Amendementen verkiezingsprogramma CU-SGP EP 2019
nr.
1.

Naam
afd/pkv

Pag. nr.

Regelnr.

Werkendam

2

25 (onder 3e
alinea)

Wijzigen/
weglaten/
toevoegen
toevoegen

Wat is uw tekstvoorstel?

Toelichting op het amendement

Preadvies HB

ChristenUnie en SGP verzetten
zich tegen een hoogmoedige
maakbaarheidsgeest. Regels
lossen lang niet alle problemen
op, en creëren altijd weer
nieuwe. Dat geldt nog veel
sterker voor EU-regelgeving,
doordat die geen recht kan
doen aan allerlei specifieke situaties in de lidstaten. ChristenUnie en SGP roepen ook
daarom op tot sterke terughoudendheid in regelgeving.

‘Brussel’ lijkt een cultuur uit te
stralen van onbeperkt vertrouwen
in de EU en in EU-maatregelen om
niet alleen vrede en veiligheid te
brengen maar ook allerlei problemen op te lossen. Christelijke partijen, die het kwaad van hoogmoed uit de Bijbel kennen, moeten daarom het besef uitdragen
dat we onze hoop niet op EU-instellingen moeten stellen. En ook
dat de samenleving niet maakbaar
is, zeker niet met overheidsregels.

Positief, maar herformuleren.
Impliciet neemt het verkiezingsprogramma afstand van de hoogmoed, het
maakbaarheidsdenken dat vaak eigen is
aan de EU en haar leiders. Geen bezwaar
om dat ook expliciet te benoemen.
p. 2, regel 20, invoegen:
‘ChristenUnie en SGP verzetten zich tegen een hoogmoedige maakbaarheidsgeest. Regels lossen lang niet alle problemen op, en creëren altijd weer nieuwe.’
Overige tekst van het amendement staat
reeds in vergelijkbare bewoordingen in de
tekst, en is dus overbodig.

2.

3.

BodegravenReeuwijk

Barendrecht
/
Rotterdam

2

3

31-33

2

wijzigen

wijzigen

Nationalisten richten zich op
het belang van de eigen staat,
terwijl federalisten een voorkeur hebben voor een supereenheidsstaat.

De oorspronkelijke tekst is niet
duidelijk in de term ‘eigen belang’. Bovendien is het iets te
scherp geformuleerd.

Ontraden.

Meer Europa is prima, meer
Brussel niet.

De huidige zin komt verwarrend
over. Zoals in de voorafgaande
alinea’s wordt betoogd, gaat het

Positief over schrappen zinsnede.

Het voorgestelde amendement lijkt eerder nieuwe vragen op te werpen dan dat
deze zaken verduidelijkt. De oorspronkelijke tekst benoemt het gevaar van ‘extreem’ of ‘doorgeslagen’ nationalisme,
terwijl er ook zoiets bestaat als ‘gezond
nationalisme’. Het zich richten op het belang van de eigen staat is niet bezwaarlijk. Daarnaast is het amendement overbodig in het licht van de strekking van de
gehele tekst.
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4.

5.

6.

Barendrecht
/
Rotterdam

BodegravenReeuwijk

BodegravenReeuwijk

3

3

4

4

6

31-32

toevoegen

toevoegen

weglaten

Een alternatieve wijziging is
om deze omstreden zin geheel
te schrappen.

om meer variatie, meer ruimte
voor lidstaten en minder beleid en
knellende regels vanuit Brussel.

Hoewel deze zin bedoeld is om aan te geven dat de SGP weliswaar vóór Europese
samenwerking is (‘Europa’), maar duidelijk tégen steeds verdere EU-integratie
(‘Brussel’), roept deze de nodige verwarring op. Daarom adviseren wij, in lijn met
het amendement, deze zinsnede weg te
laten.

Onze idealen liggen allereerst
op moreel of ethisch vlak, zodat de EU weer aansluiting
zoekt bij de bron, de Bijbel
waaruit de waarden en normen
voor goed bestuur en beleid
voortvloeien. Vanuit deze basis willen we werken aan een
schonere en duurzame wereld
… (rest van de tekst ongewijzigd)

De Bijbelse waarden en normen
zijn leidend, daarna volgen onze
(menselijke) idealen. Het is
daarom gewenst om qua tekstvolgorde eerst de geestelijke en
morele waarden te noemen en pas
daarna de meer menselijke idealen. Nu wekt de tekst de suggestie
dat morele overwegingen slechts
een rechtvaardiging zijn voor zelfgekozen idealen.

Positief, maar herformuleren.

‘waarden die we delen, in het
bijzonder christelijke waarden, …’

De waarden, waarnaar in de oorspronkelijke
tekst
verwezen
wordt, zouden neutraal opgevat
kunnen worden. Beter is om christelijke waarden met name te noemen.

Positief.

De zin ‘Overigens heeft ook
profileringsdrang van opportunistische politici in het VK bijgedragen aan de Brexit.’ in
zijn geheel verwijderen.

De oorspronkelijke tekst bevat
een wat marginale opmerking. De
hoofdreden staat in de zin ervoor
al vermeld en dat is voldoende.
Past ook niet echt in een verkiezingsprogramma waarin getracht
wordt vooruit te kijken.

Positief.

Goed om de wens om ook in een Europese
context tot Bijbels-gefundeerd beleid te
komen, expliciet te benoemen. En wel,
om redenen van leesbaarheid, op onderstaande wijze.
Compromisvoorstel:
‘Voorop staat onze diepste wens dat de
EU weer aansluiting zoekt bij de Bijbelse
bron waaruit goed bestuur en beleid kunnen voortvloeien. Vanuit deze basis willen wij werken aan…’

Het amendement bevat een terechte en
wenselijke ‘staatkundig gereformeerde’
explicitering van het containerbegrip
‘waarden’.

Wat de SGP betreft speelt die profileringsdrang weliswaar een rol, maar is het onterecht om dit centraal te stellen. Het
gaat eerder om een symptoom dan oorzaak. Fundamenteler is de Britse wens om
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de nationale soevereiniteit te heroveren
en afstand te nemen van toenemende Europese integratie. Daarom geen bezwaar
tegen het weglaten van deze zin.
7.

8.

9.

Barendrecht
/
Rotterdam

5

SGP-J

5

SGP-J

9

25

32-34

37

wijzigen

wijzigen

toevoegen

 Het recht van initiatief
wordt voor die beleidsterreinen waarop de Europese
Unie niet-exclusief bevoegd is, weggehaald bij de
Europese Commissie en bij
de Raad van Ministers of de
Europese Raad gelegd.

Tijdens
de
ledenvergadering
bleek verwarring te bestaan over
de huidige formulering. In de box
op pag. 5 en 6 staat de bedoeling
duidelijker. Bovenstaand tekstvoorstel sluit daar beter bij aan.

Positief.

a) het woord ‘Kompetenzkatalog’ vervangen door een passend alternatief uit de Hollandse taal; b) toelichten dat
het de taak van de Raad zou
moeten zijn de Europese bevoegdheden te voorzien van
het betreffende epistel. Dit
dient de Raad te doen op basis
van inbreng uit nationale parlementen.

Voor wat betreft de voorstellen
die bedoeld zijn om de werkwijze
van de EUinstellingen te verbeteren, dient
helder te zijn wie de concrete
voorstellen moet uitvoeren.

Positief.

Toevoegen waar en hoe het
democratisch toezicht geregeld moet worden: primair
door middel van de nationale
parlementen van de EU-lidstaten.

Op dit moment is onduidelijk waar
de zinsnede ‘het democratisch
toezicht moet goed geregeld zijn’
precies op doelt. Aangezien het
echte democratisch toezicht niet
bij het Europees Parlement, maar
bij de nationale parlementen
thuishoort, dient dit expliciet genoemd te worden.

Positief.

Dit amendement verduidelijkt om welke
beleidsterreinen het gaat en dat het primaat verlegd moet worden van de Europese Commissie naar de Raad van de Europese Unie (ministers) en de Europese
Raad (regeringsleiders).

Tekstvoorstel:
p. 5, regelnr. 32-34: oorspronkelijke tekst
wordt vervangen door:
‘Op basis van inbreng uit nationale parlementen stelt de Raad een ‘interpretatiekader’ op – een uiteenzetting van waar en
hoe de Unie bevoegd is – om de interpretatie van het Europese Hof van Justitie op
democratische wijze in te kaderen.’

Deze toevoeging verduidelijkt de tekst,
en is in lijn met de inhoud van het programma.
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10. Werkendam

11. Barendrecht
/
Rotterdam

12

13

7

3

toevoegen

wijzigen

De EU zou zich ook moeten
onthouden van strenge regelgeving over discriminatie en
gelijke behandeling in horizontale relaties. Dit laat de lidstaten te weinig ruimte om gewicht toe te kennen aan vrijheden voor (levensbeschouwelijke) organisaties. Voor de interne markt of de rechtsstaat
is geen EU-keurslijf op dit punt
nodig.

De huidige antidiscriminatierichtlijn (met name ook in de recente
jurisprudentie van het Hof van
Justitie EU) vormt een tamelijk
strak keurslijf doordat de uitzonderingen op het discriminatieverbod relatief klein worden uitgelegd waarbij in die uitzonderingen
maar weinig oog is voor de specifieke situatie van allerlei levensbeschouwelijke organisaties.

Positief, maar herformuleren.

‘en bij unanimiteit in de Raad’
wijzigen in: ‘besloten worden
door een extra zware gekwalificeerde meerderheid van de
Raad, d.w.z. een meerderheid
die tenminste 85% van de lidstaten omvat en tegelijk tenminste 75% van de bevolking
van de gezamenlijke EU-lidstaten vertegenwoordigt’.

Besluitvorming bij unanimiteit
lijkt ons in dergelijke kwesties onmogelijk tot een besluit te kunnen
leiden, omdat de lidstaat die het
betreft zelf tegen kan stemmen.
Verder zien we in de praktijk dat
Polen en Hongarije elkaar de hand
boven het hoofd houden, zodat de
EU niet kan optreden. Bovenstaand voorstel maakt een dergelijk besluit beter mogelijk zonder
dat hiertoe al te lichtvaardig kan
worden besloten.

In deze vorm ontraden;
advies: zinsnede ‘en bij unanimiteit in
de Raad’ weglaten.

Alternatieve formulering:
‘De EU moet zich ook onthouden van
strenge regelgeving over de verhouding
tussen mensen. Lidstaten moeten eigen
keuzes kunnen maken over de afweging
tussen gelijke behandeling en het waarborgen van andere grondrechten, zoals
vrijheden voor levensbeschouwelijke organisaties.’

Steeds vaker en op steeds meer terreinen
worden voorstellen gedaan voor afschaffing van de unanimiteitsvereiste. Daar
staat de SGP in algemene zin terughoudend tegenover.
In een aantal EU-lidstaten staat de rechtsstaat inderdaad in meer of mindere mate
onder druk. Echter, het heeft er alle
schijn van dat ook ideologische verschillen
(zoals kritiek op conservatieve opvattingen over huwelijk en seksualiteit in OostEuropese landen) daarbij een rol spelen.
Om die reden vindt de SGP het van belang
om de redenen waarom lidstaten door de
EU bekritiseerd worden kritisch tegen het
licht te houden.
De indiener merkt terecht op dat via de
unanimiteitseis lidstaten terechte sanctionering kunnen blokkeren. Een aan te be-
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velen compromis is om de zin over unanimiteit weg te laten, zodat de nadruk komt
te liggen op de vereiste zorgvuldige procedure.
12. Barendrecht
/
Rotterdam

16

13. Barendrecht
/
Rotterdam

18

33

10

wijzigen

toevoegen

Er komt geen
(grens)leger.

Europees

Verder is de rol van familiebedrijven van grote waarde voor
de economische ontwikkeling
van met name lokale en regionale gemeenschappen, omdat
deze bedrijven veelal streven
naar continuïteit en daardoor
een stabiele factor zijn voor de
werkgelegenheid. De Europese
Unie dient in haar beleid hier
nadrukkelijk rekening mee te
houden.

In de huidige tekst staat: Geen
grensleger van 10.000 mensen.
Maar hoe groot zou dat EU-grensleger dan wel mogen zijn? 5.000 of
50.000 manschappen? Deze zin
moet duidelijker.
Grensbewaking moet aan de landen zelf overgelaten worden. Landen die extra capaciteit nodig
hebben voor de grensbewaking
vanwege
vluchtelingenstromen
dienen daarvoor indien nodig financieel gecompenseerd te worden door de EU.
De term ‘grensleger’ levert overigens enige verwarring op. In Nederland gaat het om de marechaussee. Maar is dat ook voor
alle lezers duidelijk?

Positief, maar haakjes weglaten.

Onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit uit 2010 laat zien
dat in Nederland van alle ondernemingen maar liefst 69 procent
een familiebedrijf is. Deze familiebedrijven zorgen voor 49 procent van de werkgelegenheid en
dragen voor 53 procent bij aan het
BNP. Ook in veel andere lidstaten
van de Europese Unie spelen familiebedrijven een rol van betekenis. Partijen die het gezin een
warm hart toedragen, behoren

Positief, maar bondiger herformuleren.

Europese lidstaten zijn eerst en vooral
zelf verantwoordelijkheid voor hun kusten grenswacht. De EU heeft daarbij primair een coördinerende rol. Daarom is
een Europees grensleger ongewenst, óók
als deze uit minder personen bestaat dan
de 10.000 personen die Commissievoorzitter Juncker recent voorstelde.

Geen bezwaar tegen het beknopt benoemen van de waardevolle eigenschappen
van familiebedrijven, die vaak waardengedreven, consistent, stabiel en toekomstgericht opereren.
Compromisvoorstel:
Toevoegen in regelnr. 11: …voor kleine
bedrijven ‘en voor familiebedrijven die
veelal waarden-gedreven opereren en een
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14. Barendrecht
/
Rotterdam

15. Werkendam

19

19

26

32

toevoegen

toevoegen

ook de betekenis van het familiebedrijf voor het voetlicht te halen.

stabiele factor zijn voor de werkgelegenheid.”

Elektrisch vervoer juichen we
toe, maar bij de productie van
batterijen verdient het beperken van de milieuvervuiling bij
de productie van batterijen en
hergebruik van materialen
veel meer aandacht.
In Europees verband dient
daarom ook onderzocht te
worden of de praktijktoepassing
van
waterstof
als
(auto)brandstof haalbaar is
met een daarbij behorende beschikbaarheid van waterstof
langs autosnelwegen.

De landen die batterijen produceren hebben te maken met enorme
milieuvervuiling bij de productie.
De netto milieuwinst door elektrisch rijden valt zwaar tegen.
Het is niet verstandig om uitsluitend op elektrisch autovervoer in
te zetten. De productie van
stroom neemt zo snel toe dat er
capaciteitsproblemen op het netwerk zijn.
Het gebruik van waterstof als
brandstof is veel schoner dan het
gebruik van stroom. Deze ontwikkeling moet daarom gestimuleerd
worden en om het gebruik kansrijk te maken moet er een Europees netwerk van pompstations
ontstaat waar waterstof getankt
kan worden.
Elke techniek heeft voor- en nadelen. Daarom inzetten op meerdere technieken en op innovatie,
met het oog op duurzaamheid,
betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Positief, maar herformuleren.

Belangrijke voorwaarde echter
voor maatregelen op deze terreinen is dat vooraf uitvoerig
overleg plaatsvindt met de
branches van scheepvaart
(zee- en binnenvaart; denk aan
de KNVR, EBU en ESO) en

Stimuleren van ‘groen’ en+ veilig
vervoer in zee- en binnenvaartsector is natuurlijk goed. Maar de
prijsontwikkelingen
op
deze
markten (en die van scheepsbouw) zijn al jaren voor sommige

Positief.

Het amendement bevat een terechte nuance: ook de winning en productie van
(grondstoffen voor) batterijen kan een hypotheek op milieu en klimaat leggen.
Compromisvoorstel:
Regelnr. 26, na ‘…van harte toe’ invoegen: ‘waarbij het beperken van milieuvervuiling bij de productie van batterijen
en hergebruik van materialen meer aandacht verdient.’
Het tweede deel amendement (over waterstof) is verwerkt via amendement 23.

Met dit amendement wordt terecht benadrukt dat rekening gehouden moet worden met de legitieme belangen van de
transportsector.
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16. Barendrecht
/
Rotterdam

17. Barendrecht
/
Rotterdam

19

20

42

5

toevoegen

toevoegen

scheepsbouw.
Voorkomen
moet worden dat deze toch al
fragiele markten door ondoordachte regels worden verstoord.

ondernemers moeizaam. Maatregelen om innovatie te stimuleren
moeten dan ook zo gekozen worden dat het evenwicht niet nog
verder zoek raakt en dat vereist
overleg met de branche.

Wij bepleiten een gecoördineerde aanpak voor een Europese vliegticketbelasting, te
heffen door alle lidstaten. Een
alternatief is een ‘Europese
overvliegheffing’: voor de begeleiding van verkeersvliegtuigen die over het grondgebied
van een EU-lidstaat vliegen,
wordt een heffing in rekening
gebracht door de betreffende
lidstaat. Het doel hiervan is de
concurrentieverhoudingen tussen vliegverkeer en treinverkeer meer in balans te brengen
door de extra milieubelasting
van vliegen in de prijs te verdisconteren. De opbrengst van
de specifieke belasting dient
te worden benut voor betere
internationale treinverbindingen, het stimuleren van andere vormen van duurzaam
vervoer en innovatie voor verduurzaming van de luchtvaartsector.

Internationale verdragen verzetten zich tegen een belasting op
kerosine. Een nationale vliegticketbelasting van serieuze omvang
leidt in de praktijk tot veel meer
vliegen vanaf Brussel of Düsseldorf. De ‘overvliegheffing’ is een
ander effectief instrument. Elk
verkeersvliegtuig wordt namelijk
door de luchtvaartdienst begeleid. De afgelegde afstanden zijn
eenvoudig vast te stellen en via de
vluchtnummers te koppelen aan
de luchtvaartmaatschappij die de
heffing moet voldoen.
Nota bene: Bij deze voorstellen
gaat het niet om een EU-taks,
maar over een EU-regeling die
door de lidstaten wordt uitgevoerd.

Positief, maar herformuleren.

De bedragen waarboven Europese aanbesteding verplicht is,
dienen naar boven te worden

De huidige drempelbedragen zijn
veel te laag en benadelen het
werkgelegenheidsbeleid van gemeenten, regio’s en provincies

Positief, maar herformuleren.

De SGP is positief over een Europese vliegticketbelasting. Een vliegticketbelasting
maakt een overvliegbelasting minder
noodzakelijk en minder wenselijk. Bovendien roept een dergelijke belasting veel
vraagtekens op over (juridische) haalbaarheid.
Compromisvoorstel:
Regelnr. 42, na ‘minder uitstoot’ invoegen: ‘Bovendien bepleiten wij een gecoordineerde aanpak voor een Europese
vliegticketbelasting te heffen door de lidstaten. De opbrengst van een dergelijke
belasting kan bijvoorbeeld ten goede komen aan betere internationale treinverbindingen en andere vormen van duurzaam vervoer en innovatie.’
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bijgesteld zodat lokale en regionale ondernemers meer kans
krijgen op gunning en de administratieve lasten worden verlaagd. Hierdoor worden ook
transportbewegingen beperkt,
wat een bijdrage levert aan de
vermindering van de milieubelasting.

18. Barendrecht
/
Rotterdam

21

19. Barendrecht
/

27

28

6

toevoegen

toevoegen

om overheidsopdrachten aan ondernemingen uit de regio te gunnen. Daarbij geeft de aanbestedingsprocedure een grote administratieve lastendruk. De overheid
dient uiteraard transparante aanbestedingsprocedures te hanteren
maar bedrijven of organisaties uit
de regio moeten meer kansen krijgen. Zij hebben meer kennis van
het gebied en het beperkt transportbewegingen. Dit geeft een lagere belasting voor het milieu en
beperkt filevorming.
De huidige drempelbedragen zijn
€ 5 mln voor bouwprojecten en €
200k voor dienstverlening. Het
amendement noemt geen concrete bedragen, maar laat het aan
de verkiezingsprogrammacommissie over om passende drempelbedragen in te vullen, bijv. € 10 mln.
resp. € 500k.

Het amendement bevat een wenselijke
concretisering van het punt over meer
flexibiliteit inzake EU-aanbestedingen.

Vaak hanteren voorstanders
voor de vorming van een Eurozone-begroting het argument
‘there is no alternative’ voor
de euro en de EMU. Dat klopt
niet. Want de EMU wordt zo
gebruikt als hefboom voor het
creëren van een Europese Politieke Unie. Sinds de financiële
crisis … (hierna volgt de bestaande ongewijzigde tekst).

Voor de begrijpelijkheid en om de
ongefundeerde pleidooien vanuit
Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid voor een
‘nexit’ het hoofd te bieden, is het
nuttig om in de tekst dit argument
toe te voegen. Het is onverstandig
om uit een rijdende trein te springen.

Ontraden.

Al decennialang verbruiken
wij in een zeer hoog tempo de

Het argument van de opwarming
van de aarde is zeker reëel, maar

Positief, maar herformuleren.

Compromisvoorstel:
p. 20, regelnr. 5, na ‘Europese aanbestedingsregels’ invoegen: ‘De bedragen
waarboven Europese aanbesteding verplicht is, dienen naar boven te worden
bijgesteld zodat lokale en regionale ondernemers meer kans krijgen op gunning
en de administratieve lasten worden verlaagd.’
De laatste zin van het voorgestelde amendement bevat geen noodzakelijke toevoeging of nieuw element; het verkiezingsprogramma benoemt reeds het belang van
inperking en verduurzaming van vervoer.

De strekking van het amendement is op
zich sympathiek, maar de toevoeging is
overbodig. Deze gedachte is impliciet
neergelegd in de tekst. Een tekst met dezelfde strekking staat bijvoorbeeld reeds
op p. 22, regelnr. 8-10.
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Rotterdam

20. Barendrecht
/
Rotterdam

natuurlijke voorraden aan
aardolie, aardgas en andere
hulpstoffen. Dit heeft allerlei
negatieve gevolgen, zoals bijvoorbeeld de aardbevingen in
Groningen t.g.v. de gaswinning. Ook is er de opwarming
van de aarde, die verregaande
gevolgen heeft voor grote delen van de wereld (rest tekst
ongewijzigd).

27

8

toevoegen

Het energiebeleid dat ChristenUnie en SGP voorstaan is
gebaseerd op de volgende eenvoudige en effectieve benadering:
Stap 1: een forse besparing van
het energiegebruik;
Stap 2: zoveel als mogelijk de
vrijkomende restenergie en
reststromen benutten;
Stap 3: energieopwekking zoveel mogelijk vergroenen of
verduurzamen met innovatieve
inzet van alle alternatieven en
opslag van energie;
Stap 4: in de resterende energiebehoefte voorzien door fossiele bronnen zo efficiënt mogelijk te benutten.

wordt helaas ook wel in twijfel
getrokken. Pas in de derde alinea
komen andere, evenzeer krachtige argumenten aan de orde ten
gunste van de energietransitie.
Om te voorkomen dat de suggestie
wordt gewekt dat de opwarming
van de aarde het enige motief is,
vinden wij het belangrijk dat andere overwegingen en motieven
ook een duidelijke plaats krijgen
aan het begin van dit hoofdstuk.
Dan neem je veel meer mensen
mee in het betoog.

Inhoudelijk komt het amendement overeen met de lijn van het verkiezingsprogramma.

Een eenvoudige en nuchtere benadering van dit enorme probleem is nodig. Met alleen ‘vergroenen’ of elektrificeren lossen
we dit probleem echt niet op. De
energievoorziening moet namelijk
wel betrouwbaar en betaalbaar
blijven. Daarom is ook innovatie
nodig om nieuwe en bestaande
technieken (door) te ontwikkelen
en bijvoorbeeld meer energie op
te kunnen slaan (met het oog op
de fluctuatie in de opbrengst van
hernieuwbare energie).

Ontraden.

Regelnr. 6, na ‘aanpak nodig’ invoegen:
‘Dit is ook van belang als we kijken naar
de eindigheid van de voorraden natuurlijke hulpbronnen, de schadelijke gevolgen van gaswinning in Groningen, en de
(geo)politieke afhankelijkheid ten opzichte van productielanden zoals Rusland
en Saoedi-Arabië.”
En dan is er nog de opwarming van de
aarde die verregaande negatieve gevolgen heeft voor grote delen van de wereld…’ (rest tekst ongewijzigd).

Inhoudelijk terechte punten. Echter, omdat deze punten reeds tamelijk uitgebreid, expliciet of impliciet, terugkomen
in de tekst is de voorgestelde toevoeging
overbodig. Dit amendement zou de structuur en opbouw van het hoofdstuk ontregelen.
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21. Barendrecht
/
Rotterdam

27

22. Barendrecht
/
Rotterdam

27

23. Barendrecht
/
Rotterdam

27

37

37

40

toevoegen

toevoegen

toevoegen

Regel 37, na ‘duurzame energieproductie.’ een korte zin invoegen: ‘De lidstaten zullen
daarbij voldoende beleidsruimte moeten krijgen om het
risico van energie-armoede onder de bevolking tegen te
gaan.’

De opwekking met duurzame
energie wordt veelal gefinancierd
met een heffing op niet-duurzame
energie. Huishoudens die geen financiële middelen hebben om hun
huis te isoleren of van zonnepanelen te voorzien, komen door hogere energieprijzen klem te zitten. Dit risico mag in het verkiezingsprogramma niet onbenoemd
blijven, alsof SGP en ChristenUnie
hiervoor geen oog zouden hebben.

Ontraden.

Regel 37, na ‘duurzame energieproductie.’ invoegen: ‘De
subsidie voor het (mee)stoken
van biomassa is niet duurzaam,
doordat biomassa veelal van
elders wordt geïmporteerd.
Daarom moet de duurzaamheidssubsidieregeling voor biomassa onmiddellijk worden beeindigd.’

Een praktijkvoorbeeld: Met gebruikmaking van de subsidieregeling voor duurzame energie worden bomen in Canada versnipperd
en naar Nederland getransporteerd om hier in een kolencentrale te worden mee gestookt. Dat
is het tegendeel van duurzaamheid en met dit soort onzin moet
de EU subiet stoppen.

Positief, maar herformuleren.

Het overschakelen naar elektriciteit kan overbelasting of
instabiliteit van het net veroorzaken. Dit risico wordt vaak
niet benoemd. Het koppelen
van energienetten kan dit risico verkleinen.
Ook het gebruik van waterstof
als energiedrager kan, vanwege het ontbreken van uitstoot, een belangrijke bijdrage
leveren aan het behalen van

In dit hoofdstuk wordt het accent
op het benutten van diverse alternatieve duurzame energiebronnen zoals waterstof gemist. Ook
worden de mogelijke risico’s van
een veel intensiever gebruik van
het elektriciteitsnet niet benoemd. Wij pleiten voor meer realisme als het gaat om duurzaamheid, zonder afbreuk te doen aan
het Bijbelse principe van rentmeesterschap.

Positief, maar herformuleren.

De strekking van het amendement is goed,
energie-armoede is inderdaad onwenselijk. Maar dit is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de nationale overheden. De voorgestelde wijziging is dus
overbodig, omdat de EU de ruimte van lidstaten op dit moment niet inperkt. Bovendien benadrukt ook de eerstvolgende zin
het belang van een zekere beleidsvrijheid
voor lidstaten.

Terecht om een opmerking over de keerzijden van biomassa toe te voegen, maar
dit kan bondiger.
Compromisvoorstel:
Regelnr. 37 na ‘duurzame energieproductie.’ invoegen: ‘Omdat het (mee)stoken
van veelal geïmporteerde biomassa niet
duurzaam is, moet de subsidie voor biomassa worden beëindigd.’

Dit amendement bevat een aantal terechte toevoegingen.
Compromisvoorstellen:
1e deel amendement:
p. 27, regelnr. 40 na ‘het koppelen van
energiemarkten’ invoegen: ‘en energienetten.’
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24. Nieuwleusen/Zwolle
e.o.

27

40

toevoegen

milieudoelstellingen.
Hier
dient dan ook vol op te worden
ingezet.

2e deel amendement:
p. 28, regelnr. 28 na ‘elektrische vormen
van transport’ invoegen: ‘en transport op
basis van duurzaam geproduceerde waterstof’.

ChristenUnie en SGP vinden
dat er ook onderzoek naar thorium en waterstof gedaan
moet worden wanneer we naar
duurzaam willen.

Positief, maar herformuleren.
Het is conform de SGP-standpunten om
het belang van onderzoek naar alternatieve energiebronnen, zoals thorium en
waterstof, concreter te benoemen.
p. 27, na regel 40 toevoegen:
‘In het duurzaamheidsbeleid van de EU en
haar lidstaten moet het niet alleen gaan
om innovatie ten behoeve van energiebesparing, maar ook om onderzoek naar de
mogelijkheden van alternatieve energiebronnen zoals thorium en waterstof.’

25. Barendrecht
/
Rotterdam

29-30

toevoegen

De Nederlandse voedselproductie behoort per kilogram
geproduceerd voedsel tot de
schoonste ter wereld, o.a.
door gebruik van hoogwaardige
kennis en technieken. Het gebruik van preventief werkende
gewasbeschermingsmiddelen
als onderdeel van Integrated
Pest Control dient bevorderd
te worden ter voorkoming van
het gebruik van grotere hoeveelheden curatief werkende
middelen.

De agrarische sector in Nederland
weet, in verhouding tot de productie, met relatief weinig milieubelasting de voedselproductie
op een hoog peil te houden. Telers worden door te rigide EU-eisen op het gebied van het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen beperkt in hun
mogelijkheden. De kwaliteit van
het grondwater moet leidend zijn
bij de gebruiksmogelijkheden en
niet te strikte mestwetgeving.
Gewasbeschermingsmiddelen
worden nu soms al verboden voordat alternatieven beschikbaar
zijn, hier moet pragmatischer

Positief, maar herformuleren.
Gezien een recente PBL-publicatie hierover, is de claim in de eerste zin in onze
opvatting net iets te stellig geformuleerd.
Op de inspanningen die de land- en tuinbouw heeft gerealiseerd mogen we echter
best trots zijn. Daarom stellen wij voor de
eerste zin iets anders te formuleren.
Tekstvoorstellen:
p. 30, regelnr. 3, invoegen: ‘Door gebruik
van hoogwaardige kennis en technieken
levert de land- en tuinbouw aanzienlijke
inspanningen in het terugdringen van het
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Meer milieubelastende middelen worden pas verboden nadat milieuvriendelijker alternatieven beschikbaar zijn, zodat de productie van voedsel
geen gevaar loopt en ondernemers niet op achterstand worden gezet t.o.v. telers in andere landen.

mee omgegaan worden. Het moet
eenvoudiger zijn voor landen om
ontheffing te krijgen van de Europese regels.

Differentiatie in het gebruik
van
(dierlijke)meststoffen
moet mogelijk zijn, waarbij de
grondsoort en de kwaliteit van
het oppervlaktewater leidend
moeten zijn voor de gebruiksmogelijkheden.

26. Barendrecht
/
Rotterdam

35

36-37

toevoegen

…(eerste zin ongewijzigd)… Dit
geldt bijzonder voor het Europees Ontwikkelingsfonds. Dit
wordt door de lidstaten beheerd, maar moet ook jaarlijks
door de Europese Rekenkamer
worden gecontroleerd, waarbij de rapportage wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de nationale parlementen en de nationale rekenkamers.

gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van preventief werkende
gewasbeschermingsmiddelen als onderdeel van Integrated Pest Control dient
verder bevorderd te worden ter voorkoming van het gebruik van grote hoeveelheden curatief werkende middelen. Biologische gewasbescherming is gebaat bij
snelle toelating van groene middelen en
voldoende ruimte voor inzet van effectieve, chemische middelen als sluitstuk.
Bij het verbieden van milieubelastende
middelen moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van milieuvriendelijker alternatieven.’
p. 29, regelnummer 39 na ‘in plaats van
kunstmest.’ invoegen: ‘De grondsoort en
de kwaliteit van het oppervlaktewater
moeten leidend zijn voor de gebruiksmogelijkheden.’

Willen we het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) wel in de EU-begroting? Het is een fonds dat beheerd wordt door de lidstaten. De
Europese Commissie en Europees
Parlement willen al jarenlang dat
het EOF in de EU-begroting wordt
opgenomen, zodat de Commissie
en Parlement invloed krijgen op
de besteding van het EOF. Dit lijkt
ons geen goede oplossing, vanwege het risico op doublures
t.o.v. nationaal ontwikkelingsbeleid. Uiteraard dient de besteding
van het EOF gecontroleerd te worden. Daarom moet de Europese

Positief.
Het amendement bevestigt het belang van
gedegen parlementaire controle op Europese bestedingen. Wel zij aangetekend
dat de Europese Rekenkamer de bestedingen via het EOF reeds nauwlettend controleert, waardoor controle door de nationale rekenkamers niet noodzakelijk is.
Dit maakt de laatste zinsnede in het voorgestelde amendement, ‘en de nationale
rekenkamers’, overbodig.
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Rekenkamer de bevoegdheid krijgen om de besteding van de middelen uit het EOF jaarlijks te controleren en daarover verslag uit te
brengen aan zowel EP als de nationale parlementen.
27. BodegravenReeuwijk

28. BodegravenReeuwijk

37

37

5

7

wijzigen

weglaten

‘… een onvoorspelbare houding
van de Verenigde Staten…’
vervangen door ‘… een zich terugtrekkende houding van de
Verenigde Staten…’

Het is beter om hier een minder
gekleurde en meer objectieve formulering te gebruiken.

Ontraden.

Wat is het Europese antwoord
op de ambitie en agressie van
Poetins Rusland en de groeiende politieke en economische
invloed van China.

Het reageren van Rusland is te begrijpen. Wat deden de Europese
politici op het Maidanplein in
Kiev? De bakermat van de 'Russische’ staat ligt in de Oekraïense
hoofdstad Kiev. De NAVO/EU
wordt steeds verder uitgebreid
richting Rusland. Is er ooit sluitend bewijs geweest voor de
MH17 en nepnieuws? Zijn alle Russen agressieve mensen? Er wordt
een raketschild in hun achtertuin
neergezet. Hun aanwezigheid in
Syrië is mogelijk het middel geweest waardoor de IS niet in Damascus zit. In oktober 2018 hield
de NAVO in Noorwegen
en omstreken de grootste militaire oefening sinds het einde van

Ontraden.

‘Onvoorspelbaarheid’ is een tamelijk objectieve/neutrale formulering. ‘Terugtrekken’ is juist een gekleurder term die
suggereert dat terugtrekken de enige
denkbare bewegingsrichting is. Het woord
‘onvoorspelbaarheid’ laat ook ruimte voor
hernieuwde toenadering of toenadering
op bepaalde terreinen.

Het Russische regeringsbeleid laat zich op
diverse terreinen wel degelijk kwalificeren als ‘agressief’. Denk aan de annexatie
van de Krim, het neerschieten van MH-17,
en cyberspionage. Het is goed dit nuchter
te benoemen. Wat uiteraard niet wil zeggen dat toenadering onmogelijk is. Sterker nog: het verkiezingsprogram benadrukt terecht het belang van optimale samenwerking. Critici van oostwaartse uitbreiding van EU/NAVO hebben gelijk: de
EU moet haar grenzen kennen. Tegelijkertijd hebben landen, ook voormalige Sovjetstaten, de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht om zelf te beslissen waar ze bij
willen horen.
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29. SGP-J

30. Barendrecht
/
Rotterdam

37

38

36

4

toevoegen

toevoegen

Toevoegen dat de EU zich sterk
maakt voor gezamenlijke zogenaamde Magnitsky-wetgeving.

Wereldwijd staat de vrijheid
van geloof en geweten onder
druk. (aanvulling onderstreept)

de Koude Oorlog. Mag Rusland ergens op reageren? Niet laten meeslepen door de anti Rusland hype
en de anti Trump hype. Met Russische waarden kunnen we meer
hebben dan met Europese.

(Compromis: ‘assertiviteit’ in plaats van
agressie)

Magnitsky-wetgeving, die in de
verschillende landen al van kracht
is, biedt de mogelijkheid om buitenlandse individuen die betrokken zijn bij (ernstige) mensenrechtenschendingen, sancties op
te leggen. Hierbij valt te denken
aan het bevriezen van buitenlandse tegoeden en het intrekken
of weigeren van visa van betreffende overheidsfunctionarissen.
Hoewel de wet allereerst gericht
was op de (Russische) verantwoordelijken voor de dood van Sergei
Magnitsky, wordt de wetgeving inmiddels veel breder gebruikt.
Magnitsky-wetgeving kan wereldwijd toegepast worden voor allerlei zaken. Op geen enkele manier
is de wetgeving op voorhand gericht tegen een bepaald land. Bovendien hebben zowel CU als SGP
vorig jaar voor een voorstel gestemd dat het kabinet oproept
werk te maken van EU-brede Magnitsky-wetgeving.

Positief.

De huidige zin is te algemeen gesteld. Het gaat ons met name om

Ontraden.

Dergelijke wetgeving, waarbij belangrijke
individuen doelwit gemaakt kunnen worden van gerichte sancties, bijvoorbeeld
middels het bevriezen van hun banktegoeden, kan effectief en wenselijk zijn.
p. 37, regelnr. 36, toevoegen:
‘In dat kader moeten de Europese lidstaten zich sterk maken voor gezamenlijke
Magnitsky-wetgeving.’
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31. Barendrecht
/
Rotterdam

32. Zaltbommel

33. Barendrecht
/

39

40

41

27

toevoegen

11 (na
laatste
regel
in kader)

toevoegen

10

wijzigen

de vrijheid van geloof en geweten. Die staat overigens ook in
westerse landen onder druk.

Vrijheid kan ook breder opgevat worden,
denk aan alle (burger)oorlogen wereldwijd, of aan slachtoffers van slavernij,
mensenhandel en (seksueel) geweld. Bovendien komt in de eerstvolgende zin
specifiek godsdienstvrijheid aan bod.

De Palestijnse Autoriteit wordt
door de instellingen en vertegenwoordigers van de EU consequent aangesproken op uitingen van antisemitisme, niet
alleen in schoolboeken maar
ook in de Palestijnse media,
zodat deze op een geloofwaardige manier worden bestreden.

De organisatie Palestinian Media
Watch constateert herhaaldelijk
antisemitische uitingen in de Palestijnse media, ook door de Palestijnse autoriteiten. De Europese Unie moet deze haatcultuur
niet faciliteren, maar bestrijden.
Naast het expliciet tegenspreken
en publiek verwerpen van antisemitische uitspraken door Palestijnse Autoriteiten, is het stopzetten van subsidies aan Palestijnse
organisaties ook een effectief instrument.

Positief, maar herformuleren.

Wat zeker niet helpt zijn antiIsraëlische boycots, ‘straffen’
van investeerders en sancties.
De Europese Unie moet daar
niet aan mee doen, en geen
steun geven aan organisaties
die zich daaraan schuldig maken.

De voorgestelde toevoeging is
overgenomen uit verkiezingsprogramma 2017-2021 en volgt ook
daar direct na het voorstel over
het associatieverdrag (pagina 50).
Deze anti-maatregelen verzwakken zowel de Israëlische economie en treffen vaak ook de Palestijnen in hun bestaan. Deze kant
moeten we niet op. Het is goed
om daar in het verkiezingsprogramma helder over te zijn en er
expliciet afstand van te nemen.

Positief.

De toetredingsonderhandelingen met Turkije moeten op

De huidige tekst in de derde alinea is op dit punt onvoldoende

Positief, maar herformuleren.

De denkrichting verdient sympathie, maar
op de keper beschouwt is het amendement overbodig omdat deze boodschap
reeds in andere bewoordingen in de tekst
is opgenomen (zie met name regelnr. 25,
26 en het 2e punt onder ‘concreet’).
Tekstvoorstel:
Regelnr. 34, na ‘opruiing,’ invoegen, ‘antisemitisme,’

Het is een goede en wenselijke aanvulling
om expliciet de kwalijke invloed van de
‘BDS-beweging’ op te nemen in het verkiezingsprogramma.
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Rotterdam

korte termijn worden beëindigd.

34. Nieuwleusen/Zwolle
e.o.

41

35. Barendrecht
/
Rotterdam

42

28

wijzigen

helder. De sinds 1962 lopende
toetredingsonderhandelingen met
Turkije zijn een zinloze rituele
dans die zo spoedig mogelijk moeten stoppen. Dat betekent overigens niet dat de EU moet aansturen op een conflict met Turkije,
gelet op het strategisch belang
van werkbare relaties met dit land
en het NAVO-lidmaatschap van
Turkije.

Europese uitbreiding is voorlopig niet aan de orde.

Wat de SGP betreft worden die toetredingsonderhandelingen inderdaad liever
gisteren dan vandaag definitief beëindigd.
Wel kan het amendement bondiger.
p. 41, regel 10, toevoegen: ‘op korte termijn’ tussen ‘…willen we’ en ‘een eind
aan…’

Positief.
De voorgestelde wijziging is in lijn met, en
een wenselijke aanscherping, van het verkiezingsprogramma.

32-38

wijzigen/toevoegen

Pas in de derde alinea komt de
NAVO ter sprake. Deze dient
een prominentere plek te krijgen en moet meteen volgen na
regel 18, waarbij deze alinea
vooraf gegaan wordt door de
volgende aanvullende zin:
‘ChristenUnie en SGP vinden
dat bij het defensie- en veiligheidsbeleid in het hoogste geweldsspectrum
de
NAVO
voorop gaat en de EU waar nodig aanvullend optreedt, zodat
er geen doublures in defensiecapaciteit optreden.’ (hierna
volgt de alinea over de
NAVO)…

Zie hierboven. De tekstopbouw
moet in lijn zijn met het voorgestane beleid. Als er al een Europees leger tot stand kan komen,
zal men het er waarschijnlijk pas
na (te) lang delibereren over eens
worden waar en hoe dat ingezet
gaat worden.

Positief, maar herformuleren.
Omdat we spreken over een verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen, is het niet onlogisch om in eerste instantie in te gaan op de (on)wenselijke
vormen van Europese defensiesamenwerking. Het is echter in lijn met ons traditionele standpunt om al aan het begin helder te markeren dat de NAVO hoeksteen
van het veiligheidsbeleid moet blijven.
p. 42, regelnr. 13 invoegen:
‘ChristenUnie en SGP vinden dat bij het
defensie- en veiligheidsbeleid in het
hoogste geweldsspectrum de NAVO
voorop gaat en de EU waar nodig aanvullend optreedt, zodat er geen doublures in
defensiecapaciteit optreden ten opzichte
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van de EU. Voor de EU ligt een rol weggelegd…’ (rest tekst ongewijzigd)
36. SGP-J

37. SGP-J

1-44

1-44

wijzigen

Consequent ‘Europese Unie’ of
‘EU’ gebruiken waar dat bedoeld wordt (in plaats van ‘Europa’).

Constaterende dat:
In het conceptprogramma Europese verkiezingen in de opmaak meer CU-blauw te vinden
is dan SGP-oranje.
Overwegende dat:
 We gelijkwaardig als SGP en
CU samen optrekken in deze
verkiezingen;
 De kleur oranje prachtig laat
zien dat we als lidstaat weer
aan het roer willen staan;
 Dat visueel meer zichtbaar
mag worden.
Verzoekt het bestuur:
In de definitieve versie van het
verkiezingsprogramma
de
oranje SGP-kleur gelijkwaardig
behandeld wordt en in evenwichtige verhouding terugkomt ten opzichte van de
blauwe CU-kleur.

Het continent, Europa, staat los
van de politieke discussie, en is
bovendien van een andere aard en
orde dan het Europese project dat
door het leven gaat als ‘Europese
Unie’ of ‘EU’. Vermenging van de
twee zeer verschillende termen is
dan ook onwenselijk.

Positief.
Begrijpelijk punt, maar meestal wordt
dan het continent Europa bedoeld. Prima
om nog even goed kijken waar continent,
en waar de EU bedoeld wordt.

Positief.
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