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1. EEN STERKER VLAANDEREN IN EEN STERKER EUROPA 

 
Globalisering en lokalisering gaan hand in hand 
 
Vaak wordt gezegd dat Vlaanderen te klein zou zijn in een alsmaar groter wordend Europa. Die 
opvatting getuigt echter van een denkfout, door een tegenstelling te poneren tussen 
schaalvergroting (globalisering) en schaalverkleining (lokalisering). Beide processen zijn niet 
tegengesteld maar complementair: de globalisering moedigt de lokalisering juist aan. Men heeft 
immers geen grote multinationale staten nodig om doeltreffend aan het wereldgebeuren deel te 
nemen. Dit is de paradox van de zogeheten "glokalisering". De professoren Alesina en Spolaore 
schreven hierover het boek The Size of Nations. Ze waren de eersten om in economische 
theorievorming de bestaande staten niet langer als vaststaande gegevens te beschouwen maar als 
wijzigbare parameters. 
 
Wat als we dit toepassen op België? In een geglobaliseerde wereld komen er steeds meer 
uitdagingen op ons af die op supranationaal niveau aangepakt moeten worden. Het 
macroniveau is voor ons daarom de Europese Unie. Bevoegdheden die een supranationale 
aanpak vereisen, moeten dan ook naar het Europese niveau overgeheveld worden, zoals de munt, 
defensie, migratie, interne markt, energie etc. Bevoegdheden die dichter bij de mensen 
uitgeoefend moeten worden, moeten naar Vlaanderen overgeheveld worden. Vlaanderen is voor 
de N-VA het meest geschikte microniveau. 
 
 
Schaalvoordelen en heterogeniteitskosten 
 
De leidraad in de keuze van het juiste microniveau (in ons geval: Vlaanderen als lidstaat van de 
EU) moet de afweging zijn tussen schaalvoordelen en heterogeniteitskosten. Het kan interessant 
zijn om dingen samen te doen vanwege de schaalvoordelen. De VS hebben bijvoorbeeld het 
sterkste leger dankzij 300 miljoen inwoners die allemaal betalen voor hetzelfde leger. De EU 
heeft 27 verschillende legers en nauwelijks slagkracht: hier is het evident dat Europa zou moeten 
proberen zijn heterogeniteit te overwinnen gezien de evidente schaalvoordelen van één Europese 
defensiemacht. Die moet dan ook inzetbaar zijn vanuit een duidelijke visie die kadert in een 
algemeen Europees defensiebeleid.  
 
Als we deze logica toepassen op België, dan zien we dat het land nauwelijks 
schaalvoordelen biedt wegens heel klein, maar dat het enorme heterogeniteitskosten 
heeft door de voortdurende optelsom die gemaakt moet worden tussen de Vlaamse en de 
Franstalige democratie. Daarom kiest de N-VA resoluut voor Vlaanderen en Europa als de 
twee belangrijkste bevoegdheidsniveaus boven het lokale niveau. Bevoegdheden waarbij de 
schaalvoordelen groter zijn dan de heterogeniteitskosten, moeten door de EU uitgeoefend 
worden, terwijl bevoegdheden waarbij de heterogeniteitskosten te groot zijn, door Vlaanderen 
uitgeoefend moeten worden. 
 
Terloops: in de top-10 van de meest welvarende landen ter wereld staat er maar één met meer 
inwoners dan Vlaanderen, namelijk de VS. Kleine schaal hoeft dus geen probleem te zijn, als men 
maar open en doeltreffend aan de globalisering deelneemt. 
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Welk Europa wil de N-VA? 
 
De N-VA is altijd al een sterk pro-Europese partij geweest en dat blijft zo. Niet toevallig is 
de baseline van de partij “Nodig in Vlaanderen, nuttig in Europa”. De N-VA is dan ook de enige 
echte Vlaams-Europese partij in dit land.  
 
De Europese Unie heeft historische verdiensten die soms nog altijd te weinig naar waarde geschat 
worden. Tegelijk zijn wij niet blind voor de tekortkomingen van de Europese Unie. Zeker in 
economische en financiële crisistijden zoals deze komt dat gebrek aan slagkracht helaas 
duidelijker naar de oppervlakte. De N-VA grijpt die echter niet aan om een populistisch anti-
Europa-verhaal te brengen. Integendeel, de huidige crisis grijpen wij aan om meer dan ooit 
een pleidooi te voeren voor een sterker Europa, net zoals we een sterker Vlaanderen nodig 
hebben. 
 
De N-VA oordeelt dat er verder moet worden gewerkt aan een structuur waarbinnen de 
Europese burgers naar elkaar kunnen toegroeien. De N-VA ziet de toekomst van Europa 
zeker niet als één superstaat, waar alles ver boven de hoofden van de mensen wordt beslist. De 
Europese Unie is een confederale constructie sui generis waarbij de leden van deze Unie een deel 
van hun soevereiniteit afstaan via verdragen. Lidstaten beslissen zelf of die verdragen aan de 
bevolking worden voorgelegd ter goedkeuring. 
 
Sommige lidstaten van de Europese Unie hebben een andere finaliteit voor de EU voor ogen. Zij 
zien de EU liever evolueren in de richting van een louter economische unie, als een zo groot 
mogelijke vrijhandelszone, maar zonder een verdere politieke integratie. Dat is niet onze visie. De 
N-VA wil een sterker Europa, dat niet alleen economisch maar ook politiek alsmaar sterker 
en eendrachtiger wordt. Europa moet zo veel mogelijk aan één zeel trekken, zowel binnen de 
EU als op het wereldtoneel. Vele uitdagingen van de toekomst kunnen we niet aan op het niveau 
van de lidstaten afzonderlijk. Daarvoor hebben we een sterk Europa nodig. 
 
De N-VA kiest voor een democratische Unie, die niet alleen op louter economische fundamenten 
rust, maar een hechte politieke Unie vormt. Een Unie die op basis van het 
subsidiariteitsbeginsel, de identiteit en culturele verscheidenheid van de binnen haar grenzen 
levende volkeren eerbiedigt en bevordert. Een Unie die uitdrukking geeft aan de 
gemeenschappelijke waarden van die volkeren en geleid door die waarden haar 
verantwoordelijkheid opneemt in de wereld. 
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2. EEN STERKER VLAANDEREN HEEFT EEN EIGEN STEM IN 
EUROPA 

 
In tegenstelling tot wat veel mensen denken en het beeld dat we via media en andere 
berichtgeving voorgeschoteld krijgen, hebben de Europese instellingen een grote invloed op ons 
dagelijkse doen en laten. Afhankelijk van de berekeningen komt 70 tot 90% van onze 
wetgeving rechtstreeks of onrechtstreeks van Europa. Het is erg moeilijk om nog regelgeving 
te vinden die niet op één of andere manier beïnvloed is door de EU. Maar de Europese Unie 
hangt af van de individuele lidstaten voor de uitvoering van die regelgeving. Daardoor komt de 
burger weinig rechtstreeks in contact met Europa. Nationale of regionale overheden gebruiken de 
EU als zondebok voor moeilijke maatregelen. Populaire maatregelen worden dan weer op het 
conto van de nationale overheid geschreven, ook al werden zij beslist door Europa. 
 
Vlaanderen ligt geografisch in het hart van Europa. Maar ook op commercieel, cultureel, politiek, 
sociaaleconomisch en heel wat andere domeinen hebben wij een belangrijke rol te vervullen 
samen met onze partners in de Unie. De toekomst van Vlaanderen is onontwarbaar 
verweven met de toekomst van Europa. Vlaanderen heeft een eeuwenoude traditie van 
internationale handel en ondernemerschap, we bouwden hiermee een stevige reputatie op. Qua 
bevolking, BNP, sociaaleconomische inbreng in Europa en bijdrage in de Europese raamcultuur 
is Vlaanderen minstens even belangrijk als heel wat huidige en toekomstige lidstaten van de Unie. 
 
Toch heeft Vlaanderen nog steeds geen eigen stem op het Europese forum. Ook niet over 
de materies waarvoor het exclusief bevoegd is. De Europese Unie houdt immers vooralsnog 
enkel rekening met staten en dus kan enkel België aan de Europese tafel aanschuiven. Nochtans 
is de Vlaamse overheid sinds de staatshervorming van 1993 zelf bevoegd voor haar internationale 
betrekkingen. Dit steunt op twee principes. Het eerste is het 'in foro interno, in foro externo' principe. 
Dit houdt in dat de overheid die in het binnenland bevoegd is voor een bepaald onderwerp, ook 
de bevoegdheid heeft om met betrekking tot dat onderwerp internationaal op te treden. De 
Vlaamse overheid is dus bevoegd om internationale verdragen te sluiten over haar bevoegdheden. 
Het tweede principe is de fundamentele gelijkwaardigheid van de federale en deelstatelijke 
overheden met betrekking tot hun bevoegdheden. Maar heel wat bevoegdheden worden gedeeld 
tussen de verschillende overheden. Voor deze gevallen werd de ICBB (Interministeriële 
Conferentie voor het Buitenlands Beleid) opgericht. 
 
Om de Vlaamse belangen in Europa goed te kunnen verdedigen moet Vlaanderen een 
eigen stem hebben binnen de EU en rechtstreeks kunnen deelnemen aan de Europese 
besluitvorming. Vaak hebben Vlaanderen en Franstalig België immers uiteenlopende belangen 
bij en/of visies over bepaalde Europese dossiers. Het gevolg is dat de Belgische 
vertegenwoordiger of minister zich moet onthouden of niet aan de gesprekken deelneemt. 
 
Enkele voorbeelden: 
 

• Genetisch gewijzigde organismen (GGO’s): Vlamingen zijn pro, Franstaligen contra => 
Franstalige minister stemt contra (zelfs een onthouding bleek te veel gevraagd); 

• Asiel en migratie: Vlaanderen zit op de Europese lijn, Franstaligen niet => Milquet 
onthoudt zich voortdurend, waardoor we bij die gesprekken aan de kant gezet worden; 
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• Dienstenrichtlijn: meeste partijen zijn pro, Franstalige socialisten contra => oud-minister 
Verwilghen ging vaak niet naar de ministerraad omdat hij geen standpunt mocht 
innemen. 

 
Op deze manier dreigt een deel van de autonomie die Vlaanderen reeds verworven heeft, 
door het Belgische compromis uitgehold te worden. Als onafhankelijke lidstaat daarentegen 
kan Vlaanderen echt opkomen voor zijn eigen belangen binnen de EU. In de tussentijd moet de 
Europese Unie alvast een voorstel uitwerken zodat constitutionele regio’s kunnen mee beslissen, 
zeker wanneer het over hun exclusieve bevoegdheden gaat. 
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3. EEN STERKER EUROPA HEEFT STERKERE INSTELLINGEN 
NODIG 

 
Met bijna een half miljard inwoners en 23 officiële talen is de Europese Unie het grootste 
democratische project van internationale samenwerking dat de wereld ooit zag. De Europese 
Unie is geen nieuwe staat die in de plaats komt van de bestaande staten, maar verschilt wel van 
alle andere internationale organisaties. Niemand zal ontkennen dat dit Europees 
eenwordingsproces een positieve ontwikkeling is en onmiskenbaar bijdraagt tot vrede, stabiliteit 
en welvaart op het Europese continent. Maar dit betekent niet dat de structuur, besluitvorming 
en het beleid geen tekortkomingen vertonen. Er moet nog een lange weg worden afgelegd 
alvorens we kunnen spreken van een volwaardige Europese Unie. 
 
Op weg naar Lissabon 
 
Stap voor stap, verdrag voor verdrag wordt er meer en beter samengewerkt. Er is echter geen 
eensgezindheid over de finaliteit van de Europese Unie. Het is steeds weer een zoeken naar wat 
haalbaar is. Voor elke stap naar meer samenwerking is er goedkeuring nodig van elke lidstaat. 
Hoe meer lidstaten, hoe moeilijker dit uiteraard verloopt. De N-VA betreurt dan ook dat de 
noodzakelijke institutionele hervormingen niet zijn gebeurd vóór de uitbreiding naar Centraal- en 
Oost-Europa, toen de EU nog maar uit 15 lidstaten bestond. 
 
Het gebrek aan een omvattende visie voor de toekomst van de Europese Unie geeft sinds lang 
aanleiding tot het in vraag stellen van de bestaande institutionele structuur van de Unie. In een 
poging om hieraan te verhelpen werd in 2004 de zogenaamde Europese Grondwet voorgesteld. 
Maar uit de negatieve uitslag van de referenda in Frankrijk en Nederland bleek een dieper 
ongenoegen tegenover de Europese instellingen. Na een bezinningsperiode werd in plaats van de 
Grondwet een hervormingsverdrag voorgesteld: het Verdrag van Lissabon. Maar ook deze 
poging werd vooralsnog onderuit gehaald door de afkeuring van het Verdrag van Lissabon in een 
Iers referendum.  
 
De moeilijke weg die het Lissabon-verdrag aflegt, bewijst voor de N-VA dat Europa, wil het 
slagen, ook van onderen uit gesteund moet worden. Zonder die steun kan Europa geen 
kernspeler worden in het creëren van een sterkere economie, een betere levenskwaliteit en een 
ruimte van veiligheid en zekerheid. De inwoners van Europa vragen terecht dat 
beleidsverantwoordelijken iets in handen hebben om aan mondiale uitdagingen als globalisering, 
klimaatverandering, veiligheid en energie het hoofd te bieden. Het Verdrag van Lissabon is het 
Europese antwoord op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Het Verdrag is misschien niet 
perfect, maar volgens de N-VA tegelijk wel het beste antwoord dat we vandaag kunnen 
bieden op die uitdagingen. Het Verdrag van Lissabon geeft Europa méér instrumenten om aan 
de verwachtingen van de Europese burgers tegemoet te komen. 
 
Lissabon: een bank vooruit… 
 
De N-VA heeft het Verdrag van Lissabon dan ook gesteund. Het Verdrag mag dan al een light-
versie zijn van de oorspronkelijke Europese Grondwet, toch is het ook voor Vlaanderen een stap 
in de goede richting.  
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Het Verdrag vertoont immers heel wat positieve aspecten. De inspraak van de nationale en 
regionale parlementen in het Europese besluitvormingsproces wordt volgens het Lissabon-
verdrag aanzienlijk versterkt. In de eerste plaats zullen de nationale parlementen zich laten 
informeren door de instellingen van de Unie. Ten tweede moeten de nationale parlementen, 
inclusief de deelstaatparlementen, evalueren of Europa wel het geschikte niveau is waarop 
problemen aangepakt moeten worden (controle van en inspraak bij het subsidiariteitsbeginsel). 
Voorts nemen ze deel aan de evaluatie van het beleid van de Unie in het kader van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, alsook aan de procedures voor de herziening van de 
Verdragen. Ze worden tevens op de hoogte gesteld van verzoeken om toetreding tot de Unie. En 
ten slotte nemen ze deel aan de interparlementaire samenwerking met het Europees Parlement.  
 
Kortom, het Verdrag verplicht aan de instellingen van de Unie om het nodige respect op te 
brengen voor de interne bevoegdheidsverdeling en de constitutionele structuur van de lidstaten 
met inbegrip van het respect voor lokaal en regionaal zelfbestuur. De N-VA pleit er daarom voor 
dat vanuit de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement meer aandacht wordt besteed aan 
Europese regelgeving. Zij moeten gebruik maken van hun nieuw toegekende bevoegdheden en 
bijgevolg proactief optreden om invloed te kunnen uitoefenen op de Europese politiek.  
 
Het Lissabon-verdrag draagt ook bij tot een betere Europese Unie op de volgende, voor de N-
VA van belang zijnde, punten: 
 

 de bevordering van territoriale samenhang als een van de doelstellingen van de Unie en de 
eerbied voor de verscheidenheid van taal en cultuur als een van haar centrale 
uitgangspunten; 

 de versterking van de werking van het Comité van de Regio’s. De adviesbevoegdheid van 
het Comité wordt uitgebreid en het Comité krijgt rechtstoegang tot het Hof van Justitie 
om zijn voorrechten te verdedigen. Regionale belangen zullen hierdoor binnen de Unie 
meer aandacht krijgen. Deze ontwikkeling is van belang om ook als regio een eigen stem 
te hebben in Europa op het moment dat verschillende standpunten aan de Europese 
onderhandelingstafel aan bod komen. Evenzeer moet dit een stimulans zijn  voor de 
Europese regio’s om te blijven ijveren voor meer zelfstandigheid om zo op termijn als 
zelfstandige lidstaten een plaats te kunnen innemen in Europa; 

 de uitbreiding van het aantal gebieden dat in aanmerking komt voor een gekwalificeerde 
meerderheid en de aanpassing van het systeem van gekwalificeerde 
meerderheidsstemming; 

 de vereenvoudiging van het huidige systeem van de bestaande wetgevingsprocedures. De 
medebeslissingsprocedure wordt de algemene regel. Op die manier wordt de wetgevende 
rol van het Europees Parlement flink versterkt: op enkele uitzonderingen na dienen alle 
Europese wetgevende  akten door de Raad én het Parlement goedgekeurd worden. Ook 
op begrotingsvlak verwerft het Parlement volledige inspraak; 

 de verankering van de Europese Unie als een gemeenschap van waarden. Het Handvest 
van de Grondrechten wordt dezelfde rechtskracht toebedeeld als de  bestaande 
Verdragen. Mensenrechten verwerven zodoende een centrale plek in het Europese 
integratieproces.  
 

Het moge duidelijk zijn: op het vlak van waarden, bevoegdheden en besluitvorming zet de 
Europese Unie met het Lissabon-verdrag grote stappen vooruit. De institutionele en procedurele 
hervormingen zullen op termijn de efficiëntie van de besluitvorming ten goede komen. 
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…maar nog geen eindstation 
 
Toch lost het Lissabon-verdrag niet alles op. Een aantal nieuwigheden baren de N-VA zorgen. 
Hoe zal de toekomstige permanente voorzitter van de Europese Raad zich verhouden tot de 
voorzitter van de Commissie of de hoge vertegenwoordiger op vlak van het externe optreden van 
de Unie? Wat is de taakverdeling tussen de permanente voorzitter en de zesmaandelijkse 
voorzitterschappen?   
 
Europa moet ook meer aandacht hebben voor de rol van andere politieke entiteiten dan de 
lidstaten. De N-VA pleit er immers al jaren voor dat ook de Gemeenschappen en de Gewesten 
rechtstreeks toegang krijgen tot het Hof van Justitie en dat ze omgekeerd rechtstreeks door dat 
Hof kunnen worden aangesproken. Het bestaande systeem van Europese besluitvorming waarin 
enkel met staten rekening wordt gehouden, is onvoldoende aangepast aan de structuur van 
sommige lidstaten van de Unie. De N-VA vindt dat België daarin het voortouw moet nemen 
voor die regio’s die met gelijkaardige problemen kampen, maar onvoldoende gesteund worden 
door hun nationale regeringen. 
 
Ook op andere terreinen is er volgens de N-VA nog progressie te boeken. De invoering door 
Lissabon van de ‘dubbele meerderheid’ en de afschaffing van de stemmenweging vereenvoudigt 
de Europese besluitvormingsprocedure. Maar tegelijkertijd bemoeilijkt dit het streven naar een 
zogenaamde ‘split vote’. De N-VA betreurt dan ook dat met het Verdrag van Lissabon opnieuw 
niet is ingegaan op de legitieme vraag voor het invoeren van dergelijk instrument: deelstaten van 
lidstaten met wetgevende bevoegdheden moeten rechtstreeks kunnen meepraten in Europa over 
de materies waarvoor zij bevoegd zijn. Helaas zal er in de toekomst nog steeds één stem per 
lidstaat gereserveerd worden, die niet gesplitst kan worden over de deelstaten. De 
Gemeenschappen en Gewesten blijven dus verplicht om samen moeizaam tot standpunten te 
komen over materies waarvoor de Gemeenschappen en de Gewesten bevoegd zijn. Deze situatie 
tast ontegensprekelijk de verworven autonomie van de Gemeenschappen en de Gewesten aan. 
Wanneer een vergelijk niet mogelijk is, dan rest er voor België en de onderscheiden landsdelen 
alleen nog de optie om zich te onthouden. Vlaanderen kan op die manier niet ten volle zijn 
belangen verdedigen. De N-VA zal blijven ijveren voor een oplossing ter zake. 
 
Daarenboven kan het niet zijn dat bij stemmingen in de EU-organen het alleen de uitvoerende 
macht is die nationale standpunten bepaalt. Regeringen zijn verantwoording verschuldigd aan 
hun nationaal parlement en mogen het door dit parlement bepaald mandaat niet te buiten gaan.  
Tenslotte moet ook de coördinatie van het regionaal beleid op Europees niveau sterker verankerd 
worden. Zo is de erkenning van het Comité van de Regio’s als volwaardige instelling niet 
opgenomen in het Verdrag van Lissabon; het Comité blijft nu slechts een adviesorgaan. Dit is een 
gemiste kans. 
 
 
De N-VA wil een sterke Europese Commissie en een sterk Europees Parlement 
 
De institutionele ontwikkeling van Europa houdt niet op na het Lissabon-verdrag. Voor de N-
VA is het Verdrag slechts een stap; het huis dat we Europa noemen, is niet af. Zelfs al mocht het 
Verdrag van Lissabon ingang vinden, dan nog zal de Europese Unie vooralsnog niet voldoen aan 
de vereisten van een klassieke staat, die is opgebouwd volgens de leer van de trias politica 
(wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht). De EU is en blijft een constructie met een 
complexe, unieke verdeling van de macht tussen de drie belangrijkste instellingen (Commissie, 
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Europees Parlement, Raad). Het is, kortom, een internationale organisatie apart van alle andere 
internationale organisaties.  
 
Voor de N-VA blijft het de Commissie die als belangrijkste Europese instelling de rol van 
uitvoerende macht op zich moet nemen. Zij moet de bevoegdheid blijven bewaren om, naast 
het initiatiefrecht dat ze heeft om Europese wetgeving op te starten, de naleving en omzetting 
van die wetgeving door de lidstaten te controleren en eventueel aan te vechten. Wat de werking 
van de Commissie zelf betreft, vindt de N-VA het ongelukkig dat, na de afwijzing van het 
Verdrag van Lissabon door Ierland, de beperking van het aantal Eurocommissarissen is 
uitgesteld. Het niet afstappen van het principe van “één lidstaat, één commissaris” komt de 
besluitvorming immers niet ten goede. Diversiteit in de Europese Unie is belangrijk, maar de 
organisatie moet werkzaam blijven. Een evenwicht in de vertegenwoordiging van 
Eurocommissarissen uit grote en kleine lidstaten en het hanteren van een billijke geografische 
spreiding daarbij is wel aangewezen. In die context worden er het best afspraken gemaakt in het 
kader van de Benelux. 
 
Net zoals de Commissie de hoeder is van het Europees belang, zo moet voor de N-VA ook het 
Europees Parlement dat belang in de totstandkoming van Europese wetgeving ten volle 
kunnen verdedigen. Tot nu toe haalde de intergouvernementele methode echter nog te vaak de 
bovenhand op de communautaire methode. De N-VA vindt het dan ook een goede zaak dat 
met de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon 95% van de Europese wetgeving 
volgens de medebeslissingsprocedure zal verlopen. Het is immers in deze procedure dat het 
Parlement op gelijke voet staat met de Raad en zelfs het laatste woord heeft. Maar niet alles is 
perfect: met de invoering door het Lissabon-verdrag van het compromis van Ioaninna, waarbij er 
in bepaalde omstandigheden gezocht moet worden naar een grotere consensus binnen de Raad, is 
een blokkering van de besluitvorming nooit ver weg.  
 
Tenslotte is het Hof van Justitie min of meer geschapen naar het beeld van de klassieke 
rechterlijke macht. Het moet de hoeksteen en ultieme bewaker blijven van de Europese orde.  
 
 
Nood aan een sterke Commissievoorzitter als “gezicht” voor Europa 
 
De N-VA pleit voor een rechtstreekse Europese verkiezing van de Commissievoorzitter. 
Onderzoek wijst immers uit dat tweederde van de Vlamingen nood heeft aan een “gezicht” 
voor Europa, wellicht naar het voorbeeld van Obama in de VS. Die vergelijking gaat echter niet 
op, want noch de voorzitter van de Europese Raad noch de Commissievoorzitter heeft in Europa 
zo veel macht als de president van de VS. Desalniettemin gelooft de N-VA in het belang van zo’n 
Europees “gezicht”: iemand die de leiding neemt op het Europese politieke toneel alsook in de 
wereld. Dat vereist echter ook dat mensen kunnen stemmen voor die persoon. Nu wordt de 
Commissievoorzitter gekozen als het resultaat van een compromis onder de staatshoofden, 
regeringsleiders en politieke fracties in het Europees parlement. Het spreekt echter voor zich dat 
dit het gevaar inhoudt dat die voorzitter de handpop wordt van de (grote) lidstaten. Om dat 
gevaar te vermijden zou de Commissievoorzitter rechtstreeks door het Europese volk verkozen 
moeten worden, net zoals alle Amerikanen kunnen kiezen wie hun president wordt. Deze 
verkiezing zou tegelijk de democratische legitimiteit van de EU verhogen. Het is daarom 
essentieel dat de samenstelling van de Commissie en de aanduiding van de Commissievoorzitter 
niet langer het resultaat zijn van politiek gemarchandeer. 
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Een rechtstreekse verkiezing van de Commissievoorzitter is uiteraard pas mogelijk bij de 
volgende Europese verkiezingen in 2014. Voor de aanstaande ambtsperiode zal de 
Commissievoorzitter nog op de oude manier aangeduid worden. De N-VA hoopt dat er 
opnieuw, zoals in de tijd van Jacques Delors, een sterke figuur aan het hoofd van de 
Commissie wordt aangeduid, iemand die in elk geval niet naar de pijpen van de (grote) lidstaten 
danst. De EU kan immers alleen maar sterker worden met een sterke Commissie en een sterke 
Commissievoorzitter. 
 
De N-VA is blij dat het halfjaarlijks roterende voorzitterschap van de Raad nu vervangen wordt 
door een vaste voorzitter gedurende 2,5 jaar. Dat garandeert meer continuïteit en minder 
profileringsdrang vanwege individuele lidstaten. De N-VA is anderzijds geen voorstander van 
een Europese president als voorzitter van de Europese Raad. De Raad vertegenwoordigt 
immers de belangen van de individuele lidstaten. De kans is dan ook reëel dat de voorzitter van 
die Raad onder immense druk zal staan van de grote lidstaten, ten nadele van de kleinere lidstaten 
maar ook van de Commissie en dus van het algemeen Europees belang. Niet de voorzitter van 
de Europese Raad maar de Commissievoorzitter moet het “gezicht” voor Europa 
worden. 
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4. EEN STERKER EUROPA KIEST VOOR VERDIEPING I.P.V. 
UITBREIDING 

 
Europa in de toekomst: geen superstaat, wel een sui generis model  
 
Ook na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon is er nog altijd een reëel gevaar dat de Unie 
zal begeven onder druk van de ongebreidelde uitbreiding en haar logge procedurele en 
institutionele structuur. En de huidige financiële en economische crisis geeft aan wat de enorme 
uitdagingen zijn waarvoor Europa de komende maanden en jaren staat. Daarenboven is de 
uitbreiding van 15 naar 27 lidstaten nog lang niet verwerkt. Er is nood aan duidelijkheid over de 
concrete werking van de Europese Unie en haar instellingen, en daarbij moet de Europese 
gedachte van solidariteit en samenwerking centraal staan.  
 
De N-VA kiest voor een democratische Unie, die niet alleen op louter economische 
fundamenten rust, maar een hechte politieke Unie vormt. Een Unie die op basis van het 
subsidiariteitsbeginsel, de identiteit en culturele verscheidenheid van de binnen haar grenzen 
levende volkeren eerbiedigt en bevordert. Een Unie die uitdrukking geeft aan de 
gemeenschappelijke waarden van die volkeren en geleid door die waarden haar 
verantwoordelijkheid opneemt in de wereld. 
 
De N-VA oordeelt dat aan de hand van deze voorwaarden verder moet worden gewerkt aan een 
structuur waarbinnen de Europese burgers naar elkaar kunnen toegroeien. De N-VA ziet de 
toekomst van Europa zeker niet als één superstaat, waar alles ver boven de hoofden van de 
mensen wordt beslist. De Europese Unie is een confederale constructie sui generis waarbij de leden 
van deze Unie een deel van hun soevereiniteit afstaan via verdragen. Lidstaten beslissen zelf of 
die verdragen aan de bevolking worden voorgelegd ter goedkeuring. 
 
De N-VA gelooft daarbij in de representatieve democratie om een correcte inschatting en 
beoordeling te maken van de soms ingewikkelde verdragen. Deze moeten niet noodzakelijk in 
een referendum aan de bevolking worden voorgelegd. De bevolking moet zich wel kunnen 
uitspreken in verkiezingen via een dubbele goedkeuringsprocedure naar het voorbeeld van 
de procedure voor de herziening van de Grondwet. Daarbij is ook een tweederde 
meerderheid nodig in zowel het federaal Parlement als in de Parlementen van de deelstaten. 
 
 
Bevoegdheidsverdeling: subsidiariteitsbeginsel 
 
Als basisprincipe voor de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten dient te worden 
gesteund op het subsidiariteitsbeginsel. Daarenboven ligt de verdeling van de bevoegdheden 
tussen de EU en de lidstaten bij de lidstaten en niet bij de Unie zelf. Bevoegdheden kunnen enkel 
via verdragen naar de EU worden overgeheveld. Dit impliceert dat geen enkele lidstaat door de 
anderen kan worden gedwongen om bevoegdheden af te staan.  
 
Als pro-Europa-partij is de N-VA wel voorstander van het verkennen van de mogelijkheden tot 
“versterkte samenwerking”, zodat één lidstaat of enkele lidstaten een akkoord van de overigen 
niet blokkeren. 
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Versterkte samenwerking: een BeNe-leger als voorhoede van een Europese defensie 
 
Het Verdrag van Lissabon voorziet reeds dat de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands 
Beleid in de toekomst de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken zal voorzitten én tegelijk als 
vice-voorzitter zal zetelen in de Europese Commissie. Dat moet zorgen voor meer samenhang in 
het buitenlands optreden van de EU. Daarnaast geeft het Verdrag ook de mogelijkheid aan 
landen die dat wensen, om een gestructureerde samenwerking op te starten op het vlak van 
defensie, wat later kan evolueren in de richting van een Europese defensiemacht. 
 
Als concreet voorbeeld van zo’n versterkte samenwerking breekt de N-VA een lans voor een 
verregaande integratie van de Belgische met de Nederlandse strijdkrachten tot een 
BeNe-leger (naar het voorbeeld van de BeNe-liga in het voetbal). Dat kan immers op zijn beurt 
de voorhoede zijn van een echte Europese defensie waar Europa nood aan heeft. Nu hebben we 
27 verschillende legers maar nauwelijks slagkracht. Samen spenderen we een gigantisch budget 
aan defensie, maar in tegenstelling tot de VS slagen we er niet in om die middelen om te zetten in 
voldoende militaire macht. De schaalvoordelen zijn hier zodanig groot dat we dringend de 
krachten moeten bundelen en de middelen efficiënter spenderen. 
 
We spreken hier uiteraard wel over een verregaande integratie van de militaire capaciteiten van 
België en Nederland. De politieke beslissing om al dan niet aan bepaalde militaire operaties 
deel te nemen, blijft vooralsnog de exclusieve bevoegdheid van elk land afzonderlijk, in 
samenhang met het gevoerde buitenlands beleid.  
 
Dit BeNe-leger vervult een laboratoriumfunctie voor de rest van Europa. Het doel is een 
nieuwe stap te zetten in de evolutie naar steeds verdere integratie op Europees vlak, wat bij 
uitstek een geleidelijk proces is. 
 
 
Verdieping versus uitbreiding 
 
Alle 'Europese landen' die de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden en van de rechtstaat eerbiedigen, kunnen in principe lid 
worden van de Europese Unie. Zij moeten daarvoor enkel voldoen aan de vier voorwaarden die 
in 1993 werden vastgelegd in de zogenaamde ‘criteria van Kopenhagen’. Maar wat is 'een Europees 
land'? Tot waar leiden de grenzen van Europa? Op dit moment werden drie landen erkend als 
kandidaat-lidstaten: Turkije, Kroatië en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. 
Daarnaast kijken er nog heel wat andere buurlanden hoopvol in de richting van Europa: de 
Balkanstaten (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro en Servië), Georgië en 
Oekraïne.  
 
De kern van de discussie over de toekomst van de Unie zal de afweging zijn van verdieping 
tegenover uitbreiding. De N-VA is resoluut voor een verdere verdieping van het Europees 
politiek project. Zonder een verdieping zal Europa verworden tot een Unie zonder slagkracht 
en ziel, verlamd door interne tegenstellingen. De structuur van de Unie moet worden aangepast 
aan deze verdieping, waarbij de onderlinge afhankelijkheid van de drie traditionele staatsmachten 
centraal moet staan.  
 
Verdere uitbreidingen van de Unie moeten worden afgewogen tegen de achtergrond van deze 
verdieping. Het is cruciaal dat de EU meer is dan een louter economisch samenwerkingsverband: 
ze moet uitgroeien tot een hechte politieke Unie. Een uitbreiding met nieuwe lidstaten moet 
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dan ook bestudeerd worden in functie van de absorptiecapaciteit: kan de EU die uitbreiding 
aan op financieel en institutioneel vlak? Tegen deze achtergrond acht de N-VA een fundamenteel 
debat over de geografische grenzen van Europa dringend en noodzakelijk. 
 
Om deze reden is de N-VA tegen een toetreding van Turkije tot de Europese Unie. De 
toetreding van Turkije is een debat over de vraag welke Europese Unie we willen. De N-VA geeft 
prioriteit aan de verdere verdieping en kwaliteitsvolle uitbouw van de huidige Europese 
instellingen wat aansluit bij de vraag van de Europese burgers. In de aanpak van de huidige 
economische crisis merken we trouwens dat die oefening broodnodig is en dat de EU nog steeds 
op zoek is naar een nieuw evenwicht. 
 
Nu al blijkt het bijzonder moeilijk om tot een gecoördineerde aanpak te komen die 
protectionistische maatregelen van de grote Europese landen uitsluit. Wanneer een bijzonder 
groot land als Turkije (met economische kenmerken die sterk verschillen van de EU) tot deze 
Unie wil toetreden, zal dit sowieso gepaard gaan met een nog verdere afzwakking van een 
coherent optreden. 
 
Een verdere uitbreiding van de Europese Unie dreigt de uitbouw van een politiek-economische 
unie te hypothekeren. Een Turks lidmaatschap zou de Unie immers herleiden tot één grote 
handelszone en dat strookt allerminst met de finaliteit die de N-VA met Europa voor 
ogen heeft. De EU heeft onvoldoende absorptiecapaciteit, zowel institutioneel als financieel, om 
Turkije in haar rangen op te nemen. Eerst moet de vorige uitbreiding van 2004 en 2007 nog 
verwerkt worden, toen de Centraal- en Oost-Europese landen tot de EU zijn toegetreden. 
 
De N-VA is wel voorstander van een bevoorrecht partnerschap tussen de EU en Turkije, op 
voorwaarde dat Turkije vooruitgang boekt in een aantal zeer heikele dossiers die cruciaal zijn 
voor een goed nabuurschap met onder meer de Grieken (de kwestie Cyprus), de Armenen 
(erkenning van de Armeense genocide) en het optreden in Noord-Irak (de Koerdische kwestie). 
Ook intern kampt Turkije nog met heel wat problemen, niet alleen met de Koerdische kwestie, 
maar ook op het vlak van mensenrechten, persvrijheid en recht op vrije meningsuiting. 
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5. EEN STERKER EUROPA WERKT DEMOCRATISCHER, 
TRANSPARANTER EN EFFICIËNTER 

 
Democratisch deficit 
 
Vaak wordt de democratische legitimiteit van de EU in vraag gesteld, voornamelijk door mensen 
en partijen die het niet zo goed voor hebben met Europa. Euroscepticisme en populisme gaan 
immers vaak hand in hand. Maar ook ministers en regeringsleiders gebruiken Europa soms als 
zondebok wanneer het fout gaat, terwijl ze ‘vergeten’ de verdiensten van Europa te onderstrepen 
wanneer het goed gaat. 
 
Dit alles neemt echter niet weg dat de EU inderdaad nood heeft aan meer democratische 
legitimiteit. Met een rechtstreekse Europese verkiezing van de Commissievoorzitter zou de EU 
op dit vlak al een mooie stap vooruit zetten. Maar dat volstaat niet. Het is essentieel dat de 
mensen beter geïnformeerd worden over Europa, zodat ze beter kunnen inschatten wat 
Europa hen allemaal biedt en waar het nog tekort schiet. 
 
 
Nederlands moet officiële taal blijven 
 
Daarom herhaalt de N-VA haar pleidooi dat alle officiële talen in de EU, en dus ook het 
Nederlands, in alle omstandigheden gehanteerd moeten kunnen worden in de Europese 
instellingen. De Vlamingen hebben het recht om in hun eigen taal te kunnen 
communiceren met de EU en in hun eigen taal te kunnen lezen wat er allemaal beslist 
wordt op Europees niveau. Dat zijn voor de N-VA essentiële democratische rechten. Met 23 
officiële talen in de EU heeft dit uiteraard een prijskaartje, maar dat weegt niet op tegen dit 
cruciale democratische beginsel. Die kostprijs mag dan al hoog lijken in absolute bedragen, in 
realiteit valt dat nog erg goed mee: 1% van de totale Europese begroting ofwel 2,28 euro per 
persoon per jaar (cijfers voor 2006). 
 
 
VRT moet participeren in EuroNews 
 
Bovendien wil de N-VA dat de VRT gaat participeren in de Europese publieke omroep 
EuroNews. Gezien de grote budgettaire impact van zo’n participatie zal ze dit moeten doen 
samen met de Nederlandse publieke omroep. Deze Europese publieke zender brengt 
voornamelijk informatie over de Europese Unie en zendt over heel Europa identieke 
programma’s uit in 8 verschillende talen. Helaas niet in het Nederlands, omdat de VRT noch de 
Nederlandse publieke omroep in EuroNews participeren. De RTBF doet dat wel, als partner van 
de Franse omroepen, waardoor nieuwsitems over Belgische onderwerpen vaak vanuit een 
sterk gekleurde Franstalige bril bekeken worden. Voor het imago van Vlaanderen in Europa 
is dat geen goede zaak. 
 
EuroNews wordt trouwens door de EU gesubsidieerd, dus is het jammer dat de Vlamingen hier 
niet op dezelfde manier van kunnen genieten. Vlaanderen mist bovendien de kans om zich als 
welvarende regio beter kenbaar te maken in Europa en zo zijn imago in het buitenland te 
versterken. 
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Schaf maandelijkse verhuis naar Straatsburg af 
 
Europees parlement moet permanent in Brussel zetelen 
 
De N-VA stelt voor om het Europees Parlement voortaan alleen nog in Brussel te laten 
vergaderen. Er moet een eind komen aan de maandelijkse verhuis naar Straatsburg die bergen 
geld kost en nadelig is voor het milieu. 
 
Elke maand reizen alle Europese parlementsleden voor één week naar Straatsburg, met in hun 
kielzog duizenden medewerkers, ambtenaren, lobbyisten en persmensen. Hoewel de zetel 
Straatsburg verdedigbaar is vanuit historisch perspectief, lokt de maandelijkse verhuis terecht heel 
wat protest uit. Om te beginnen is de budgettaire impact immens: het rondreizende circus kost 
het Parlement naar schatting 200 miljoen euro per jaar, wat neerkomt op maar liefst 15% van het 
werkingsbudget van het Parlement. In crisistijden moet ook Europa de tering naar de nering 
zetten, vindt de N-VA. De maandelijkse verhuis heeft ook belangrijke ecologische gevolgen: 
20.000 ton extra CO2-uitstoot per jaar. Ook dat zou vermeden moeten worden. 
 
90% van de parlementsleden ijvert voor één zetel en 82% wil dat die zetel volledig in Brussel 
komt. Samen met hen ook meer dan 1,2 miljoen burgers die de Europese petitie www.oneseat.eu 
tekenden. Het zijn echter niet de parlementsleden zelf die deze kwestie kunnen beslechten. De 
zetelverdeling is immers verankerd in een Protocol dat toegevoegd is aan het Verdrag dat enkel 
gewijzigd kan worden met unanimiteit van de 27 lidstaten. De N-VA roept de Belgische 
regering op om het Belgische voorzitterschap van de EU in 2010 te gebruiken om deze 
besparingsoperatie goedgekeurd te krijgen. 
 
 
Comité van de Regio’s en Ecosoc naar Straatsburg 
 
Gezien de vereiste unanimiteit moeten ook de Franse belangen in rekening gebracht worden. 
Europa is voor Straatsburg en voor de hele Elzas immers ook economisch belangrijk. Daarom 
stelt de N-VA voor om het Comité van de Regio’s, samen met het Economisch en Sociaal 
Comité (Ecosoc), over te brengen naar Straatsburg. 
 
De leden van beide adviescomités werken immers vooral in hun thuisland, ofwel als lokale of 
regionale verkozenen ofwel als vertegenwoordiger van het maatschappelijke middenveld. Hun 
lidmaatschap van deze comités is een mandaat waarvoor ze op bepaalde tijdstippen vergaderen in 
Brussel of elders in Europa. Zij hebben bijgevolg geen vaste stek. Een fundamenteel verschil met 
de Europese parlementsleden, die hun functie als hoofdtaak uitoefenen. 
 
De aanwezige infrastructuur zou bovendien beter benut worden. De gebouwen in Straatsburg 
hebben een capaciteit voor 785 Europese parlementsleden. Ruim voldoende voor de leden van 
beide comités (twee keer 344) die de gebouwen het hele jaar door kunnen benutten voor al hun 
vergaderingen. Als het Europees Parlement in Straatsburg blijft vergaderen, staan de 
gebouwen maar liefst 40 weken per jaar leeg. In Brussel liggen de gebouwen van de beide 
comités midden in de Europese wijk, waardoor ze beter gebruikt kunnen worden door de andere 
EU-instellingen. 
 

http://www.oneseat.eu/
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Het voorstel van de N-VA erkent ook de historische rol van Straatsburg. De clustering van 
de Raad van Europa, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens samen met de beide 
comités, kan de Elzas heel wat economische troeven bieden. 
 
Maar bovenal zal dit voorstel leiden tot een betere samenhang tussen de instellingen. Ten eerste 
zal de samenwerking tussen de Commissie, het Parlement en de Raad versterkt worden. 
Vandaag moeten de leden van de Commissie en de Raad noodgedwongen overvliegen naar 
Straatsburg om deel te nemen aan het plenaire debat. Dit is inefficiënt en werkt verlammend voor 
het Parlement. Ten tweede, als kers op de taart kan het Comité van de Regio's nauwere 
banden aanhalen met de Raad van Europa, die nu al gevestigd is in Straatsburg. Sommige 
leden van het Comité zijn immers ook lid van de Raad van Europa of van het Congres van lokale 
en regionale overheden, een onderdeel van de Raad van Europa. 
 



18 

 

6. EEN STERKER EUROPA TREEDT KRACHTIG EN EENSGEZIND 
OP IN DE WERELD 

De internationale rol van de Europese Unie is de laatste jaren sterker geworden, mede dankzij de 
integratie van nieuwe landen. Met ongeveer 500 miljoen inwoners heeft de Unie na China en 
India de grootste bevolking ter wereld. De EU vormt het grootste handelsblok ter wereld en 
verstrekt ook het meest hulp aan ontwikkelingslanden.  
 
Omvang samen met economische macht houden verantwoordelijkheid in. Na het Verdrag van 
Maastricht van 1992 ontwikkelde de Europese Unie dan ook een gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid. De N-VA vindt het van bijzonder belang dat Europa zijn 
verantwoordelijkheid in de wereld opneemt. Om haar huidige koppositie in de wereld te 
behouden, moet de Europese Unie haar huidige proactieve buitenlands en veiligheidsbeleid 
voortzetten. Dit biedt de mogelijkheid taken met de klemtoon op conflictpreventie, 
crisisbeheersing en vredeshandhaving uit te voeren, wat uiteindelijk ook de EU ten goede 
komt. Het uitdragen van de universele mensenrechten en de basisbeginselen van de 
democratische rechtsstaat moeten het hart vormen van het Europees buitenlands beleid. De 
Europese ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp speelt daarin een belangrijke rol en 
moet voortgezet worden.  
 
De EU moet zich ook steeds loyaal blijven opstellen tegenover haar internationale 
partners. Ook in de strijd tegen terrorisme, hoewel dit niet mag leiden tot enige afbreuk aan de 
verworven mensenrechten in de Europese samenleving. 
 
Wil de EU een politieke rol van betekenis spelen, en daar is de N-VA zich van bewust, dan moet 
een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid tot stand gebracht worden, 
aangevuld met een gemeenschappelijk defensiebeleid. Een defensiebeleid dat doeltreffend en 
efficiënt wil zijn, kan immers enkel verder worden uitgebouwd op het niveau van de Europese 
Unie. Hetzelfde geldt voor het handelsbeleid. De afbouw van handelsbarrières in twee 
richtingen, zowel voor de EU als voor haar handelspartners, blijft de beste manier voor het 
verhogen van de welvaart, ook in de huidige economische tijden. Protectionisme toepassen is 
verleidelijk, maar uit den boze.  
 
Het valt echter niet te ontkennen dat de ontwikkeling van een gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid slechts langzaam vordert. In een multipolaire wereld moeten de EU-lidstaten 
met één stem spreken als zij willen dat hun stem wordt gehoord. De meningsverschillen tussen 
atlantisten en europeanisten hinderen de besluitvorming. Het Verdrag van Lissabon laat na de 
manier waarop besluiten inzake het gemeenschappelijk buitenlands beleid worden genomen, te 
stroomlijnen. De N-VA betreurt deze evolutie. De noodzaak van unanimiteit in het Europees 
extern beleid blijft een grote belemmering voor een krachtdadige aanpak.  
 
Verenigde Naties 

 
Van oudsher zijn de Verenigde Naties de beschermer geweest van mensenrechten en de drijfveer 
achter de ontplooiing van volkeren door conflicten te voorkomen of een halt proberen toe te 
roepen via VN-vredesmachten. In het kader van VN-acties dient Europa te overwegen zijn 
eigen middelen in te zetten om daaraan ten volle mee te werken. De welvaart en veiligheid van 
Europa verzekeren in een interdependente wereld is niet enkel een zaak van anderen. Ook 
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Europa heeft daartoe zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. In het kader van VN-acties moet 
dit alleszins mogelijk zijn. 
 
Een Europese defensie 
 
Na het einde van de Koude Oorlog zijn veel Europese landen, waaronder ook België, drastisch 
beginnen te besparen op hun defensie-uitgaven, aangezien de dreiging uit het Oosten als minder 
groot ervaren werd. Het leger van die landen is daardoor minder performant geworden, waardoor 
de behoefte aan multilaterale samenwerking alleen maar toegenomen is. 
 
Tegelijk zijn multilaterale instellingen als de EU en de NAVO, als gevolg van de nieuwe 
internationale situatie en de dreiging van het terrorisme, zich geleidelijk aan gaan herpositioneren. 
De NAVO is uitgebreid met heel wat landen uit het vroegere Oostblok en heeft zijn actieterrein 
verlegd tot ver buiten de grenzen van de westerse wereld. Ook de aard van de NAVO-
interventies is veranderd, in die zin dat de NAVO nu ook meer vredeshandhavings- en 
vredesafdwingingsoperaties onderneemt. De EU volgt een gelijkaardige evolutie.  
 
Tegen deze achtergrond wenst de N-VA de Belgische defensie te organiseren in een 
Europese internationale alliantie, in eerste instantie gericht op de gezamenlijke verdediging 
van de leden. Deze Europese defensiemacht moet compact zijn en efficiënt kunnen optreden, in 
het bijzonder voor gevallen van vredeshandhaving en vredesafdwinging. Dat laatste mag 
echter nooit lichtzinnig gebeuren: eerst moet er gewerkt worden aan een degelijke Europese 
politiek van conflictpreventie. Militair ingrijpen kan maar overwogen worden als alle middelen 
daarvan gefaald hebben.  
 
De N-VA vindt het positief dat het Verdrag van Lissabon, via het mechanisme van de 
permanente gestructureerde samenwerking, het mogelijk maakt om militair samen te werken 
tussen de EU-lidstaten, zonder dat dit evenwel een absolute verplichting voor de verschillende 
lidstaten wordt. Toetreden tot en uittreden uit de samenwerking blijven altijd mogelijk. De Unie 
krijgt met het Lissabon-verdrag voor de eerste keer een soepel instrument aangereikt voor de 
uitbouw van een Europees defensiebeleid. De EU komt daarmee nog meer dan voorheen in de 
unieke positie waarbij zij, in tegenstelling tot de NAVO, beleidsinstrumenten voor zowel interne 
als externe veiligheid combineert.  
 
Op termijn moet Europese samenwerking leiden tot een Europees leger. De integratie van alle 
legers in de EU leidt tot meer efficiëntie en een grotere Europese stem binnen de NAVO. 
Het laat ook toe om de middelen voor defensie onder controle te houden en gericht in te zetten. 
De uitgespaarde middelen kunnen worden aangewend voor investeringen die het economische 
herstelbeleid ten goede komen. Dit Europees leger is uiteraard slechts op lange termijn haalbaar. 
Maar omdat ze als pro-Europa-partij wel akkoord gaat met een versterkte samenwerking van een 
aantal lidstaten, pleit de N-VA als eerste stap tot een Europees leger voor een verregaande 
integratie van het Belgische en het Nederlandse leger tot een BeNe-leger. 
 
Voor de N-VA staat het vast dat een gezamenlijk Europees defensiebeleid ten dienste moet staan 
van en slechts complementair is tegenover het Europees buitenlandbeleid en de Europese 
diplomatie. Zonder naïef te zijn, staat de N-VA een verantwoord pacifisme voor. De Europese 
defensie is er niet voor gemaakt om te worden ingezet uit puur economische of geopolitieke 
overwegingen. De nadruk van de Europese defensie dient eerder te liggen bij humanitaire 
hulpverlening en conflictpreventie. 
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NAVO 
 

De N-VA beseft dat er echter rekening gehouden moet worden met de context waarin een 
eengemaakte Europese defensie moet functioneren. De ontwikkeling van een Europese defensie 
is niet los te zien van de relatie tot de NAVO, sinds jaar en dag onze garantie op collectieve 
veiligheid. De verhouding met de Alliantie moet daarom goed afgebakend worden.  
 
De N-VA is voorstander van een gezamenlijke uitgebouwde Europese defensiemacht, 
ingebed in de structuur van, maar tegelijk ook onafhankelijk opererend van de NAVO. 
De Europese pijler binnen de NAVO moet daarbij aan cohesie winnen. Niet zozeer als 
concurrent van de NAVO, maar als een partner. Een pragmatische benadering is daarbij de 
beste: welke instantie kan het meest efficiënt worden ingezet (EU, NAVO, VN in ruimer kader)? 
Voor de N-VA moet de Europese reflex echter altijd de eerste zijn bij de keuze van de meest 
geschikte organisatie. De EU dienst zich immers steeds bewust te zijn van de eigen belangen en 
prioriteiten. 
 
Deze pragmatische houding impliceert dat de uitbouw van een Europese defensie aan de 
toekomst van de NAVO gebonden is, en in dat kader ook met de evolutie van het 
transatlantisch veiligheidsconcept. Volgens de N-VA moet de NAVO voor de Europese 
Unie, naast een militaire organisatie, ook een politiek overlegorgaan blijven. De Alliantie moet 
voor de EU meer zijn dan een soort gereedschapskist, te gebruiken wanneer het uitkomt. Het 
delen van de lasten tussen de EU-lidstaten, ook tussen hen onderling, en de overige NAVO-
landen moet hierbij centraal staan, maar Europa moet de morele reflex behouden. Europa heeft 
als taak om met één stem de overige NAVO-landen (die geen deel uitmaken van de EU) met die 
morele overwegingen te confronteren.  
 
In dat kader pleit de N-VA al lang voor een fundamenteel debat over nucleaire ontwapening. 
Binnen de EU en de NAVO moet een discussie op gang komen over een algehele terugtrekking 
van kernwapens uit Europa. Ook de NAVO moet het forum worden van politiek-militaire 
onderhandelingen over nucleaire ontwapening. Het doel is Europa om te vormen tot een 
grote kernwapenvrije zone (zoals in Afrika, Centraal-Azië, Zuidoost-Azië en Zuid- en Centraal-
Amerika). Op termijn moet dit leiden tot een wereldwijde nucleaire ontwapening. De EU moet 
ook hierin een voortrekkersrol spelen.  
 
Rusland 

 
Rusland is de laatste tijd opnieuw een wereldspeler geworden. Het heeft, na het ineenvallen van 
de Sovjet-Unie, opnieuw van zich doen horen. Het heeft daar ook alle kansen toe. Met zijn voor 
Europa levensnoodzakelijke olie- en gasreserves kan het een krachtig wapen inzetten. Ook de 
gebeurtenissen in Georgië bewijzen dat de Europese Unie, en zelfs de NAVO, weinig kan doen 
in de achtertuin van Rusland. Desalniettemin moet de Europese Unie zich niet afzijdig houden 
om de dialoog met Rusland aan te gaan, dit zou contraproductief zijn. Ook Rusland heeft de 
EU nodig.  
 
Verenigde Staten 

 
Met het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Obama zullen de banden met de 
Verenigde Staten een prominentere rol gaan spelen in de externe betrekkingen van de Europese 
Unie. Voor de N-VA biedt dit kansen. Niet alleen zijn er de zeer belangrijke transatlantische 
handels- en investeringsstromen: de EU en de VS hebben ook gezamenlijke waarden en soms 
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ook gezamenlijke belangen. Het is dus van belang de betrekkingen tussen de EU en de 
Amerikaanse regering weer op te waarderen. 
 
In het licht van de transatlantische betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde 
Staten, is het ook belangrijk te beseffen dat de NAVO niet meer binnen dezelfde context 
optreedt als 60 jaar geleden bij haar oprichting. Belangrijk hierin is dat de NAVO steeds minder 
wordt beschouwd als het forum waar het politieke debat wordt gevoerd. Het politieke 
zwaartepunt is immers al enige tijd aan het verschuiven van de NAVO naar respectievelijk de 
Europese Unie en de Verenigde Staten en de te bespreken thema’s beperken zich niet enkel tot 
veiligheidskwesties. Wezenlijke aanpassingen zijn daarom nodig aan de manier waarop de 
transatlantische betrekkingen in het algemeen georganiseerd zijn.  
 
Om die reden kan men volgens de N-VA niet volstaan met het louter verbeteren van de NAVO-
EU-relatie, maar moet ook de rechtstreekse dialoog EU-VS verder uitgebreid en uitgediept 
worden. De EU en de VS zijn immers allebei actoren die een volledig buitenlands beleid voeren, 
niet beperkt tot veiligheid. Zij moeten dan ook rechtstreekse gesprekken aangaan, op voet van 
gelijkheid en ieder met één stem.  
 
De NAVO verwordt echter in dat scenario tot niet meer dan een technisch vehikel dat van dienst 
kan zijn wanneer het past. Binnen het kader van de transatlantische dialoog en ook binnen de 
NAVO moet er daarom volgens de N-VA gedacht worden aan een nieuw transatlantisch 
concept en misschien zelfs een nieuw NAVO-verdrag. Het oude verdrag over een defensieve 
organisatie van het Noord-Atlantisch gedeelte van de wereld, is achterhaald. De EU moet in dit 
debat het voortouw nemen. 
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7. EEN STERKER EUROPA KOMT OP VOOR DE RECHTEN VAN 
MENSEN EN VOLKEREN 

 
Recht op zelfbeschikking 
 
De internationale rol van Europa is de laatste jaren onmiskenbaar sterker geworden. De 
Europese Unie moet die groeiende invloed gebruiken om de universele mensenrechten en de 
basisbeginselen van de democratische rechtsstaat uit te dragen. Zij moeten het hart vormen van 
het Europees buitenlands beleid. De N-VA vindt het van bijzonder belang dat Europa zijn 
verantwoordelijkheid in de wereld opneemt. 
 
Al lang pleit de N-VA voor een sterker Vlaanderen in een sterker Europa. Vanuit die instelling 
willen wij niet achterblijven als het gaat om het versterken van de autonomie en het 
zelfbeschikkingsrecht van ook andere volkeren en gemeenschappen. 
 
Overal ter wereld leven volkeren en regio’s in verdrukking. Zij hebben recht op steun en 
erkenning, ook van Europa. Het recht op zelfbeschikking is opgenomen in het handvest van 
de Verenigde Naties en verdient prioritaire aandacht. Zelfbeschikking betekent voor de N-VA 
dat elk volk het recht heeft zelf te bepalen hoe ruim het zijn autonomie wenst in te vullen. Het is 
aan de Europese Unie om dat recht te verdedigen en te pleiten voor een omzetting ervan in de 
praktijk. Volkeren voor wie dat kan en moet gebeuren, zijn bijvoorbeeld de Palestijnen, de 
Tibetanen en de Koerden.  
 
 
Midden-Oosten 
 
De gespannen verhoudingen in het Midden-Oosten, en dan in de eerste plaats het Israëlisch-
Palestijns conflict, zijn op zijn zachtst gezegd iets te complex om in zwart-witverhoudingen te 
schetsen. Zowel de volkeren van Israël als Palestina hebben recht op zelfbeschikking. 
Niemand twijfelt ook aan het recht op zelfverdediging en veiligheid van Israël. Maar de vele 
activiteiten die Israël op het terrein ontplooit (uitbreiding nederzettingen, bouw van Muur, 
checkpoints, inpalmen van grond op W. Jordaanoever en O. Jeruzalem,...) laten geen twijfel 
bestaan over de aanwending van dat onmiskenbaar recht om het Palestijnse volk en economie in 
een wurggreep te houden. 
 
Redelijkheid zal des te meer kracht geven aan de evidente waarheden die moeten worden 
gehoord: Israël is na 60 jaar strijd onmiskenbaar de overheerser; de toestand van het Palestijnse 
volk is onaanvaardbaar en draagt enorm bij tot het antiwesters woedekapitaal in heel de 
islamitische wereld. Het buitenlands beleid in de regio moet daarom gericht zijn op de enige 
duurzame oplossing die er is: de wederzijdse erkenning van Israël en een leefbare 
Palestijnse staat. Voor dat laatste zal Israël de heilloze militaire logica moeten verlaten en 
enorme toegevingen moeten doen zoals de eerbiediging van eerder gesloten akkoorden en VN-
resoluties. Wellicht wordt dat pas mogelijk als de Verenigde Staten het land daartoe zwaar onder 
druk zetten. 
 
De Europese Unie van haar kant moet alles in het werk zetten om het vredesproces in het 
Midden-Oosten te stimuleren. De Europese Unie moet niet zomaar achter de Verenigde Staten 
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aanhollen, maar een onafhankelijke bemiddelaarsrol aannemen en actief een tweestaten-
oplossing steunen. Europa moet daartoe, onder (bege-) leiding van de nieuwe Amerikaanse 
regering, de nieuwe Israëlische regering en Palestijnse overheid aanzetten verdere constructieve 
onderhandelingen aan te knopen die leiden tot een rechtvaardige en duurzame vrede.  
 
Tegelijk kan een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict ook tot een betere 
verstandhouding met Iran leiden in het nucleair dossier. Het is een publiek geheim dat Israël 
over nucleaire capaciteiten beschikt. De wens van Iran om ook over een kernwapen te 
beschikken, kan misschien wel tot een evenwichtigere balans leiden op geopolitieke gronden, een 
veiligere wereld zullen we er niet mee krijgen. Ook in dat dossier moet de Europese Unie actief 
optreden en zoeken naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. Dit zou de hele regio ten 
goede komen. 
 
 
Tibet 
 
De mensenrechtensituatie van de Tibetanen is voor de N-VA al jaren een grote bekommernis. In 
de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 in China heeft de hele wereld uitgebreid kennis 
kunnen nemen van de wil van het Tibetaanse volk om onder de overheersing van de Chinese 
overheid uit te komen. Het neerslaan van de vreedzame Tibetaanse demonstraties in maart 2008 
maakte duidelijk dat daarvan niks in huis komt. De N-VA zal er dan ook voor blijven ijveren dat 
Europa er bij de Chinese overheid op aandringt meer respect op te brengen voor het 
streven naar meer culturele autonomie en zelfbestuur van de Tibetanen.  
 
 
Koerdistan 
 
Ook dichter bij huis, in de achtertuin van Europa, leveren de Koerden al jarenlang slag voor meer 
zelfbeschikking. Dit gebeurt niet enkel in Turkije, maar ook in Irak, Iran en Syrië. De situatie van 
de Koerden mag de laatste jaren dan wel verbeterd zijn, dit belet niet dat rapporten van 
mensenrechtenorganisaties nog dagelijks schendingen vaststellen. 
 
De N-VA steunt het streven naar Koerdische ontvoogding. Zij zal zich op Europees niveau 
blijven inzetten voor een democratische en vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie 
waarbij er geïnvesteerd wordt in de sociaal-economische ontwikkeling van de Koerden en een 
efficiënt gedecentraliseerd bestuur tot stand komt. 
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8. EEN STERKER EUROPA PAKT DE FINANCIËLE EN 
ECONOMISCHE CRISIS AAN 

 
A. Financiële crisis 
 
Een Europees controlerend kader 
 
In september 2008 werd de wereld overspoeld door een financiële vertrouwenscrisis die het 
bankensysteem op zijn grondvesten deed daveren. Het is duidelijk geworden dat het huidige 
financiële systeem een aantal structurele gebreken kent. Banken zijn per definitie multinationale 
spelers. Om gecoördineerd op te treden, is een Europese en internationale aanpak noodzakelijk.  
 
Volgende maatregelen zijn noodzakelijk: 
 

• Een Europese toezichthouder voor grote ‘systemische’ banken en financiële 
groepen: deze toezichthouder moet het grensoverschrijdende toezicht op belangrijke 
financiële groepen uitvoeren en kan zelf maatregelen opleggen. 

• Europese basisregels voor controle op niet-systemische banken: De controle zelf 
voor niet-systemische banken zou volgens het subsidiariteitsprincipe best in handen 
blijven van de nationale controle-instantie, maar door uniforme basisregels te voorzien 
vermijden we conflicten tussen nationale toezichthouders.  

• Oprichting van een Hoge Raad voor Macro-economische Risicoanalyse: dit is een 
van de voorstellen uit het verslag De Larosière. De Europese lidstaten hebben vooral oog 
voor de micro-economische risico’s van individuele banken. De Hoge Raad moet dit 
gebrek aan macro-economisch toezicht herstellen, macro-economische problemen 
opsporen, analyseren en bij de lidstaten aandringen de nodige maatregelen te nemen. 

 
 
Rol van de Europese Centrale Bank 
 
Minstens even belangrijk is het tegengaan van speculatie tegen kleinere landen in tijden van 
financiële crisis. Ook nu moet de blootstelling van kleine landen afgedekt worden d.m.v. een 
Europese krachtenbundeling met een centrale rol voor de Europese Centrale Bank. 
 

• De Europese Centrale Bank als ultieme verstrekker van liquiditeiten voor 
systeembanken: Doordat in sommige kleine Europese lidstaten grote banken huizen, 
kan er bij dreigende liquiditeitsproblemen te weinig vertrouwen zijn in de capaciteit van 
de betrokken lidstaat om noodliquiditeiten te verstrekken. Daarom moet de Europese 
Centrale Bank voor de grote systemische banken de ultieme verstrekker van 
noodliquiditeiten worden. Zo kunnen beleggers en andere landen niet langer speculeren 
op het onvermogen van kleine lidstaten om hun banken te ondersteunen. Deze 
bevoegdheid niet bij de ECB leggen, is immers aanvaarden dat kleine landen geen grote 
banken kunnen huizen. Zolang het huidige systeem van nationale verstrekking van 
noodliquiditeiten van kracht is, moet België zich prioritair richten op het garanderen van 
de binnenlandse activiteiten van banken in moeilijkheden (zogenaamde ‘ring fencing’).  
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• Een strikter liquiditeitsbeleid van de Europese Centrale Bank: De ECB moet haar 
liquiditeitsbeleid explicieter richten op het vermijden van bubbels. De basisregel stelt dat 
de geldhoeveelheid niet meer mag toenemen dan de economische groei vermeerderd met 
de inflatie. Op een bepaald moment liet de ECB evenwel een grote opbouw van 
liquiditeiten toe door de ‘margin requirements’ sterk te versoepelen. Een te grote 
liquiditeit leidt automatisch tot het opbouwen van bubbels.  

 
 
Aanpak van de ratingbureaus 
 
Een grote verantwoordelijkheid voor de zware financiële crisis ligt bij de ratingbureaus. Zij gaven 
zeer gunstige ratings aan onderliggend risicovolle producten en plaatsten zo een bom onder het 
internationale financiële systeem. Nochtans zijn het niet zij die zware verliezen of zelfs het 
faillissement hebben moeten slikken. Voor de toekomst zijn volgende maatregelen aangewezen: 
 

• Onmiddellijke oprichting van een Europees ratingbureau, voor de helft met kapitaal 
van de Europese Commissie, voor de helft met privékapitaal. 

• Europese controle op de organisatie en het beleid van ratingbureaus door een 
nieuw European System of Financial Supervision (zie rapport De Larosière). Dit ESFS 
moet een aantal duidelijke criteria vastleggen op basis waarvan vergunning worden 
toegekend aan ratingbureaus. 

• Enkel ratings van ratingbureaus met een Europese vergunning mogen in 
aanmerking worden genomen. 

• Financiering van de Europese ratingbureaus door middel van een Europese 
beurstaks, om belangenconflicten tussen productuitgevers en ratingbureaus te vermijden. 

• Een afdwingbare internationale aansprakelijkheidsregeling voor zware nalatigheid 
of fouten van ratingbureaus. 

 

B. Economische crisis 

De hele Europese constructie heeft sedert 1950 nog nooit zo’n economische storm meegemaakt. 
De druk op de Europese Unie om oplossingen aan te reiken, is dan ook enorm groot.  
 
Het optreden van de Europese Unie stond aan kritiek bloot, al is die kritiek soms ook ingegeven 
door eigenbelang. Een mooi voorbeeld hiervan is het optreden van de Franse president Nicolas 
Sarkozy die als eerste regeringsleider scherp uitviel richting Europa (dat nauwlettend toekeek op 
al te protectionistische maatregelen van diezelfde Franse president in de auto-industrie).  Ook in 
ons land gingen eurokritische stemmen op waarbij Europa optrad als handige zondebok om 
intern non-beleid te verdoezelen. Minister-president Kris Peeters deed ook zijn duit in het zakje, 
wellicht eerder voor binnenlands gebruik. Zijn kritiek had hij dan ook beter opgespaard voor 
het Belgische niveau dat er in de aanpak van de economische crisis helemaal niets van 
bakt. 
 
Hoe beoordeelt de N-VA het optreden van de Europese Unie? 
 
Op één punt snijdt die kritiek hout. Europa had doortastender mogen optreden in het stabiliseren 
van de financiële markten. De Europese Unie had een snelle verbetering van de regelgeving en 
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het toezicht op de internationale kredietmarkten op de agenda moeten plaatsen, onder meer in 
het overleg met de Verenigde Staten. 
 
Wellicht spelen ook enkele specifieke tijdsgebonden omstandigheden mee. Het Tsjechische 
voorzitterschap staat niet positief t.a.v. het Europese integratieproject. De commissievoorzitter 
José Manuel Barroso maakte geen al te sterke indruk en de Europese bureaucratie miste een 
gebrek aan leiding om het geweer van schouder te veranderen en de focus te verleggen van 
speelgoednormen, voedseletiketten en andere consumentgerichte maatregelen naar een meer 
economisch gerichte politiek.  
 
Toch is het te makkelijk om mee te stappen in eenzijdig kritische bedenkingen over het optreden 
van de EU gedurende de voorbije maanden. Critici gaan voorbij aan het feit dat ook de nationale 
staten hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Ook en net vooral inzake het bankentoezicht. 
Denk maar aan de rol van de CBFA in België. 
 
Tegenover de eerder zwakke indruk van Barroso staat bijvoorbeeld het energieke optreden van 
harde tante Neelie Kroes. Nochtans kan men niet ontkennen dat zij zich zeer flexibel heeft 
opgesteld de voorbije maanden t.a.v. de diverse steunmaatregelen. Net zoals het feit dat diezelfde 
Kroes vandaag de niet zo dankbare rol opneemt om protectionisme binnen de EU te weren en 
een rem zet op het opwerpen van nationale barrières. 
 
Men gaat ook voorbij aan de complexe verdeling van macht tussen Brussel, de lidstaten en de 
instellingen van de Europese Unie. Een verdeling waarvoor de afzonderlijke lidstaten vaak zelf 
verantwoordelijk zijn. 
 
De vraag stellen naar hoe de Europese Unie de crisis moet aanpakken is de vraag stellen naar de 
manier waarop diezelfde Unie is georganiseerd en of ze over voldoende bevoegdheden en 
middelen beschikt om op het voorplan te treden. In afgeleide orde komt daarbij de vraag naar 
sterk leiderschap. 
 
Is men bereid om Europa sterker te maken, d.w.z. meer bevoegdheden te geven en meer 
middelen? Is men bereid de regels van de interne eenheidsmarkt te respecteren en te verdedigen? 
 
 
Visie N-VA 
 
Het Belgische dak lekt en moet vervangen worden door een stevig Europees dak boven 
ons hoofd. Daarbij moet Europa zich in eerste instantie concentreren op haar kerntaken: 
schaalvoordelen maximaal inzetten door krachtig de regels van de interne markt te 
verdedigen en uit te bouwen en daarbij gelijke spelregels voor iedereen op te leggen. 
 
Wat kan Europa betekenen voor Vlaanderen in moeilijke economische tijden? Die vraag wordt 
grotendeels bepaald door onze ligging en onze relatie tot de grotere omliggende economieën. 
Men kan niet om de vaststelling heen dat een gemeenschappelijke Europese aanpak een 
aantal voordelen heeft die van belang zijn nu het Belgische dak boven ons hoofd het laat 
afweten. 
 
Europa biedt schaalvoordelen die Vlaanderen op zich nooit zou kunnen realiseren. De Vlaamse 
thuismarkt is niet groot en Vlaamse ondernemers moeten het hebben van de export naar de 
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Europese markt van bijna 500 miljoen consumenten. Als de Europese Unie erin slaagt de neuzen 
in dezelfde richting te krijgen, halen we daar ons voordeel bij.  
 
Een gemeenschappelijk optreden met Nederland biedt daartoe een stevig opstapje. In 
kopgroepen met gelijkgezinde Europese landen streven we naar een drastische vereenvoudiging 
van het BTW-systeem, de invoering van een gezamenlijk patent en de invoering van een 
gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting. 
 
Ondanks het feit dat met de komst van de Oost-Europese landen de Unie meer heterogeen is 
geworden, is die Unie er relatief snel in geslaagd om een gezamenlijk pakket maatregelen vast te 
leggen.  
 
Niet onbelangrijk als je weet dat in de periode 1999-2007 de uitvoer van de eurozone naar andere 
EU-lidstaten met 83% toenam. Ook omgekeerd is die vervlechting van onze Europese economie 
volop bezig.  Ongeveer 80% van het BBP van landen als Hongarije, Tsjechië en Slowakije wordt 
uit export naar West-Europa gehaald. Dichter bij huis denken we aan de KBC die een tweede 
thuismarkt creëerde in Oost-Europa.  
 
Nu het wat moeilijker gaat, mogen we deze landen niet loslaten. Elk van deze lidstaten heeft zich 
in het recente verleden sterk ingespannen om de voorwaarden voor een succesvolle economische 
integratie – vrijhandel in goederen en kapitaal – mogelijk te maken Omgekeerd dragen de ‘oude’ 
lidstaten nog steeds het grootste deel van het Europese budget. Op termijn moeten we de 
vruchten kunnen plukken van die inspanningen. 
 
 
De Vlaamse economie heeft alle belang bij een Europese scheidsrechter 
 
We hebben er alle baat bij in Vlaanderen. Als kleine regio zijn we erg kwetsbaar voor maatregelen 
met een protectionistische inslag. Zeker als die in onze buurlanden worden genomen. Het 
omgekeerde geldt evenzeer. Kijk maar naar het effect van de Duitse schrootpremie op de 
tewerkstelling bij Audi in Vorst. 
 
De Europese Unie moet in eerste instantie als scheidsrechter optreden voor nationale 
relanceplannen, keurt nationale maatregelen goed en coördineert nationale actieplannen. Ze moet 
als bewaker optreden voor de bestaande regels voor de interne markt en duidelijke richtlijnen 
opstellen inzake staatssteun. 
 
Europa mag intern geen protectionisme toelaten, maar mag dit ook niet organiseren op grotere 
schaal tussen de verschillende handelsblokken. De N-VA wil dat Europa veel assertiever optreedt 
t.a.v. andere handelsblokken en net zoals in het klimaatbeleid het voortouw neemt in de 
regulering en het toezicht op de financiële markten (zie boven). 
 
 
Concrete maatregelen 
 
Maar de N-VA wil dat Europa meer doet en zelf maatregelen neemt in het kader van een 
globaal Europees relanceplan. Dat vereist dan wel dat ze over meer eigen middelen moet 
beschikken en dat we de nationale dotaties vervangen door een Europese belasting. Net 
zoals we de deelstaten in België willen responsabiliseren, willen we ook dat Europa 
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verantwoording aflegt. In een politiek Europa moet de beroemde uitspraak “No taxation without 
representation” in beide richtingen gelezen kunnen worden. 
 
Voor de N-VA moet de focus liggen op de heroriëntatie van nationale economieën naar 
toekomstgerichte, duurzame toepassingen die bijdragen aan de vergroening en technologische 
vernieuwing van de economie. Dit betekent ook dat er een verschuiving moet optreden 
binnen het Europees budget in het voordeel van de ondersteuning van een duurzame 
industrie. De huidige landbouwbudgetten moeten in dat licht geëvalueerd worden en in 
evenwicht worden gebracht met het economisch gewicht van de sector. 
 
In lijn met haar Vlaams verkiezingsprogramma wil de N-VA dat : 
 
• Europa investeringsuitgaven expliciet erkent en via een transparant systeem van een 

buitengewone boekhouding toelaat dat nationale lidstaten investeren en netto-investeringen 
over de tijd heen kunnen afschrijven in plaats van volledig zoals nu het geval is in het jaar van 
de investeringsuitgaven. Overheidsbudgetten zullen transparanter worden en overheden 
zullen zich niet verplicht voelen om zich te wenden tot ondoorzichtelijke PPS-constructies 
om de huidige ESR-regels te omzeilen (en uiteindelijk gedekt zullen worden door 
overheidswaarborgen). Dit leidt tot meer investeringen zonder dat we begrotingstekorten 
opnieuw laten oplopen. Aan de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB) 
mag niet worden getornd. 

 
• Europa zet de inspanningen in het kader van het Europees globalisatiefonds verder en 

maakt het mogelijk om de gevolgen op te vangen van sectoren die in transitie zijn. 
Begeleiding en opleiding zorgen ervoor dat mensen inzetbaar zijn voor nieuwe sectoren. 

 
• Europa optreedt als “verzamelaar” van relatief kleine projecten die geen private investeerders 

vinden en te klein zijn om voor de Europese Investeringsbank in aanmerking te komen. 
Europa focust zich hierbij op: 

 
o de oprichting van een Europees agentschap voor hernieuwbare energie dat (naast 

het bestaande Euratom voor kernenergie) ook kleine landen stimuleert om het 
maximum te puren uit hernieuwbare energiebronnen en; 

o een gecoördineerde aanpak van de autofiscaliteit dat de aanzet geeft tot een 
milieuvriendelijke (vracht)wagenvloot en fiscaliteit verschuift van bezit naar gebruik. 
Dit moet technologische toepassingen stimuleren die tot een betere en meer 
intelligente benutting van onze infrastructuur kan leiden.  

o Investeringen in onderzoek & ontwikkeling die Europese ondernemingen een 
concurrentieel voordeel opleveren t.a.v. hun Amerikaanse en andere globale 
concurrenten. 

 
• Specifiek voor de auto-industrie wordt een Europees reconversieplan opgesteld dat de 

overcapaciteit in de sector op geleidelijke wijze redigeert naar een productie met hoge 
toegevoegde waarde op het gebied van veiligheids- en milieutechnologie. 
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9. EEN STERKER EUROPA VOERT EEN KORDAAT ASIEL‐ EN 
MIGRATIEBELEID 

 
Migratie is een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Europa is een welvarend en politiek 
stabiel werelddeel. Mede daarom proberen jaarlijks tienduizenden mensen uit andere werelddelen 
zich in Europa te vestigen. Alle lidstaten van de Europese Unie krijgen te maken met dit 
fenomeen van internationale migratie.  
 
Daarenboven kunnen mensen binnen de Europese Unie vrij reizen van het ene naar het andere 
land. Daarom moeten afspraken worden gemaakt over de toelating van vreemdelingen. Want als 
één land daar veel soepeler in is, kan een immigrant vanuit dat land zonder grenscontrole naar 
andere EU-landen. 
 
Zich ervan bewust dat een gemeenschappelijke benadering onontbeerlijk is om migratie in goede 
banen te leiden, beslisten de lidstaten van de EU in 1999 een gemeenschappelijk immigratiebeleid 
uit te bouwen. Men zou de bestaande nationale wetgevingen inzake immigratie harmoniseren. Op 
die manier wil men de migratiestromen onder controle krijgen rekening houdend met de 
behoeften van de Europese economie en het vermogen van de EU om nieuwe immigranten op te 
nemen en te integreren in de samenleving. 
 
Voor de N-VA kan immigratie een positieve en noodzakelijke bijdrage leveren aan de 
Europese economische prestaties met het zicht op het verwezenlijken van de Lissabon-
doelstellingen. Maar deze mogelijkheden  kunnen alleen ten volle worden benut als er een goede 
integratie is van migranten en illegale immigratie kordaat wordt aangepakt.  
 
Voor de N-VA is het duidelijk dat enkel de lidstaten bevoegd zijn voor het bepalen hoeveel 
migranten worden toegelaten om zich te vestigen binnen hun grenzen. Enkel de lidstaat kan 
immers bepalen wat het absorptievermogen is van de eigen samenleving en wat de noden zijn op 
de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen zij vraag en aanbod op elkaar afstemmen. 
 
De N-VA pleit voor de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon zodat de besluitvorming 
rond asiel en migratie vlotter wordt en onderworpen wordt aan meer democratische 
controle. Op dit moment leidt de besluitvorming bij unanimiteit in de Raad ertoe dat er slechts 
regelgeving over de kleinste gemene deler tot stand komt. De Europese toegevoegde waarde is 
dan veel te gering.  
 
 
Illegale immigratie kordaat aanpakken 
 
Het valt moeilijk in te schatten hoeveel illegale immigranten in de Europese Unie aanwezig zijn. 
Zowel afgewezen asielzoekers als vreemdelingen die nooit asiel hebben aangevraagd, verblijven 
hier illegaal. Niet enkel ondermijnen zij de asielprocedure. Zij liggen ook mee aan de basis van het 
negatieve beeld dat sommige mensen hebben over nieuwkomers. Daarenboven hebben de 
illegalen zelf geen enkel recht op sociaal of arbeidsrechtelijk vlak. 
 
De N-VA gelooft dat er enkel een maatschappelijk draagvlak kan worden gecreëerd voor 
economische migratie als er een consequent beleid tegen illegale immigratie wordt 
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gevoerd. Het is ook oneerlijk om strenge criteria op te leggen aan migranten die zich aan de 
regels houden en daarnaast een oogje dicht te knijpen voor migranten die de regels aan hun laars 
lappen. 
 
De terugkeerrichtlijn die in 2008 werd aangenomen is een eerste stap waarmee duidelijk wordt 
gesteld dat de Europese Unie geen illegale immigratie duldt. Daarbij werd terecht veel belang 
gehecht aan het respecteren van de mensenrechten. De N-VA rekent erop dat de lidstaten de 
omzetting van deze richtlijn correct doorvoeren. Enkel op die manier kan het ontradingseffect 
zijn werk doen. Acties die gericht zijn op een betere controle van de buitengrenzen of de 
effectieve terugkeer van illegalen naar hun land van herkomst kunnen volgens de N-VA niet los 
worden gezien van een systematische dialoog met niet-Europese landen over een gericht 
migratiebeheer. Het gaat dan zowel over de oorsprongslanden, de transitlanden als de 
bestemmingslanden.  
 
De EU moet hiervoor in de eerste plaats overname-overeenkomsten sluiten met de 
herkomstlanden. De betrokken landen moeten actief meewerken aan het terugkeerbeleid. Die 
dialoog moet uitgroeien tot een hecht partnerschap. De N-VA wil steunmaatregelen van de 
EU laten afhangen van de bereidwilligheid van die landen om mee te werken aan 
dergelijke overeenkomsten. Het Aeneas-programma moet hiervoor de nodige middelen 
voorzien. In combinatie met legale immigratie zouden er ‘quotapaketten voor legale toegang’ kunnen 
worden aangeboden aan derde landen in ruil voor inspanningen van deze landen voor een betere 
indamming van illegale immigratie en terugname van uitgezette illegalen. 
 
De landen die de buitengrenzen vormen van de Europese Unie krijgen meer migranten te 
verwerken dan andere lidstaten. Dat is met name het geval voor Afrikaanse vluchtelingen die per 
boot landen als Malta, Italië of Spanje bereiken. Velen van die vluchtelingen laten daarbij 
jammerlijk het leven. Deze landen moeten actief worden bijgestaan door de Europese Unie voor 
het opvangen en verwerken van deze vluchtelingenstromen. Het Frontex-agentschap moet 
daarvoor worden uitgebouwd en meer middelen krijgen. Daarnaast moeten snelle 
interventiegroepen worden opgericht en de hoge risicozones zouden permanent moeten worden 
bewaakt. 
 
Om een efficiënte controle uit te bouwen moet volgens de N-VA worden gewerkt aan een 
Europees systeem van verhoogde veiligheid van reis- en identiteitsdocumenten. Daarvoor 
moet gebruik worden gemaakt van biometrische technieken. Deze data moet worden uitgewisseld 
tussen de lidstaten om asieltoerisme tegen te gaan, maar met het nodige respect voor de 
gegevensbescherming. Het SIS II systeem dat hiervoor moest zorgen, kostte reeds handen vol 
geld. Maar om bureaucratische redenen lijkt het maar niet te lukken om dit systeem op poten te 
krijgen.  
 
De N-VA is absoluut voorstander van een strenge aanpak van mensenhandel en 
mensensmokkel. Daarbij moet de focus liggen op de aanpak van de smokkelaars en moeten de 
slachtoffers worden beschermd. Via samenwerking van de nationale politiële en justitiële diensten 
moeten de daders snel kunnen worden opgespoord en voor het gerecht gebracht worden. 
 
 
Legale migratie 
 
Verschillende studies tonen aan dat de EU immigratie nodig heeft om de effecten van de 
demografische terugval en de vergrijzing op te vangen. Tegen 2020 zouden er 20 miljoen 
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arbeidskrachten minder zijn. De N-VA pleit voor economische migratie om in de eerste 
plaats knelpuntvacatures in te vullen. Het is daarbij de exclusieve verantwoordelijkheid van de 
lidstaat om te bepalen hoeveel economische migranten ze toelaat. De N-VA is er steevast van 
overtuigd dat Europa niet mag toelaten dat economische migratie wordt gebruikt als vorm van 
algehele regularisatie zoals men in het zuiden van ons land voorstaat. Economische migratie 
moet volledig worden afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt. 
 
Het moet duidelijk zijn dat economische migratie slechts een aanvullende techniek is voor het 
opvangen van deze demografische uitdagingen. De N-VA staat dan ook voor het ‘beginsel van de 
communautaire preferentie’. Dit betekent dat er enkel immigranten uit derde landen worden 
aangenomen, indien de vacatures niet kunnen worden ingevuld door nationale, communautaire 
of niet-communautaire arbeidskrachten die reeds legaal in Europa verblijven. Daarnaast moet in 
de eerste plaats meer werk worden gemaakt van de intra-Europese arbeidsmobiliteit. Het is 
dan ook onaanvaardbaar dat de uitzondering op het vrij verkeer van personen voor mensen uit 
de nieuwe lidstaten van de EU zou worden verlengd.  
 
De N-VA is van mening dat er vooral moet worden gewerkt rond circulaire migratie. 
Migranten kunnen daarbij voor relatief korte tijd in Europa komen werken en worden dan 
verondersteld geld en kennis naar huis mee te nemen om daar weer aan de slag te gaan. Later 
zouden ze dan zonder veel omhaal weer voor korte opdrachten naar de EU moeten kunnen 
vertrekken. Het systeem zou het ook in de EU ingeburgerde migranten mogelijk maken tijdelijk 
weer in eigen land te gaan werken. Met dit systeem wordt ook het gevreesde fenomeen van ‘brain 
drain’ opgevangen. 
 
Met de ‘Blue Card’ neemt de EU een eerste omvattend initiatief om actief hoogopgeleide 
migranten aan te trekken. Dit is een soort arbeidsvergunning die ook een verblijfsvergunning 
omvat. Met dit instrument moet de EU de strijd aangaan met de VS in de concurrentie voor het 
aantrekken van talentvolle werknemers. Tot nog toe migreerden 85% van de ongeschoolde 
arbeidskrachten naar de EU en slechts 5% naar de VS. Terwijl 55% van de geschoolde 
arbeidskrachten naar de VS trekken en slechts 5% naar de EU. Aangezien er op de arbeidsmarkt 
ook een gebrek aan ongeschoolde arbeidskrachten dreigt, pleit de N-VA ook voor hen voor een 
gelijkaardig systeem. Denk maar aan de sectoren van de persoonlijke dienstverlening, de horeca 
en de bouw. 
 
In het kader van de partnerschapsakkoorden met de landen van oorsprong moet ook de 
overdraagbaarheid van sociale zekerheidsrechten worden opgenomen. Immigranten die een 
periode in de EU hebben gewerkt moeten immers de mogelijkheid hebben om hun opgebouwde 
sociale zekerheidsrechten ook in hun land van herkomst af te dwingen. Dit is volgens de N-VA 
een cruciale voorwaarde om circulaire migratie te doen werken. 
 
De N-VA is ervan overtuigd dat het cruciaal is dat het systeem voldoende flexibel is. In tijden 
van economische crisis, zoals we die vandaag doormaken, moeten in de eerste plaats de 
bestaande arbeidskrachten aan het werk worden gehouden. Op die momenten moet het mogelijk 
zijn om tijdelijk geen nieuwe arbeidskrachten toe te laten. 
 
 
Asiel 
 
Steeds meer mensen vragen asiel aan binnen de Europese Unie. Ze vluchten voor oorlogen, 
vervolgingen, natuurrampen of armoede. De Conventie van Genève verplicht de deelnemende 
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landen bescherming te bieden aan iedereen die als ‘vluchteling’ wordt beschouwd. Om deze vorm 
van immigratie beter te kunnen verwerken, ontwikkelen de lidstaten van de EU gezamenlijke 
criteria en procedures. 
 
Het toekennen van het statuut van vluchteling moet onverkort een nationale bevoegdheid 
blijven. De N-VA is wel vragende partij om gemeenschappelijke criteria, gelijklopende 
procedures en gezamenlijke minimumnormen op te stellen voor de hele EU. Om 
asieltoerisme tegen te gaan is het van cruciaal belang om informatie uit te wisselen tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 
 
De Europese Unie werkt hiervoor met het Dublin-systeem. Dat houdt in dat het land waar de 
asielzoeker het eerst zijn aanvraag indiende, verantwoordelijk is voor de afhandeling ervan. 
Omdat sommige landen verhoudingsgewijs veel meer aanvragen krijgen dan andere, moet er 
worden gezocht naar methodes om het aantal nieuwe asielzoekers evenwichtig te spreiden over 
de EU. Met dit systeem moet het onmogelijk zijn voor asielzoekers om een tweede keer asiel aan 
te vragen in een land van de EU.  
 
De N-VA steunt dit Dublin-systeem. Maar volgens recente evaluaties zitten er heel wat gaten in 
de tenuitvoerlegging. De N-VA eist dan ook een omvattende evaluatie van dit centraal 
systeem in het Europese asielbeleid. Op basis van deze evaluatie dienen initiatieven te worden 
genomen om het principe goed toe te passen. 
 
 
Integratie 
 
De integratie van migranten in de samenleving van de lidstaten is zonder twijfel de grootste 
uitdaging voor het gemeenschappelijk migratiebeleid. Het is dan ook een sleutelfactor voor de 
bevordering van de economische en sociale cohesie in de EU. Het slechte beleid dat op dit 
gebied de laatste jaren werd gevoerd in verschillende landen, waaronder in België, heeft 
geleid tot een erg negatief beeld over immigratie.  
 
Integratie is hoofdzakelijk een bevoegdheid van de lidstaten. Zij kunnen het best oordelen 
over het absorptievermogen van hun samenleving. Europa kan enkel een algemeen kader 
schetsen waarbinnen de lidstaten hun eigen beleid uitstippelen.  
 
Voor een efficiënte integratie is op Europees niveau een doorgedreven samenwerking met 
de landen van oorsprong nodig. Dit moet kaderen in het partnerschap dat moet worden 
gesloten dat ook illegale immigratie en het terugname beleid omvat. In Mali werd in 2008 een 
centrum geopend dat zich zal toespitsen op het voorbereiden van kandidaat-immigranten naar de 
EU. Zij zullen worden wegwijs gemaakt in de EU-wetgeving en arbeidsmogelijkheden en kunnen 
taalcursussen volgen. 
 
Het Europees integratiefonds, dat beschikt over één miljard euro, werd opgericht door de EU 
om de inspanningen van de lidstaten te vergemakkelijken om onderdanen van derde landen de 
kans te geven om te voldoen aan de voorwaarden voor verblijf en hun integratie in de Europese 
samenleving.  
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10. EEN STERKER EUROPA KIEST VOOR EEN GEZOND MILIEU 

 
Belangrijke stappen in de strijd tegen klimaatsverandering  
 
Milieubeleid is een Europese materie bij uitstek: milieuproblemen stoppen immers niet aan de 
grens. Enkel door samen te werken kunnen lidstaten een antwoord formuleren op de 
gezamenlijke uitdagingen. Op wereldvlak profileert de EU zich als een voortrekker inzake 
milieunormen. De EU gelooft sterk in strenge milieunormen om de levenskwaliteit van haar 492 
miljoen burgers en de toekomstige generaties te handhaven en te verhogen. Daarnaast kan een 
ambitieuze milieuwetgeving ook de innovatie van Europese bedrijven aanmoedigen en 
tewerkstelling genereren. De belangrijkste uitdaging die de EU dan ook vooropstelt is duurzame 
economische en sociale vooruitgang verzoenen met een gezond leefmilieu. 
 
Tijdens de voorbije legislatuur vormde de strijd tegen klimaatsverandering onmiskenbaar de 
belangrijkste pijler van het milieubeleid.  De opwarming van de aarde door de broeikasgassen 
afkomstig van fossiele brandstoffen, is vandaag al waarneembaar, o.a. door de stijging van het 
zeepeil en het smelten van ijs en sneeuw. Het vierde rapport van het Intergouvernementele Panel 
tegen Klimaatsverandering van de Verenigde Naties (2007) voorspelde dat zonder verdere acties 
de temperatuur tijdens deze eeuw met 1,8 tot 4°C zou stijgen, in het slechtste geval zelfs met 
6,4°C. Zonder dringende maatregelen zal de grens van +2°C ten opzichte van pre-industriële 
temperaturen, dus zo goed als zeker worden overschreden. Deze grens wordt beschouwd als het 
punt waarop de klimaatsverandering onomkeerbaar wordt en de gevolgen niet te overzien.  
 
Op de lentetop van de Europese Raad in 2007 kwam de strijd tegen klimaatsverandering in een 
stroomversnelling. De Unie engageerde zich om tegen 2020 de zogeheten 20-20-20 
doelstellingen te bereiken: 20% minder uitstoot van broeikasgassen, 20% hernieuwbare 
energie en 20% meer energie-efficiëntie. Om deze doelstelling in praktijk te brengen, werd 
een ambitieus Klimaat- en Energiepakket voorgesteld met volgende hoofddelen:  

• Een herziening van het emissiehandelssysteem (ETS) 
• Lastenverdeling tussen de lidstaten bij de reductie van broeikasgassen in de non-ETS 

sectoren zoals transport, bouw, huishoudens, landbouw, afvalverwerking.  
• Bindende doelstellingen voor hernieuwbare energie per lidstaat.  
• Het mogelijk maken van afvangen en ondergronds opslaan van CO2 ("CCS - carbon 

capture and storage").  
• Het verminderen van de CO2-uitstoot van nieuwe wagens.  
• Strengere kwaliteitsnormen voor brandstof.  

 
De N-VA verwelkomt en ondersteunt de 20-20-20 doelstelling en de bijhorende 
maatregelen. Bij de behandeling van de voorstellen in het Europees Parlement beklemtoont de 
N-VA de volgende punten: 
 

• Wetenschappelijke gegevens tonen aan dat actie absoluut noodzakelijk is en dat verder 
uitstel niet mogelijk is. De N-VA verzet zich dan ook tegen het feit dat de financieel-
economische crisis als afleidingsmanoeuvre wordt gebruikt. De huidige moeilijkheden 
moeten net een stimulans bieden voor verandering. Nu niets doen zou de volgende 
generaties immers opzadelen met enorme kosten. O.a. het befaamde Stern verslag toont 
aan dat wanneer nu niets wordt ondernomen in 2050 niet minder dan 20% van het 
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mondiale BNP nodig zal zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. 
Als we nu reageren, zal dit kunnen worden beperkt tot 1% in 2050. 

• De N-VA gelooft sterk dat ambitieuze milieuwetgeving creativiteit en innovatie kan 
aansporen. Bovendien geven prognoses van het Federaal Planbureau uit december 2008 
aan dat de voorstellen voor Vlaanderen ambitieus maar haalbaar zijn: ze brengen 
kosten mee maar bieden tegelijk ook kansen.  

• De N-VA verwelkomt de inspanningen van de EU om op de VN-Conferentie in 
Kopenhagen (december 2009) een breed internationaal akkoord af te sluiten samen met 
andere partners zoals de Verenigde Staten en China, in opvolging van het Kyoto 
Protocol. Enkel een globaal akkoord kan immers de opwarming van de aarde tegengaan 
en mogelijke concurrentieproblemen door "carbon leakage" van de baan helpen. 

• Tenslotte benadrukt de N-VA dat het democratisch draagvlak voor maatregelen in de 
strijd tegen klimaatsverandering bijzonder groot is. Uit een speciale editie van 
Eurobarometer blijkt dat niet minder dan 62% van de Europese burgers 
klimaatsverandering beschouwt als de belangrijkste uitdaging waar de wereld vandaag 
voor staat, naast armoede.  

 
Na de finale goedkeuring van het Klimaat- en Energiepakket in december 2008 is de balans voor 
de N-VA overwegend positief:  
 

• De emissiehandel wordt georganiseerd op Europees vlak en niet langer op niveau van de 
lidstaten. Deze schaalvergroting biedt tal van mogelijkheden.  

• De vrije toewijzing van emissierechten aan de industrie gebeurt via een ambitieuze 
benchmark per sector, op basis van de 10 meest efficiënte installaties in Europa. In 
afwachting van een internationaal akkoord, krijgen de industrieën die worden blootgesteld 
aan "carbon leakage" gratis rechten.  

• 50% "earmarking" van de veilingopbrengsten uit de emissiehandel. Deze middelen 
worden o.a. besteed aan initiatieven voor meer energie-efficiëntie, onderzoek en 
ontwikkeling en maatregelen tegen ontbossing.  

• 300 miljoen emissierechten (9 miljard EURO op basis van een koolstofprijs van 30 
EURO per ton) worden voorzien voor de financiering van demonstratieprojecten voor 
koolstofafvang en -opslag en innovatieve projecten voor hernieuwbare energie.  

• Voor nieuwe wagens worden de vrijwillige afspraken over uitstootreductie voor het eerst 
vervangen door een wettelijk bindende norm.  

• Uitstoot wordt ook verminderd via strengere normen voor brandstofkwaliteit en meer 
hernieuwbare energie. De duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen vormen hierbij een 
sleutelelement.  

 
Toch had het voor de N-VA op bepaalde punten meer mogen zijn. Zo betreurt de N-VA 
voornamelijk dat:  
 

• Het principe van veiling in het emissiehandelssysteem slechts in 2027 volledig wordt 
gehanteerd. Volgens de N-VA is veiling de formule die de eenvoud, efficiëntie 
en transparantie van het handelssysteem het best waarborgt en de overgang naar een 
duurzame economie aanmoedigt. Door rechten te veilen wordt het principe dat "de 
vervuiler betaalt" in praktijk gebracht en wordt het maken van ongerechtvaardigde 
winsten ("windfall profits") voorkomen (in het verleden rekenden sommige 
sectoren/bedrijven hun klanten immers uitgaven aan voor rechten die ze zelf gratis 
hadden gekregen). De N-VA vreest dat vooral de ontwikkelingslanden in de kou komen 
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te staan door het kleinere aandeel van veiling. Door hoofdzakelijk gratis rechten toe te 
kennen aan de industrie zal de opbrengst van de veiling aanzienlijk dalen waardoor veel 
minder geld geïnvesteerd kan worden in innovatieve projecten in derde landen.  

• Daarnaast betreurt de N-VA het dat bij de lastenverdeling tussen de lidstaten ruim 70% 
van de reductie-inspanningen buiten Europa gerealiseerd mag worden, via de 
zogeheten schone ontwikkelingsprojecten. De N-VA is niet principieel gekant tegen 
CO2-verminderingen via technologische transfers naar derde landen, maar vindt het 
aandeel zoals nu is voorzien, veel te hoog. Europa stelt zo de noodzakelijke overgang 
naar een koolstofarme economie uit. 

 
Hoewel de maatregelen tegen klimaatsverandering ontegensprekelijk het belangrijkste facet 
vormen van het Europese milieubeleid van de voorbije legislatuur, werd ook op andere vlakken 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de bescherming van het milieu. De N-VA wil in het 
bijzonder volgende zaken aanstippen, die ook voor Vlaanderen van groot belang zijn:  

• De herziening van de kaderrichtlijn afval.  
• Het akkoord over strengere normen voor luchtkwaliteit.  
• De richtlijn voor de kwaliteit van oppervlaktewater.  
• Het uitdrukkelijke standpunt van het Europees Parlement dat een Europese aanpak 

inzake bodembescherming noodzakelijk is.    
• De goedkeuring van de ambitieuze REACH-wetgeving over de registratie, evaluatie en 

toelating van chemische stoffen. 
• Nieuwe regels voor een verminderd en duurzaam gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen.  
• De herziening van de richtlijn voor industriële emissies.  

 
 
Actiepunten voor de komende Europese legislatuur  
 
Ook in de volgende legislatuur wil de N-VA resoluut de kaart trekken van de verstandige 
ecologische politiek. Het klimaat- en energiepakket moet zijn concrete uitwerking krijgen in de 
regio's en lidstaten en verdere  initiatieven inzake milieubescherming dringen zich op.  
 
Concreet stelt de N-VA volgende 10 prioriteiten voorop:  
 
1. Een nieuw internationaal akkoord  

• De N-VA pleit voor een ambitieus internationaal akkoord dit jaar in Kopenhagen. Mits 
een goed globaal kader wordt afgesproken, moet de Europese Unie zich houden aan haar 
belofte tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met -30% terug te dringen, in plaats 
van -20% in het geval geen akkoord wordt bereikt. 
  

2. Energie-efficiëntie  
• De N-VA vindt meer maatregelen voor energie-efficiëntie cruciaal. De meest groene kWh 

is immers de kWh die niet wordt gebruikt. Europa moet fors bijkomend investeren in 
energie-efficiëntie en ook bindende maatregelen terzake voorstellen.  

• De N-VA vindt het prioritair om de energie-efficiëntie van onze gebouwen te verbeteren. 
Inzake isolatie van gebouwen hinkt Vlaanderen achter op de buurlanden, hier is marge 
voor verbetering.  
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3. Schone wagens en duurzaam transport  
• Structurele maatregelen zijn dringend aan de orde om het gebruik van schone wagens aan 

te moedigen: zo is de elektrische wagen geen toekomstmuziek meer, maar is Vlaanderen 
absoluut niet klaar voor deze evolutie. Zo ontbreekt het ons bijvoorbeeld aan een 
netwerk met laadpunten. De N-VA pleit ervoor dat de Vlaamse overheid het goede 
voorbeeld geeft en proefprojecten uitwerkt. Inspiratie kan worden gezocht bij het 
Nederlandse "Mobile Smart Grid" en pilootprojecten in ander Europese landen 
(Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken). Europa biedt het 
ideale platform om ervaringen en beste praktijken uit te wisselen.  

• Andere vormen van transport (o.a. openbaar vervoer, binnenvaart) moeten worden 
gestimuleerd. De N-VA pleit in dit kader voor een slimme kilometerheffing voor 
vrachtwagens en personenauto's, volgens het principe "de vervuiler betaalt".  

 
4. Hernieuwbare energie  

• Tegen 2020 moet 13% van ons energiegebruik afkomstig zijn van hernieuwbare energie. 
Er is nog een lange weg te gaan om deze doelstelling te bereiken. Daarom pleit de N-VA 
ervoor een Vlaamse Energiemaatschappij VLENERGIE op te richten die zich toelegt en 
concentreert op de ontwikkeling van hernieuwbare energie.  

• De Europese Unie moet onderzoek stimuleren naar de productie van biobrandstoffen 
van de 2de en 3de generatie. De naleving van de duurzaamheidscriteria bij de productie 
van biobrandstoffen is een conditio sine qua non.  

 
5. Een duurzame Europese begroting  

• Bij de herziening van het huidige Europees financieel meerjarenplan (2007-2013) en het 
voorbereiden van het nieuwe kader, pleit de N-VA voor een duurzame Europese 
begroting. Dit impliceert dat de EU haar begroting aanpast aan de nieuwe uitdagingen en 
de gekozen beleidsopties, in het bijzonder de strijd tegen klimaatsverandering.  

 
6. Groene openbare aanbesteding  

• De N-VA is ervan overtuigd dat overheden een katalysatorfunctie kunnen vervullen in 
het bereiken van de klimaatdoelstellingen, zeker gezien hun centrale rol in openbare 
aanbestedingen. Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat enkel 
Oostenrijk, Denemarken, Finland, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland positief te scoren op vlak van groene openbare aanbesteding. De Europese 
Commissie wil hier verandering in brengen. De N-VA is voorstander van Europese 
doelstellingen en criteria op dit vlak.  

 
7. Biodiversiteit en tegengaan van ontbossing  

• In 2001 werd de campagne "Countdown 2010" gestart, met als doel het verlies aan 
biodiversiteit tegen 2010 een halt toe te roepen. De N-VA heeft deze campagne actief 
ondersteund. Jammer genoeg is het weinig waarschijnlijk dat de vooropgestelde 
doelstelling wordt bereikt. De N-VA hoopt dat in het licht van het internationale jaar van 
de biodiversiteit 2010, de doelstellingen een hernieuwd elan krijgen en pleit voor 
bijkomende maatregelen.  

• Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het tegengaan van ontbossing. De N-VA vindt het 
voorstel van de Europese Commissie tegen illegale houtkap een eerste stap en zal de 
verdere bespreking van dit voorstel tijdens de volgende legislatuur nauwgezet opvolgen.  
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8. Groenboek bioafval  
• De Europese Commissie publiceerde onlangs een groenboek over het management van 

bioafval in Europa. Dit Groenboek zal tijdens de nieuwe zittingsperiode van het 
Europees Parlement worden behandeld. De N-VA vindt dit een belangrijk voorstel en wil 
hierbij graag het voortouw nemen. Vlaanderen heeft op vlak van sorteren en 
hergebruiken van bioafval al heel wat expertise vergaard die we slim en handig moeten 
inzetten wanneer Europese regels worden uitgewerkt.  

 
9. Bodemrichtlijn  

• Hoewel het Europees Parlement groen licht gaf voor Europese wetgeving inzake 
bodembescherming, zit het dossier volledig geblokkeerd bij de Raad van Ministers. De N-
VA blijft voorstander van een flexibele Europese bodemrichtlijn: Vlaanderen heeft één 
van de meest vooruitstrevende bodemwetgevingen in Europa. Een gelijk Europees 
speelveld creëren is dan ook noodzakelijk om de concurrentiekracht van Vlaanderen te 
waarborgen.  

 
10. Milieu en gezondheid  

• 90% van de Europeanen blijkt bezorgd over een mogelijke negatieve impact van het 
milieu op de gezondheid. De N-VA neemt deze bezorgdheid ter harte en ijvert voor 
verdere doorgedreven samenwerking tussen de beleidsdomeinen milieu, volksgezondheid 
en onderzoek. Het huidige Actieplan milieu en gezondheid 2004-2010 ontgoochelt. Het 
Europees Parlement heeft de Commissie via een resolutie op 4 september 2008 
opgeroepen het plan bij te sturen. De N-VA pleit voor een verscherping van het 
Actieplan en zal van nabij opvolgen of de Commissie de wijzigingsvoorstellen van het 
Parlement opneemt.  
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11. EEN STERKER EUROPA INVESTEERT IN GEZONDHEID 

 
Europa en volksgezondheid: een beleidsdomein in beweging 
 
Een goede gezondheid belangt iedereen aan. Ook Europa kan hierbij een belangrijke meerwaarde 
bieden. De EU-lidstaten staan immers voor een aantal levensgrote gemeenschappelijke 
uitdagingen. Samen moet een antwoord worden gezocht op de vergrijzing. De Europese 
bevolking wordt ook geconfronteerd met ziekten veroorzaakt door vervuiling, roken of slechte 
voeding. Andere besmettelijke ziekten stoppen niet aan de grens en vergen een gezamenlijke 
aanpak. Daarenboven vraagt de verhoogde mobiliteit van patiënten en gezondheidswerkers in de 
Europese interne markt om meer samenwerking. Burgers verwachten terecht ook meer 
initiatieven van Europa op vlak van volksgezondheid. 
 
Hoewel lidstaten verantwoordelijk blijven voor de organisatie van de gezondheidszorg, heeft de 
Europese Unie sinds het Verdrag van Amsterdam (in voege sinds 1999) een grotere bevoegdheid 
om een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid van haar burgers te verzekeren en 
samenwerking tussen lidstaten te stimuleren. 
 
Volksgezondheid neemt dan ook een steeds prominentere plaats in op de Europese agenda. De 
N-VA gelooft sterk dat de Europese bijdrage op vlak van volksgezondheid een verschil kan 
maken: door het identificeren en uitwisselen van beste praktijken en gegevens kunnen lidstaten 
hun beleid inderdaad efficiënter maken. Ook op vlak van preventie, sensibilisering en promotie 
van een gezonde levensstijl kan de EU een belangrijke en zinvolle aanvulling bieden op de 
inspanningen die Vlaanderen al levert. Door het bundelen van de middelen voor onderzoek 
kunnen betere resultaten worden bereikt.  
 
De N-VA gaf met Europees parlementslid Frieda Brepoels de voorbije vijf jaar 
uitdrukkelijk prioriteit aan volksgezondheid in Europa en vindt dat op de volgende 5 
punten in het bijzonder, essentiële vooruitgang werd geboekt:  
 
1. Grensoverschrijdende gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit 
 

• Wanneer heeft een patiënt die er zelf voor kiest een medische behandeling te ondergaan 
in een andere EU-lidstaat recht op terugbetaling in de lidstaat waarin hij/zij verzekerd is? 
Heeft de patiënt een toestemming vooraf nodig van zijn/haar ziekenfonds/verzekeraar? 
Hoe kan de patiënt aan correcte informatie komen over de kwaliteit en de veiligheid van 
medische zorg in andere lidstaten?  

• Over deze vragen wordt in Europa al geruime tijd gediscussieerd. Hoewel het Europese 
Hof van Justitie de voorbije 10 jaar een aantal uitspraken deed waarin het principe van 
patiëntenmobiliteit steeds opnieuw werd bevestigd, belemmeren tal van juridische 
onduidelijkheden een vlotte toepassing van het principe in de praktijk.  

• De N-VA verwelkomt dan ook het voorstel inzake grensoverschrijdende 
gezondheidszorg van de Europese Commissie en onderlijnt de voordelen die 
schaalvergroting kan meebrengen, ook voor de patiënt: door samenwerking tussen de 
lidstaten te stimuleren, o.a. door de oprichting van Europese referentienetwerken, kan 
expertise worden gebundeld en zullen o.a. patiënten met zeldzame of moeilijk te 
behandelen ziekten sneller kunnen worden geholpen.  
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• Tegelijk realiseert de N-VA zich dat dit voorstel grote uitdagingen inhoudt voor een regio 
als Vlaanderen, die bekend staat om zijn snelle, relatief goedkope en goede 
gezondheidszorg. De hoge kwaliteit en toegankelijkheid van ons zorgsysteem, ook voor 
patiënten uit buurlanden, mag er niet voor zorgen dat ons zorgsysteem onder druk komt 
te staan. De N-VA heeft daarom amendementen ingediend opdat ziekenhuizen de 
mogelijkheid zouden hebben om een patiënt uit een andere EU-lidstaat te weigeren, 
indien het risico bestaat dat eigen patiënten met dezelfde noden anders op een wachtlijst 
zouden komen te staan. 

 
2. Orgaandonatie en –transplantatie 
 

• Transplantaties redden dagelijks mensenlevens in Europa. Door het tekort aan donoren, 
sterven jaarlijks duizenden Europeanen op de wachtlijst. De uitdaging bestaat er dan ook 
in het aantal donoren op een veilige manier te verhogen. Europese samenwerking kan 
hierbij een essentiële rol spelen. 

• Door verschillende initiatieven zette de N-VA orgaandonatie en -transplantatie hoog op 
de Europese agenda (wetenschappelijke studies, workshops, werkbezoek aan Madrid, ...). 
De N-VA riep de Europese Commissie ook herhaaldelijk op om concrete maatregelen 
inzake orgaandonatie en -transplantatie voor te stellen. De partij nam de leiding in de 
behandeling van de voorstellen in het Europees Parlement. Een belangrijk resultaat 
hiervan is de erkenning van de belangrijke rol voor transplantcoördinatoren in 
ziekenhuizen om het aantal donoren te verhogen.  

 
3. Onderzoek  
 

• In de periode 2007-2013 wordt in het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek 6 
miljard euro uitgetrokken voor medisch onderzoek. De EU beoogt hiermee in de eerste 
plaats de gezondheid van haar burgers te verbeteren, maar wil ook het innovatievermogen 
van de Europese bedrijven in de gezondheidssector stimuleren. 

 
4. Bewustwording, preventie, screening, vroegtijdige diagnose en behandeling 
 

• Voor tal van aandoeningen zijn bewustwording, preventie en screening essentieel. De N-
VA verwelkomt de inspanningen die de EU op dit vlak levert. Europa werkt immers 
aanvullend op het Vlaamse beleid terzake en het helpt ook de coördinatie te verzekeren 
tussen het beleid in de lidstaten. De N-VA steunde ook in het bijzonder acties op 
volgende punten:  

o de bestrijding van zwaarlijvigheid en obesitas 
o preventie van roken en schadelijk alcoholgebruik 
o preventie en screening van kanker 
o mentale gezondheid  

• Daarnaast gaf de N-VA zijn actieve steun en medewerking aan acties inzake diabetes, 
cardiovasculaire ziekten, osteoporose, hepatitis, ...   

 
5. Minder blootstelling aan giftige stoffen 
 

• De voorbije legislatuur nam Europa belangrijke wetgevende beslissingen om de 
menselijke blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen te vermijden, te beperken en te 
controleren. Zo trad de REACH-wetgeving (registratie, evaluatie en toelating van 
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chemische stoffen) in voege en werden strengere regels opgesteld voor het gebruik en het 
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.  

• De N-VA heeft in deze complexe dossiers telkens het delicate evenwicht gezocht tussen 
de bescherming van de volksgezondheid en het milieu enerzijds, en de concurrentiekracht 
van de industrie en landbouw anderzijds. De N-VA steunt ook voluit onderzoek naar 
alternatieve, minder schadelijke chemische stoffen.  

 
De voorbije 5 jaar werden belangrijke stappen gezet. Dit neemt niet weg dat er nog heel wat werk 
aan de winkel is en dat volksgezondheid ook in de komende legislatuur een absolute prioriteit 
blijft. Het beleidsdomein zal zelfs nog aan belang winnen door 3 tendensen:  
 

• de vergrijzing van de bevolking: tegen 2050 zal de EU 70% meer 65-plussers kennen. De 
zorgsystemen moeten hierop verder worden afgestemd.  

• de patiënt wordt zorgconsument: patiënten worden mondiger, veeleisender, zijn beter 
voorgelicht en hebben hoge verwachtingen. Patiëntenorganisaties in Europa winnen aan 
belang, willen inspraak in het beleid.  

• door medische innovatie worden meer therapieën beschikbaar. Dit vraagt uiteraard ook 
meer middelen.  
 

Ook het duidelijk verband tussen een gezonde bevolking en een gezonde economie is in dit 
opzicht belangrijk. Bovendien is de gezondheidssector zelf goed voor 10% van het BBP in de EU 
en telt de sector belangrijke werkgevers. 
 
 
Europa en volksgezondheid: wat brengt de toekomst?  
 
Op vlak van volksgezondheid blijven bijzonder grote verschillen bestaan tussen de lidstaten en de 
regio's, alsook in de lidstaten en regio's zelf. De verwachting van het aantal gezonde levensjaren 
ligt in Malta bijvoorbeeld op 70 jaar, terwijl dit in Estland maar 52 jaar bedraagt. De uitdaging 
bestaat erin de doelstelling van gelijke toegang tot hoogwaardige zorg in de hele EU 
dichterbij te brengen. De N-VA wil zich hiervoor tijdens de komende legislatuur ten volle 
inzetten. Toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en veiligheid van zorg zijn daarbij essentieel.  
 
De N-VA stelt daarbij volgende 10 actiepunten voorop:  
 
1. Naar een Vlaams gezondheidszorgsysteem 

 
• Uit een studie van de "Euro Health Consumer Index" (een jaarlijkse ranglijst van de 

nationale gezondheidszorgsystemen in 31 landen) uit 2008 bleek dat de gezondheidszorg 
in België slechts op de twaalfde plaats staat in Europa. Jaar na jaar boekt België slechtere 
resultaten. 

• De N-VA wil dit tij keren en pleit voor een kwalitatief hoogstaande, betaalbare en 
toekomstgerichte Vlaamse gezondheidszorg die zo dicht als mogelijk bij de patiënt wordt 
georganiseerd. De huidige bevoegdheidsverdelingen werken niet. In België bestaat 
immers duidelijk een zorggrens: Vlaanderen legt heel andere klemtonen dan Wallonië. 
Waar Vlaanderen al jarenlang resoluut kiest voor de huisarts als centrale figuur in de 
gezondheidszorg en vertrouwen heeft in thuiszorg, preventie, palliatieve zorg, beschut 
wonen, … opteert Franstalig België voor een aanpak waarbij het ziekenhuis en de 
specialistengeneeskunde een centrale rol spelen. Dit model is niet alleen fors duurder dan 
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het Vlaamse, maar levert ook geen betere resultaten op. Ook in functie van de 
betaalbaarheid van het zorgsysteem lijkt een eigen Vlaamse gezondheidszorg dus 
noodzakelijk. De N-VA pleit er dan ook voor om de structuren aan te passen aan de 
werkelijkheid. 

• Deze responsabilisering sluit allerminst solidariteit uit. De N-VA pleit voor solidariteit op 
Europees niveau op basis van objectieve criteria.  

• Een eigen Vlaams zorgsysteem zal Vlaanderen veel beter in staat stellen aansluiting te 
vinden op de Europese initiatieven inzake volksgezondheid.  

 
2. Grensoverschrijdende gezondheidszorg 
 

• De voorstellen inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg zullen verder worden 
behandeld tijdens de volgende legislatuur. De N-VA engageert zich om het principe van 
patiëntenmobiliteit ook in de toekomst voluit te ondersteunen. De N-VA zal haar 
aandachtspunten in dit dossier blijven verdedigen:  

o belang van patiëntenmobiliteit en samenwerking tussen de lidstaten, in het 
bijzonder voor patiënten met zeldzame of moeilijk te behandelen ziektes. 

o het belang van dit voorstel voor de grensregio's. De N-VA zou graag zien dat 
grensregio's als proefgebieden worden erkend voor innovatieve projecten rond 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.  

o de patiënt heeft recht op duidelijke en begrijpbare informatie. Aangezien niet van 
zorgverstrekkers kan worden verwacht dat zij de 23 officiële talen van de EU 
beheersen, pleit de N-VA ervoor dat de patiënt bijstand krijgt om de informatie te 
verstaan (vb. d.m.v. tolk, vertaling, ...). 

o het vermijden van medisch toerisme en wachtlijsten voor de eigen burgers.  
• De N-VA is er bovendien van overtuigd dat het principe van patiëntenmobiliteit een 

eigen Vlaams zorgsysteem dichterbij brengt. "Patiënten zullen meer en meer zorg halen waar deze 
het goedkoopst is. Het Europees recht laat niet toe aan buitenlandse patiënten meer aan te rekenen dan 
aan Belgische. Het is dan ook niet langer houdbaar dat de zorgverstrekkers en vooral de zorginstellingen 
niet de werkelijke kostprijs aanrekenen, met inbegrip van alle investerings- en apparatuurkosten. De 
financieringsstroom van de ziekenfondsen naar de instellingen zal dus kostendekkend moeten zijn. De 
interpretatie van de Europese verdragen in de arresten Decker en Kohl zal in heel Europa op termijn 
haast onvermijdelijk leiden naar een loskoppeling van tarifering van de gezondheidszorgen en 
terugbetalingstarieven. (...)Het Europees recht maakt nu een splitsing van de gezondheidszorgverzekering 
een stuk gemakkelijker. Wanneer de publieke verzekeraars van de lidstaten vaste terugbetalingstarieven 
moeten hanteren, ongeacht waar in Europa de prestaties zijn verstrekt, dan kunnen in België 
gemakkelijk meerdere stelsels van gezondheidszorgverzekering naast elkaar bestaan. Zij kunnen elk hun 
eigen verstrekkingenpakket hebben en hun eigen terugbetalingstarieven." Zo besloten Matthias 
Storme en Steven Vansteenkiste al in 1998 in een artikel "Luxemburgs brilletje splitst 
Belgische ziekteverzekering" in De Standaard. 

 
3. Mobiliteit van gezondheidswerkers 
 

• Niet alleen de patiënten, maar ook de gezondheidswerkers zelf worden meer en meer 
mobiel. De Europese Commissie lanceerde eind 2008 een Groenboek terzake. De 
behandeling van dit voorstel wordt een aandachtspunt tijdens de volgende legislatuur.  

• Een aandachtspunt voor de N-VA is de erkenning van beroepen en beroepskwalificaties.  
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4. Geestelijke gezondheid  
 

• In aansluiting met het Vlaamse verkiezingsprogramma staat geestelijke gezondheid ook in 
het Europese programma met stip genoteerd.  

• De N-VA zal de concrete implementatie van het Europees Pact voor geestelijke 
gezondheid en welzijn en de 5 prioriteiten (preventie van depressie en zelfmoord, 
geestelijke gezondheid bij jongeren, ouderen, op de werkplek en voorkomen van stigma 
en sociale uitsluiting) nauwgezet opvolgen.  

 
5. Orgaandonatie en –transplantatie 
 

• De N-VA wil dit thema verder opnemen als prioriteit en denkt hierbij in het bijzonder 
aan de Richtlijn voor kwaliteit en veiligheid van organen waarvoor de N-VA het 
rapporteurschap kreeg in de Commissie Volkgezondheid van het Europees Parlement. 
De basis voor de behandeling van de richtlijn werd gelegd, verdere afwerking gebeurt 
tijdens de volgende legislatuur.  

• Ook het 10-punten Actieplan van versterkte samenwerking tussen de lidstaten zal tijdens 
de volgende zittingsperiode centraal staan. Dit Actieplan heeft als doel het aantal 
donoren in Europa op een veilige manier te verhogen.  

 
6. Hart- en vaatziekten en chronische aandoeningen 
 

• Hart- en vaatziekten zijn de eerste doodsoorzaak in Europa, met jaarlijks 2 miljoen 
overlijdens in de 27 lidstaten. De N-VA neemt actief deel aan de Europese "Hartgroep" 
en wil tijdens de volgende legislatuur meewerken aan een Europese aanpak van 
cardiovasculaire aandoeningen, net zoals eerder voor kanker werd gedaan. Concreet 
wordt gedacht aan een Aanbeveling van de Raad over de preventie, screening, tijdige 
diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten.  

• Deze Aanbeveling kan ook gekoppeld worden aan een strategie tegen andere chronische 
aandoeningen die verband houden met hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, 
chronische nierziekte en diabetes.  

• Tenslotte wil de N-VA de problematiek van mensen die lijden aan onverklaarbare 
lichamelijke klachten hoog op de Europese agenda houden.  

 
7. Preventie, uitwisseling beste praktijken en onderzoek  
 

• De N-VA pleit voor een verdere doorgedreven samenwerking tussen de lidstaten, in het 
bijzonder op vlak van onderzoek, en het uitwisselen van beste praktijken en 
sensibilisering. 

• Speerpuntacties:  
o De N-VA zal ijveren voor een Europese sensibiliseringsdag voor glaucoom.  
o De N-VA vraagt meer aandacht voor thuiszorg, de inzet van medische 

technologie in dit kader en e-health. De N-VA gelooft sterk dat Europese 
samenwerking en uitwisseling van beste praktijken het Vlaamse beleid op dit vlak 
nog kunnen versterken.  
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8. Middelen  
 

• De N-VA pleit ervoor meer middelen uit te trekken voor volksgezondheid in Europa en 
beter gebruik te maken van de bestaande middelen. Daarmee samenhangend is de N-VA 
voorstander van duidelijke, concrete en kwantificeerbare doelstellingen. Vanuit deze 
optiek zal de N-VA de uitvoering van het Programma Volksgezondheid 2007-2013 
nauwgezet opvolgen.  

 
9. Milieu en gezondheid  
 

• De N-VA meent dat de (mogelijke) impact van bepaalde milieufactoren (vb. vervuiling) 
op de volksgezondheid moet worden erkend en is voorstander van het hanteren van het 
voorzorgsprincipe (vb. in geval van nanotechnologie, elektromagnetische straling).  

 
10. Standaarden voor kwaliteit en veiligheid 
 

• De N-VA gelooft sterk dat Europese acties inzake volksgezondheid niet leiden tot een 
afzwakking van de eigen kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. Wel integendeel, de 
bedoeling is precies een opwaartse spiraal van kwaliteit en veiligheid te creëren. 
Vlaanderen zit daarbij in de kop van de Europese groep. Het zijn in het bijzonder de 
nieuwere lidstaten die moeten bijbenen: zij kunnen veel leren van andere lidstaten, ook 
van de Vlaamse expertise.  

• Op termijn zou de N-VA graag zien dat de Europese Commissie gemeenschappelijke 
standaarden voor veiligheid en kwaliteit voorstelt.  
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12. EEN STERKER EUROPA KIEST VOOR GROENE ENERGIE 

 
De Europese Unie is in de steigers gezet om gepaste antwoorden te formuleren op problemen 
die de nationale grenzen overstijgen. Het energiebeleid is precies zo’n dossier waarin een volledig 
continent met dezelfde problematiek kampt die de mogelijkheden van de individuele lidstaten 
vaak te boven gaan. De Europese Commissie heeft het belang van het energiedossier tijdig 
ingezien en heeft de afgelopen jaren de bakens uitgezet voor een duurzaam en 
bevoorradingszeker energiebeleid op middellange en lange termijn. Net als de N-VA kiest 
Europa de weg van een optimale energiemix, met zo veel mogelijk diversificatie van 
energiebronnen en maximale inspanningen voor eigen groene energievoorziening en 
klimaatbeheersing. 
 
Het Europees energiepakket bevat volgende pijlers: 
 

• Duurzame energie: 20% hernieuwbare energie, 20% vermindering van broeikasgassen 
en 20% verhoogde energie-efficiëntie tegen 2020; 

• Zekere energie door te diversifiëren: zo veel mogelijk verschillende energiebronnen uit 
zo veel mogelijk verschillende landen aanspreken, olie- en gasvoorraden opbouwen en 
scenario’s opstellen voor wanneer politieke instabiliteit tot een plotse vermindering van 
het aanbod leidt; 

• Solidaire energie: mechanismen ontwikkelen om energiesolidariteit tussen Europese 
staten onderling mogelijk te maken; 

• Europese energie: Europa moet als collectief onderhandelen met buitenlandse 
leveranciers en het Europese energienetwerk moet verder geïntegreerd worden. 

 
De N-VA schrijft zich volledig in in dit Europese beleid: met een blik op de toekomst moeten we 
vandaag initiatieven nemen die ons morgen een zekere en duurzame energievoorziening geven. 
Binnen deze globale strategie schuift de N-VA nog enkele specifieke aandachtspunten naar 
voren. 
 
1. Een ‘slim’ elektriciteitsnetwerk aangepast aan nieuwe energiebronnen  
 
Het Europese elektriciteitsnetwerk is toe aan een grondige renovatie en uitbreiding. Het draagt de 
stempel van de geschiedenis en is als dusdanig nog te veel een lappendeken van nationale 
netwerken, waar energiestromen niet altijd de meest logische weg volgen en de 
verbindingscapaciteit tussen verschillende landen niet optimaal wordt benut. Een grondige 
renovatie van het elektriciteitsnetwerk is dus aangewezen. 
 
Deze hervormingen moeten van het Europees netwerk ook een slim energienetwerk maken, dat 
is aangepast aan grote velden van hernieuwbare energie, die tot grote schommelingen in het 
netwerk zullen leiden: windenergie in de Noordzee, zonenergie rond de Middellandse zee (de 
Middellandse Energiering), enz. Dit slimme netwerk moet ook optimaal kunnen omgaan met 
gedecentraliseerde energieproductie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op private huizen.  
 
2. Een goed gespreide uitbouw van het gasnetwerk 
 
De recente problemen met de Russische gasbevoorrading hebben ons met de neus op de feiten 
gedrukt: de gasbevoorrading van Europa is zeer kwetsbaar. De intra-Europese voorraden uit 
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Noorwegen en Nederland hebben hun verzadigingspunt bereikt en de grootste gekende 
gasreserves liggen in relatief onstabiele landen: 30% ligt in Rusland, 40% in het Midden Oosten 
(vooral Iran en Qatar). Iets minder dan 10% van de wereldgasvoorraad ligt in Afrika. Het komt er 
dus op aan de gasbevoorrading zo goed mogelijk te spreiden. Zowel de Nord Stream (gepland 
voor 2012) als de South Stream (2013?) of de Nabucco-lijn door Turkije (2012) moeten dus worden 
gerealiseerd, maar ook de Galsi-lijn vanuit Tunesië moet er komen. Door een dergelijke regionale 
spreiding van de bevoorrading komt geen enkele leverancier in de verleiding het Europese 
continent te chanteren door de gaskraan dicht te draaien. 
 
3. Een Europese dynamiek voor een Europese hernieuwbare energiesector 
 
50 jaar geleden toonde Europa de weg inzake kernenergie door de oprichting van Euratom, een 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De dynamiek van dit ‘Europese programma voor 
de vreedzame toepassing van kernenergie’ voelen we tot vandaag, met de ontwikkeling van het 
European Research Area for Experimental Reactors (ERAER), waartoe ook het Kempense 
Myhhra-project behoort. 
 
De N-VA pleit voor een gelijkaardige Europese dynamiek op het vlak van hernieuwbare energie, 
met een bundeling van de Europese onderzoekscapaciteit en de vorming van Europese 
kennisclusters. De grote Vlaamse onderneming voor hernieuwbare energie VLENERGIE die de 
N-VA voorstelt, kan een belangrijke rol spelen in dit Europese verhaal. 
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