om zich alleen nog 

bezig te houden met haar kerntaken.

Naast een verkleining van het 

ambtenarenapparaat dient ook de Europese 

Commissie zelf in te krimpen. Art. 17 (lid 5) 

Verdrag van Lissabon voorziet hier ook in per 

november 2014. Om landen die gedurende een 

termijn geen Commissaris mogen leveren 

tegemoet te komen, zou aan hen de mogelijkheid 

kunnen worden geboden om een Secretaris te 

leveren die onder verantwoordelijkheid van de 

Commissaris opereert.

**Preadvies: Ontraden

In lijn met de opstelling van de 

Tweede Kamerfractie wordt 

vooralsnog voorkeur gegeven 

aan het handhaven van de 

mogelijkheid om altijd ook 

over een eigen i.c. 

Nederlandse commissaris te 

kunnen beschikken. Het 

amendement doet daaraan 

afbreuk. De oplossing van de 

secretarissen leidt niet tot de 

gewenste kostenbesparing. 

Ook valt te betwijfelen of 

daardoor de regeldruk 

verminderd wordt.

8 Christelijk geluid in 

Europees Parlement

Urecht 211-215 Zeker nu ... zullen uitsteken.

Wijzigen in: 

Daarnaast hebben Europarlementariërs de verantwoordelijkheid om te 

kijken naar het belang van de Unie als geheel. 

Indien er overduidelijke Nederlandse belangen op het spel staan en 

Nederlandse Europarlementariërs gezamenlijk kunnen optreden is dat 

aan de orde. Echter, prioriteit heeft samenwerking met 

Europarlementariërs die in hun politieke programma aansluiten bij het 

politieke programma van ChristenUnie en SGP. 

• Aansluiting zoeken met politiek gelijkgezinden 

heeft de voorkeur boven samenwerking met 

Nederlandse parlementariërs van andere 

politieke kleur. 

• De voorgestelde passage is een betere reflectie 

van de inzet van de ChristenUnie voor het 

versterken van een gezamenlijk Europees 

christelijk geluid, o.a. in ECPM. 

Preadvies: Oordeel congres

9a 138 Europese regelgeving ... cultuurbeleid. 

te wijzigen in

Europese regelgevingis niet aanvaardbaar op bijvoorbeeld de terreinen 

van het strafrecht, het burgerlijk recht, waaronder het familierecht, het 

domein van de belastingen, de sociale zekerheid, pensioenbeleid, 

hypotheken, volkshuisvestingsbeleid,het onderwijs, de 

gezondheidszorg en het cultuurbeleid. 

Preadvies: OvernemenWetgevende 

bevoegdheden 

Europa beperkt 

houden

Veenendaal/ 

Renswoude

De specifieke gebieden van pensioenbeleid, 

hypotheken en volkshuisvestingsbeleid zijn 

binnen Nederland wezenlijk anders geregeld dan 

in vrijwel alle andere landen. Het onbegrip in de 

andere landen over het in ons land gehanteerde 

systeem moet er niet toe leiden dat er een 

gedwongen verandering in gang gezet wordt die 

veel gewone Nederlandse burgers hard treffen, 
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9b 236 Het strafrecht ... de lidstaten. 

te wijzigen in

Het strafrecht, het burgerlijk recht, de belastingen, de sociale 

zekerheid, het onderwijs, de gezondheidszorg, het pensioenbeleid, 

hypotheken, het volkshuisvestingsbeleid en het cultuurbeleid zijn en 

blijven beleidsdomeinen van de lidstaten. 

Preadvies: Overnemen

10 Vergaderlocatie 

uitsluitend Brussel 

Veenendaal/ 

Renswoude

243 Het Europees Parlement vergadert in Brussel.

te wijzigen in

Het Europees Parlement vergadert uitsluitend in Brussel. De 

vergaderlocatie Straatsburg wordt afgeschaft.

In de kernpunten komt ons inzien onvoldoende 

voor het voetlicht dat wij niet meer in Straatsburg 

willen vergaderen. 

**Preadvies: Ontraden

De strekking van het VP is dat 

het EP één vaste 

vergaderplaats heeft. Maar er 

hoeft niet uitgesloten te 

worden dat het EP sporadisch 

een andere vergaderplek kan 

kiezen.

11a 351-352 Leidende gedachte bij alle vredesinspanningen dient te zijn het 

garanderen van veiligheid voor de democratische, Joodse staat Israël 

en zijn burgers.

te wijzigen in

Leidende gedachte bij alle vredesinspanningen dient te zijn het 

garanderen van veiligheid voor de democratische, Joodse staat Israël 

en zijn burgers, alsmede de mensenrechten en het 

zelfbeschikkingsrecht van Palestijnen. Het is van belang dat we 

processen van vrede, verzoening en samenwerking stimuleren en niet 

vanuit de EU met boycots, blauwdrukken en eenzijdige acties 

frustreren. Er moet tussen Israëli en Palestijnen worden gezocht naar 

een rechtvaardige vrede met steun van de internationale 

gemeenschap, waaronder de EU.

Preadvies: Overnemen

Goede aanvulling op de VP-

tekst.

11b 369-381 te wijzigen in:

Wij pleiten verder voor een constructieve rol van de Unie in het 

vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Randvoorwaarden voor 

een duurzame vredesregeling in het Midden-Oosten zijn: veilige en 

erkende grenzen voor Israël en erkenning van de nationale aspiraties 

van de Palestijnen. Pas als de Arabische landen volledige diplomatieke 

betrekkingen met Israël aangaan, kan een duurzame vredesregeling tot 

stand komen. De EU geeft steun aan het vredesproces, waarvoor beide 

partijen allereerst zelf verantwoordelijk zijn. Een tweestatenoplossing 

lijkt de meest vruchtbare oplossing, maar dit dient door 

onderhandelingen tot stand te komen. De internationale gemeenschap 

dient dit zoveel mogelijk te faciliteren, onder leiding van de VS, met 

steun van de EU.

Preadvies: Ontraden

Het Landelijk Bestuur vindt 

dat de niet geamendeerde 

tekst beter de bedoelingen 

weergeeft.

11c 387 te wijzigen in:

Toevoegen: Daarnaast moet de EU goede betrekkingen onderhouden 

met de Palestijnse Autoriteit. Een kritische benadering is gewenst als 

het gaat om de hulpgelden die aan de PA worden verstrekt. Effectieve 

hulp aan Palestijnse burgers dient uitgangspunt te zijn van beleid. 

Preadvies: Overnemen

Dit is een goede aanvulling.

PerspectieF, 

ChristenUnie-

jongeren

Rechtvaardige vrede 

Midden-Oosten

De evenwichtigheid in de paragraaf over Israël 

kan worden verbeterd. Er wordt terecht een 

evenwichtiger benadering verlangd van de EU. 

Het programma kan vervolgens ook 

evenwichtiger om een geloofwaardig verhaal te 

hebben. Meer bescheidenheid past ons als het 

gaat om een dergelijk gecompliceerd conflict op 

wereldschaal.

terwijl diversiteit in systemen beslist niet verkeerd 

hoeft te zijn.

Zie ook regel 953:  “Beleid rond pensioen en zorg 

wordt nationaal bepaald.“
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11d 617-618 te wijzigen in:

ChristenUnie en SGP steunen een rechtvaardig vredesproces in het 

Midden-Oosten waarbij zowel aan de veiligheid van Israël als aan de 

rechten van Palestijnen recht wordt gedaan. Zij aanvaarden niet een 

eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat.

Preadvies: overnemen

12a 584 te wijzigen, door toe te voegen:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen legt een morele 

verantwoordelijkheid bij bedrijven om goed te handelen. Dat betekent 

allereerst dat ze zich aan de wet houden. Bedrijven kunnen zich van 

elkaar onderscheiden door nog meer te doen dan wat de wet vraagt. 

Het probleem is vaak dat het rechtssysteem in ontwikkelingslanden niet 

werkt waardoor bedrijven mensenrechten ongestraft kunnen schenden. 

In veel productieketens is er sprake van uitbuiting van arbeiders, 

uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling. Daarom is het zaak dat 

de EU en Nederland helpen bij het versterken van de rechtsstaat in die 

landen en onze bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Hier 

ligt ook een taak voor burgers en maatschappelijke organisaties. Het 

internationaal en Europees regulerend kader is tevens nodig om een 

gelijk speelveld te creëren voor internationaal opererende bedrijven. 

Handhaving van bestaande richtlijnen en regels is daarbij geboden.

Preadvies: Ontraden

Overbodige toevoeging. MVO 

is eerst en vooral een 

verantwoordelijkheid van het 

bedrijfsleven zelf. Het past in 

onze opvattingen om daar 

geen politieke regels voor te 

ontwerpen.

12b 540 duurzaamheidsbepalingen. 

te wijzigen in 

duurzaamheidsbepalingen en mensenrechtenbepalingen. In de 

afspraken voor meer vrijhandel streven partijen er naar wederzijds de 

hoogste normen op het gebied van milieu, arbeid, gezondheid en eisen 

van rechtsstatelijkheid te erkennen en in verdragsteksten op te nemen. 

De handelsbelangen van ontwikkelingslanden mogen hier niet door 

worden geschaad.

Preadvies: Overnemen

12c 558 te wijzigen in 

Toevoegen:

De EU onderhandelt met ontwikkelingslanden over Economische 

Partnerschap Akkoorden. De inzet van Nederland als ‘honest broker’ 

om eerlijke akkoorden af te sluiten wordt ondersteund vanuit het 

Europees Parlement. 

Preadvies: Oordeel congres

13 OS-beleid EU PerspectieF, 

ChristenUnie-

jongeren

604 toe te voegen:

De inzet van ontwikkelingsgelden van de Europese Unie richt zich eerst 

en vooral op de financiering van grote infrastructurele projecten, het 

zoeken naar zog. best practices en het versterken van essentiële 

diensten van sociale zekerheid, volkshuisvesting, onderwijs en 

gezondheidszorg.

Het programma geeft onvoldoende duidelijkheid 

over hoe het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

van de EU moet worden vormgeven. Wij 

schetsen graag hoe het beleid van de EU er in 

zijn algemeenheid moet uitzien op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking. 

Preadvies: Overnemen

Eerlijke handel PerspectieF, 

ChristenUnie-

jongeren

Eerlijke handel is één van de speerpunten van de 

ChristenUnie in het kader van het streven naar 

gerechtigheid. Dit komt onvoldoende in het 

programma tot uiting. Vandaar deze toevoeging 

vanuit een christelijk-sociale visie op eerlijke 

handel en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 
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Nummer Onderwerp Indiener Regel Indiener stelt voor om: Toelichting Pre-advies

14 Aangepaste 

technologie

PerspectieF, 

ChristenUnie-

jongeren

968 in te voegen

De huidige economische ontwikkeling in Europa is te eenzijdig 

geschoeid op neo-liberale leest. Dat moet anders. Daarvoor is ook 

nodig dat een passende, geschikte technologische basisstructuur 

beschikbaar is die in dienst staat van het leven van burgers en hun 

samenlevingsverbanden. Evenzeer zal onze strijd tegen de financiële 

crisis en de bankencrisis alleen dan slagen met een op menselijke 

waarden toegesneden of aangepaste technologie. 

In het internationale en Europese geldverkeer middels 

computertechniek mogen alleen inzichtelijke computerprogramma’s 

worden gebruikt. Dit om ongecontroleerde samenballing van financiële 

macht, met kans op fraude en misleiding, te voorkomen.  

Het is een veelvoorkomende misvatting dat het in 

de maatschappij vooral en alleen draait om de 

goede richting van de economische ontwikkeling. 

Maar van elke economische of financiële activiteit 

is technologie de grondstructuur. Veranderen van 

economie of het financieel beleid kan door de 

onderliggende technologie behoorlijk worden 

tegengewerkt. Algemeen gesteld: technologie 

kan als onderliggende structuur tot slecht of goed 

gedrag aanmoedigen. Het gaat er om voor het 

goede gedrag verantwoorde technologie te 

ontwikkelen. 

Preadvies: Overnemen

15a 1589 We moeten waken voor onverschilligheid als het gaat om de massale 

komst van vluchtelingen (…)

te wijzigen in:

We moeten waken voor onverschilligheid als het gaat om de massale 

komst van asielzoekers en migranten (…)

Preadvies: Overnemen

Goede tekstuele verbetering

15b 1606 te wijzigen door toe te voegen:

Bij de migratiestromen naar Europa gaat het vooral om Afrikaanse 

economische migranten, maar ook om vluchtelingen. Dit onderscheid is 

cruciaal in de beslissing of mensen in de EU kunnen blijven. Als het 

gaat om arbeidsmigranten dan is het van belang om in Europees 

verband afspraken te maken over toelating, waarna lidstaten zelf 

beslissen over toelating. Het is van belang om deze migratie te 

reguleren. De Europese vraag moet op een legale manier worden 

gekoppeld aan het aanbod van migranten

Preadvies: Overnemen

16 Privacy en 

persoonsgegevens

PerspectieF, 

ChristenUnie-

jongeren

1714-

1716

te schrappen en zoals hieronder gewijzigd op te nemen na 1643.

‘Bij Europese regelgeving moet voorkomen worden dat inbreuk wordt 

gemaakt op de zelfstandige vrijheid van kerken verantwoordelijk te zijn 

voor de eigen interne orde.’

Doorslaande regelgeving moet uiteraard altijd 

voorkomen worden. Echter, door de toegenomen 

digitalisering en het gemakkelijk verspreiden van 

gegevens is het juist belangrijk dat ook in 

kleinere verbanden, zoals kerken en 

verenigingen, bewust wordt omgegaan met het 

vergaren van gegevens en de wijze waarop deze 

gegevens worden beschermd. Het verzamelen 

van gegevens is kwetsbaarder geworden voor 

misbruik, nu het niet langer gaat om bijvoorbeeld 

een ledenbestand in kaartenbakjes. Deze laatste 

zin van het verkiezingsprogramma doet onnodig 

afbreuk aan het bovenstaande verhaal over de 

noodzaak van bescherming van privacy en 

persoonsgegevens.

Preadvies: Overnemen

Een vluchteling is diegene die onder het 

Vluchtelingenverdrag als zodanig wordt erkend. 

Een juiste terminologie als het gaat om 

asielzoekers, migranten en vluchtelingen is 

belangrijk. Een asielzoeker vraagt asiel in een 

ander land om als vluchteling te worden 

aangemerkt. Migranten komen voor andere 

redenen dan een asielaanvraag naar Europa. Dit 

onderscheid is van belang, omdat het groepen 

zijn met een verschillende achtergrond, ze vallen 

onder andere regelgeving omtrent toelating en 

voorzieningen. Erkende vluchtelingen onder het 

Vluchtelingenverdrag behoren zonder meer op 

onze steun te kunnen rekenen en niet gelijk te 

worden gesteld aan migranten die voor 

economische redenen (hoe legitiem ook) naar 

Europa komen.

PerspectieF, 

ChristenUnie-

jongeren

Asielzoekers en 

migranten
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17 Terminologie Utrecht divers De indiener stelt voor om

- Regelnr. 1058

“Van Rompuy” te vervangen door: de raadsvoorzitter

- Regelnr. 128/129 

Verwijderen:

en niet slechts een uiting van grenzeloze Brusselse ambities

- Regelnr. 144

Brusselse bemoeienis 

Wijzigen in:

verdere Europese integratie

- Regelnr. 167

Verwijderen:

hoofdsteden van de

- Regelnr. 861

Vrije verkeer

Wijzigen in:

Oneerlijke concurrentie

M.b.t. regelnr. 1058:

• het past een professioneel 

verkiezingsprogramma personen te benoemen bij 

de functie in welk verband zij genoemd worden.

• Het noemen van personen i.p.v. hun functies 

leidt ertoe dat het verkiezingsprogramma sneller 

gedateerd is; zo loopt de tweede termijn van Van 

Rompuy eind 2014 af. 

M.b.t. regelnr. 128/129 & 144:

• onnodige stemmingmakerij

M.b.t. regelnr. 167:

• In Nederland vindt de politieke besluitvorming 

niet plaats in de hoofdstad

M.b.t. regelnr. 861:

• de lading van de paragraaf wordt beter gedekt 

door de gewijzigde titel; het gaat niet om het vrije 

verkeer als zodanig, maar om uitwassen 

waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat. 

Preadvies: overnemen

Goede tekstuele 

verbeteringen
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