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Economic Crisis, Our solutions

Een einde maken aan de crisis 
De aanhoudende crisis treft mensen die het al moeilijk hebben het hardst. De 
reactie daarop van EU-leiders vormt ook een bedreiging voor de Europese 
democratie. GUE/NGL meent dat extreme geïnstitutionaliseerde bezuinigingen de 
crisis verdiepen en leiden tot een machtsverschuiving van nationale 
hoofdsteden naar de niet-gekozen Europese Commissie en Europese Centrale 
Bank. De gevolgen zijn rampzalig. Dit beleid moet dringend worden 
teruggedraaid, ten gunste van een snelle invoering van deugdelijk economisch en 
sociaal beleid dat zal leiden tot groei, solidariteit en werkgelegenheid en ervoor 
zorgt dat belastingbetalers niet langer de rekening gepresenteerd krijgen voor 
roekeloze financiële gokpraktijken. Onze leden van het Europarlement behoren 
tot de actiefste voorvechters van een internationale belasting op financiële 
transacties, overheidstoezicht op het bankwezen en afschaffing van 
belastingparadijzen. Wij zetten ons in voor een sociale unie waarin behoefte, 
en niet winst, op de eerste plaats komt en er een einde wordt gemaakt aan het 
destructieve gespeculeer dat zo veel problemen en maatschappelijke 
ontevredenheid heeft veroorzaakt. Politici moeten ophouden om alleen de 
machtigen van dienst te zijn. Zij moeten met burgers samenwerken om een 
toekomst voor Europa veilig te stellen. De structuur van Europa kan enkel worden 
hervormd aan de hand van democratisch toezicht door gekozen 
vertegenwoordigers en door volksraadpleging.
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The European United Left/Nordic 
Green Left presents a vision of a 
European integration process based 
on: solidarity, workers’ rights, peace, 
gender equality, civil liberties, 
democracy and environmental 
responsabillity.
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Gendergelijkheid 
Aangezien de economische crisis vrouwen 
harder treft dan mannen, hecht de fractie 
in haar werk op dit moment een bijzonder 
belang aan vrouwenrechten en 
gendergelijkheid. In algemene termen 
zetten wij ons in voor genderevenwicht en 
vrouwenemancipatie. Concreet betekent 
dit dat de ongelijke beloning van mannen 
en vrouwen wordt bestreden en dat er 
gestreefd wordt naar gelijke deelname in 
besluitvorming – met inbegrip van raden 
van bestuur van ondernemingen – en naar 
een alomvattende, overkoepelende, op 
een gendergelijkheidsperspectief gegronde 
EU-strategie aangaande geweld tegen 
vrouwen – waaronder genitale 
verminking – huiselijk geweld, 
vrouwenhandel en seksueel geweld. Wij 
streven ook naar erkenning van 
reproductieve rechten van vrouwen en het 
recht asiel aan te vragen op grond van 
gendergebonden onderdrukking.

Rechten en vrijheden 

Werkgelegenheid en 
sociaal beleid 
Het werkgelegenheidsbeleid van de 
EU moet worden aangestuurd door de 
begrippen ‘goed werk’, rechten van 
werknemers en een beter evenwicht 
tussen werk en privéleven. Wij streven 
naar een nieuwe koers en gaan door 
met de bestrijding van beleid dat de 
onzekerheid verhoogt of werknemers van 
verschillende lidstaten tot elkaars 
concurrenten probeert te maken ten 
aanzien van hun beloning en 
arbeidsomstandigheden. Onze 
inspanningen op het gebied van sociaal 
beleid zijn erop gericht de aandacht te 
verleggen naar armoedebestrijding – 
vooral kinderarmoede – en sociale 
uitsluiting en voorstellen in te dienen om 
de problemen van kansarme en 
kwetsbare groepen te verlichten  

Milieu en klimaat 
GUE/NGL vindt het van essentieel belang 
dat krachtige maatregelen ter bestrijding 
van de klimaatverandering een effectief, 
geïntegreerd deel uitmaken van alle 
EU-beleidsterreinen. Op mondiaal niveau 
zetten wij ons in voor ambitieuze 
doelstellingen in de strijd tegen 
klimaatverandering en voor maatregelen om 
ontwikkelingslanden te helpen het hoofd te 
bieden aan de wereldwijde 
temperatuurstijging. De ontwikkeling van 
een duurzame economie is van 
wezenlijk belang om uit de crisis te raken, 
maar rechtse krachten bevoorrechten 
stelselmatig de kortetermijnbelangen van 
handel en bedrijfsleven. Als rood/groene 
fractie blijven wij ons sterk maken voor het 
gebruik van hernieuwbare energie en voor 
hergebruik, goed openbaar vervoer, 
bescherming van de biodiversiteit en voor 
water- en luchtkwaliteit. 

Mondiaal recht

Vrede

In haar landbouw-, handels- en 
energiebeleid dient de EU rekening te 
houden met mondiale ontwikkeling, in 
het bijzonder de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling. GUE/NGL zet zich volledig 
in voor een werkelijk 
ontwikkelingsbeleid, met als pijlers: 
armoedebestrijding en sociale en 
economische ontwikkeling die op 
zelfbeschikking is gericht. Het recht 
op voedsel, veilig drinkwater, energie, 
onafhankelijke voedselvoorziening en 
bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen dient wereldwijd als 
grondrecht te worden erkend. Wij 
geloven ook in het recht om essentiële 
geneesmiddelen te produceren en in te 
voeren zonder dat er rechten moeten 
worden betaald aan farmaceutische 
bedrijven.

GUE/NGL is van mening dat het 
buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU 
gebaseerd moet zijn op een langetermijnvisie 
aangaande de verantwoordelijkheid van de 
EU voor de totstandbrenging van een 
vreedzame wereld. Dit brengt een dynamiek 
van partnerschap en samenwerking met 
derde landen met zich mee, waarbij tevens 
prioriteit wordt gegeven aan eerbiediging van 
de mensenrechten. Als fractie houden wij 
ons vooral bezig met kwesties die betrekking 
hebben op het Midden-Oosten. Wij hebben 
consequent aangedrongen op beëindiging 
van de Israëlische bezetting van de 
Palestijnse gebieden en op een rechtvaardige 
en vreedzame tweestatenoplossing. Wat 
betreft het onderwerp militarisering, blijven 
wij ons verzetten tegen de vestiging van een 
machtig Europees militair-industrieel 
complex en de rol die de EU speelt als drijv-
ende kracht achter bewapening in en buiten 
Europa. 

Wat de Geen Fort Europa-campagne 
betreft, is het migratiebeleid op EU- en 
op nationaal niveau een belangrijk 
punt van zorg voor links. Vrij verkeer 
van mensen is een grondrecht. Europa 
heeft met name een 
verantwoordelijkheid jegens degenen 
die door schadelijk handelsbeleid van 
de EU worden getroffen. Europarle-
mentsleden van GUE/NGL vestigen de 
aandacht op schendingen van 
burgerlijke vrijheden en dringen er op 
aan dat eerbiediging van de 
mensenrechten wereldwijd voorrang 
krijgt boven economische belangen. 
Binnen de EU hebben wij ons met 
succes ingezet tegen pogingen van 
overheden en instanties om uit oogpunt 
van ‘rechtshandhaving’ gegevens op 
niet-transparante en disproportionele 
wijze te vergaren. 
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