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Wijzigingsvoorstellen  

Verkiezingsprogramma Europa 

Ter bespreking op de algemene ledenvergadering van de SP Amsterdam, 31 
januari 2019  

 

Voorstel 1 
 
 
Naam indiener:  Yvonne Liew-On  
    
Pagina:  TITEL 
Regel(s): 1 
 
Huidige tekst: 
BREEK DE MACHT VAN BRUSSEL 
 
Tekst wijzigingsvoorstel: WIJZIGING 
BREEK DE AL-MACHT VAN BRUSSEL! 
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Brussel mag wel macht hebben,  maar het kan niet zo zijn dat deze macht misbruikt 
wordt door een klein groepje “almachtigen” die de multinationals bevoordelen ten koste 
van de samenleving.  
 
 
 
 
Voorstel 2 
 
Naam indiener:  Annika Trentepohl                      
             
1.: Pagina: 11       
     Regel(s): 39, 40            
  
Huidige tekst:   
 De EU dient alleen te gaan over grensoverschrijdende problemen die een 
gezamenlijke aanpak vergen. 
  
Tekst wijzigingsvoorstel: 
De EU dient alleen te gaan over grensoverschrijdende 
thema’s die een gezamenlijke aanpak vergen. 
  
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
 Door het woord “problemen” te vervangen door “thema’s” klinkt het wat minder 
negatief; er hoeft niet eerst een probleem te zijn ontstaan voordat je het initiatief tot 
samenwerking kunt nemen. 
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Sterker nog: noem een thema en vergader erover (samen met alle linkse partijen van 
de EU) vóórdat dit thema tot een probleem kan worden, bijvoorbeeld ecologische 
aspecten. 
 
 
 
Voorstel 3 
 
Naam indiener:  Yvonne Liew-On  
    
Pagina:  16 
Regel(s): 44/45  
 
 
Huidige tekst: 
(…) en leiden zeker niet tot betere voorwaarden voor Nederlandse chauffeurs. 
 
 
Tekst wijzigingsvoorstel: WIJZIGING 
(…) en leiden zeker niet tot betere voorwaarden voor (Nederlandse) chauffeurs. 
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Anders lijkt het alsof we, zodra we meer zetels in het Europees Parlement hebben, 
alleen maar de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs gaan helpen. 
 
 
 
Voorstel 4 
Naam indiener: Laurens Ivens      
    
Pagina:   15  
Regel(s):  
 
Toevoegen aan hoofdstuk 3 (Grenzen aan de Europese Markt) een extra actiepunt: 
  
Tekstvoorstel: 
De Europese commissie moet niet de bedrijven en vrije markt beschermen, maar 
opkomen voor de consumenten en bewoners. Hiervoor is het af en toe nodig dat de 
Europese commissie een vuist maakt tegen bedrijven die over de rug van 
consumenten, arbeiders of bewoners veel geld willen verdienen. Voorbeelden hiervan 
zijn bedrijven als Uber en Airbnb. Hun handelen zorgt voor uitholling van de rechten 
van werknemers, het duurder worden van huizen en het onleefbaar worden van 
woonbuurten. 
  
Toelichting: 
De huidige EU richt zich vooral op het beschermen van de bedrijven op de ‘vrije markt’. 
Daarom stellen we terecht veel voorstellen voor die zeggen dat de EU daar mee moet 
ophouden, door zich met onderwerpen niet meer te bemoeien. Een sociale EU gaat 
echter nog een stap verder en komt op voor de consumenten en bewoners als hun 
rechten aangetast worden door bedrijven die onder allerlei nationale regels uit kunnen 
komen (zoals internetondernemingen Uber en Airbnb die in San Francisco gevestigd 
zijn en dus formeel enkel onder de daar geldende regels vallen). Als socialisten 
moeten we willen dat dergelijke bedrijven op alle plekken aangepakt kunnen worden, 
dus ook door de EU.  
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Voorstel 5 
Naam indiener:  Annika Trentepohl                      
Pagina: 17  Regels: 23,24 
  
Huidige tekst: 
Werknemers krijgen zeggenschap in hun bedrijven als het aankomt op 
fusie, overname en strategische beslissingen. 
  
Tekst wijzigingsvoorstel: 
Werknemers binnen de gehele EU krijgen evenveel zeggenschap in hun bedrijven als 
het aankomt op fusie, overname en strategische beslissingen. 
Toelichting wijzigingsvoorstel: 
In Nederland is het al heel goed geregeld dat werknemers door middel van hun OR 
deze rechten hebben, vgl. de wetsteksten uit de WOR. In geen ander (Europees) land 
heeft een OR zo veel macht binnen een bedrijf als in Nederland. - Daar het hier om 
Europese verkiezingen gaat zou het goed zijn om de Nederlandse WOR als maatstaf 
te nemen voor alle landen binnen de EU, want ook een mogelijke EOR (volgens 
huidige maatstaven) zou binnen een organisatie minder rechten toekennen aan 
Nederlandse afdelingen binnen een organisatie. 
 
 
 
 
Voorstel 6 
 
Naam indiener:  Yvonne Liew-On  
    
Pagina:  20 
Regel(s): 15/16  
 
 
Huidige tekst: 
Lidstaten mogen eisen stellen aan investeringen in hun land door multinationals en 
krijgen de 
ruimte voor vormen waarbij behaalde winst in het eigen land moet worden 
geïnvesteerd. 
 
Tekst wijzigingsvoorstel: AANVULLING 
 (…) Dit geldt ook voor de wapenhandel en farmaceutische grootbedrijven. 
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Dit met het oog op belastingontwijking d.m.v. brievenbusfirma’s. 
 
 
 
Voorstel 7 
 
Naam indiener:  Yvonne Liew-On  
    
Pagina:  21 
Regel(s): Alinea “Naar een Europese Unie van Sociale Rechten”, Regel 8 en 9 
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Huidige tekst: 
Wel is het goed als er afspraken zijn die ervoor zorgen dat overal in de Europese Unie 
fundamentele sociale rechten worden beschermd, (…) 
 
Tekst wijzigingsvoorstel: AANVULLING 
(…) en dat het omzetten van betaald vast werk naar flexibele dan wel parttime 
arbeidscontracten, stage-plaatsen en vrijwilligerswerk een HALT wordt toegeroepen. 
Daardoor worden voorheen goed betaalde functies ineens omgezet in gedwongen 
vrijwilligerswerk voor werklozen die eerst dat zware werk voor een behoorlijk salaris 
verrichtten, en stijgt de werkloosheid in de EU en zijn er steeds meer werkende armen, 
ook in Nederland, waarvan er volgens de laatste telling momenteel in Nederland alleen 
al 350.000 gezinnen structureel van de Voedselbank leven. 
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Vestzak-broekzak politiek: de rijken worden rijker en de armen worden armer en steeds 
meer afhankelijk van de rijken. Dit verworden de burgers weer tot lijfeigenen. 
 
 
 
Voorstel 8 
 
Naam indiener:  Guus Geurts  
    
Pagina: 23  
Regel(s): 44 
 
Huidige tekst: Daarom bouwen we de landbouwsubsidies op termijn volledig af, waarbij 
lidstaten de mogelijkheid hebben om zelf nationale (groene) subsidies in te zetten. 
 
 
Tekst wijzigingsvoorstel wijzigen: 
 
Daarom wordt afscheid genomen van het vrijhandelsbeleid. Als de markt weer 
gereguleerd wordt, kunnen boeren weer stabiele en kostendekkende prijzen voor 
duurzamere en diervriendelijkere producten krijgen. Dan kunnen de huidige 
landbouwsubsidies sterk verminderd worden en veel effectiever worden ingezet om 
maatschappelijke doelstellingen te behalen.  
 
Toelichting wijzigingsvoorstel (ook voor wijzigingsvoorstel 2 t/m 5):  
 
Doordat het vrijhandelsbeleid uitgangspunt is het huidige Gemeenschappelijke 
Landbouw Beleid (GLB) niet effectief. Zo is alle marktregulering afgeschaft zoals de 
melk- en suikerquotering. Boeren hebben hierdoor te maken met onstabiele en lage 
prijzen. Alle boeren in de EU krijgen nu wel een landbouwsubsidie per hectare.  
De milieueisen waaraan zij moeten voldoen om deze subsidie te krijgen zijn echter 
laag. De Europese Rekenkamer concludeerde dat de vergroening via het GLB mislukt 
is.  
Als door hernieuwde productiebeheersing in de veehouderij en akkerbouw er een 
balans komt tussen vraag en aanbod kunnen deze generieke hectaresubsidies 
verdwijnen. Alleen een minderheid van boeren die wel extra groene diensten leveren 
aan de samenleving krijgt hiervoor betaald. Het is wel beter om dit zoveel mogelijk 
Europees te regelen, zodat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat tussen boeren in 
verschillende lidstaten. Het EU-budget kan dus wel verminderd worden, maar niet 
volledig afgebouwd worden.  
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Voorstel 9 
 
Naam indiener:  Guus Geurts  
    
Pagina: 23  
Regel(s): 49  
 
Huidige tekst: Zolang de landbouwsubsidies nog niet volledig afgeschaft zijn, zetten we 
ze vooral in om de ecologische crisis in Europa te bestrijden.  
 
Tekst wijzigingsvoorstel: 
Wijzigen: De landbouwsubsidies zetten we voortaan vooral in om de ecologische crisis 
in Europa te bestrijden. 
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Zie eerdere toelichting.   
 
 
 
Voorstel 10 
 
Naam indiener:  Guus Geurts  
    
Pagina: 23  
Regel(s): 52  
 
Tekst wijzigingsvoorstel toevoegen: 
Ook kunnen boeren betaald worden voor het verhogen van organische stof in de 
bodem om broeikasgassen op te slaan en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.  
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
De huidige landbouwsubsidies kunnen ook gebruikt worden om als klimaatmaatregel 
de organische stof in de bodem te verhogen. Dan worden broeikasgassen vastgelegd 
in de bodem. Dit heeft ook positieve effecten voor de bodemvruchtbaarheid, water 
wordt vastgehouden en de bodembiodiversiteit wordt bevorderd.  
 
 
 
Voorstel 11 
 
Naam indiener:  Guus Geurts  
    
Pagina: 23  
Regel(s): 52  
 
Huidige tekst 
Het produceren van overschotten aan zuivel, eieren en vlees dient vermeden te 
worden en we stoppen met het opkopen van zulke overschotten. 
 
Tekst wijzigingsvoorstel wijzigen: 
Dan wordt het produceren van overschotten aan zuivel, eieren en vlees vermeden, en 
komt er een einde aan de dumping van overschotten in ontwikkelingslanden..  
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
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Om de eerder genoemde eerlijke prijzen aan boeren te krijgen is het vooral nodig dat 
er Europese productiebeheersing komt binnen de akkerbouw en veehouderij. Dan 
komt er balans tussen vraag en aanbod en wordt het opkopen van overschotten zoveel 
mogelijk vermeden. Doordat de Europese subsidies hervormd worden komt er ook een 
einde aan de - door de WTO en de EU gelegaliseerde - dumping van overschotten in 
ontwikkelingslanden. Hieruit blijkt onze solidariteit met boeren in ontwikkelingslanden. 
 
 
Voorstel 12 
 
Naam indiener:  Guus Geurts  
    
Pagina: 23  
Regel(s): na 54  
 
Tekst wijzigingsvoorstel toevoegen: 
Daarnaast dient Europa zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden in voedsel en 
veevoer, dan kunnen de kringlopen worden gesloten, wordt het mestoverschot 
aangepakt en wordt het beslag op schaars land in ontwikkelingslanden verminderd. 
Hiervoor zijn Europese importheffingen op soja en palmolie nodig, zodat een de 
Europese plantaardige teelt van eiwit en olie kans krijgt.   
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Dit heeft vele positieve milieugevolgen. Akkerbouwers krijgen de kans vlinderbloemige 
gewassen te telen die stikstof uit de lucht binden, dus is er minder kunstmest nodig. 
Het mestoverschot – door de grote import van veevoer – daalt en er zal meer fosfaat 
worden teruggewonnen. Dan is er ook daadwerkelijk sprake van kringlooplandbouw. 
Verder daalt de Europese bijdrage aan natuurvernietiging en uitstoot van 
broeikasgassen door de aanleg van plantages voor soja en palmolie in 
ontwikkelingslanden, aanmerkelijk. Kleine boeren en inheemse volkeren hebben zo 
ook meer kans dat hun landrechten gerespecteerd worden. 
  
 
Voorstel 13 
 
Naam indiener:  Yvonne Liew-On  
    
Pagina:  25 
Regel(s): na regel 40  Alinea 17 
 
Huidige tekst: 
t/m Alinea 16 
 
Tekst wijzigingsvoorstel: AANVULLING 
17. Het duurder maken van gezond voedsel d.m.v. verhoging van accijnzen en het 
goedkoper maken van voor de gezondheid schadelijke voeding en dranken is waanzin. 
Elke aangesloten natie heeft een verzorgingsplicht voor haar bevolking. 
Volksgezondheid in de breedste zin van het woord dient de eerste volledige prioriteit te 
krijgen. 
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Waar hebben we een Ministerie van Volksgezondheid voor? Zij dient ervoor te zorgen 
dat haar volk de beste voeding, dranken, lucht, kleding e.d. krijgt, en zo min mogelijk 
verleiding tot het gebruik van drank, drugs, suiker- en vetproducten, en ongezonde 
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voeding en dranken, zodat het volk sterk en krachtig is en zich daardoor beter kan 
weren tegen negatieve invloeden van buitenaf. 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel 14 
 
Naam indiener:  Yvonne Liew-On  
    
Pagina:  32 
Regel(s): 15/16  
 
Huidige tekst: 
In Nederland zorgen we voor een goed taalonderwijs, zodat iedereen Nederlands leert. 
 
Tekst wijzigingsvoorstel: AANVULLING 
 (…) ook Nederlanders zelf. En we zorgen dat de cultuurbotsingen zo veel mogelijk 
worden verzacht of opgevangen door gemengde cultuurlessen te verzorgen voor 
kinderen en volwassenen. 
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Integratie beschouw ik als het overnemen van de beste aspecten van elkaars culturen, 
of op z’n minst accepteren van het anders zijn van elkaars culturen. De Nederlandse 
taal verbindt mensen, maar aangezien ook in het onderwijs Engels steeds meer de 
voertaal wordt, kan er ook gekeken worden naar het jong aanleren van de Engelse 
taal. Maar bovenal is voor daadwerkelijke integratie meer begrip van elkaars cultuur 
nodig. 
 
 
 
Voorstel 15 
 
Indieners: Jakob Wedemeijer en Sara Murawski 
 
Pagina 32 regel 38 
 
Vervang paragraaf 6 voor de volgende tekst: 
 
6. Het huidige Europese asielsysteem, waarbij het land waar de asielzoeker het eerst 
de Europese Unie is binnengekomen verantwoordelijk is voor de behandeling van het 
asielverzoek, is niet langer houdbaar. Met name landen met lange buitengrenzen 
hebben te maken met veel asielzoekers en kunnen of willen geen effectieve 
bescherming bieden aan de vluchtelingen onder hen. Daarom is het belangrijk dat er 
Europese asielzoekerscentra komen aan de randen van Europa, waar asielzoekers de 
behandeling van hun asielverzoek kunnen afwachten. Vluchtelingen en asielzoekers 
met een ingewikkeld asielverzoek waarvan de behandeling meer tijd vergt, worden 
vervolgens op een eerlijke manier verdeeld over de lidstaten. 
 
Daarnaast zetten we alles op alles om een einde te maken aan de situatie van de 
afgelopen jaren waarin honderdduizenden met hulp van nietsontziende 
mensensmokkelaars de Middellandse Zee naar Europa oversteken en waarbij 



8 
 

duizenden mensen per jaar de verdrinkingsdood vonden. We laten niemand 
verdrinken. Hervestiging biedt een veilig alternatief voor de gevaarlijke overtocht. Bij 
hervestiging door de UNHCR wordt bepaald welke mensen niet veilig in de regio 
kunnen worden opgevangen en daarom in aanmerking komen voor opvang in Europa 
en Nederland. Deze mensen komen vervolgens op een veilige manier hierheen. In 
internationaal verband kunnen afspraken gemaakt worden over het aantal te 
hervestigen vluchtelingen. Op deze manier blijven vluchtelingen toegang houden tot 
asiel in Europa, maar voorkomen we dat mensen die geen recht op asiel blijken te 
hebben met gevaar voor eigen leven de oversteek maken. 
 
 
 
 
 
Voorstel 16 
 
Naam indiener:  Yvonne Liew-On  
    
Pagina:  33 
Regel(s): Alinea 8, Regel 13/14 
 
Huidige tekst: 
Als de status na zeven dagen nog altijd onduidelijk is, wordt daarvoor meer tijd 
genomen. 
 
Tekst wijzigingsvoorstel: AANVULLING 
(…) met een maximum van twee weken. 
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Geen clausules inbouwen waardoor men weer eindeloze procedures kan gaan voeren. 
Dat zal de meeste Nederlanders tegen de borst stuiten. 
 
 
Voorstel 17 
 
Naam indiener Diyar Jassim  
 
Pagina 32, regel 10-16, 38-51 
 

Voorstel: punt 2 en 6 samenvoegen en vervangen door de volgende tekst (zonder 
aanmeldcentra!): 
‘We houden vast aan het VN-Vluchtelingenverdrag en verlenen geen steun aan EU-
beleid dat daarmee in strijd is. Asielbeleid in overeenstemming met het 
Vluchtelingenverdrag betekent dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden 
teruggestuurd naar landen waar zij gevaar lopen (non-refoulement). Ook mensen 
zonder papieren mogen niet worden teruggestuurd naar een land waar zij gevaar 
lopen, zoals naar Afghanistan. Belangrijk punt is ook dat erkende vluchtelingen zich in 
het land van opvang duurzaam moeten kunnen vestigen. 
Vasthouden aan het Vluchtelingenverdrag betekent ook dat vluchtelingen van buiten 
Europa het recht hebben en behouden asiel aan te vragen in Europa. Om te 
voorkomen dat mensen hierbij hun leven moeten wagen via gevaarlijke routes, 
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verdrinken in de Middellandse Zee of sterven in de woestijn, moet Europa zorgen voor 
veilige vluchtwegen. Dat voorkomt ook dat deze mensen in handen vallen van 
smokkelaars. Veilige routes kunnen bijvoorbeeld door middel van humanitaire visa en 
versoepeling van gezinshereniging. Daarnaast zetten we alles op alles om serieus 
uitvoering te geven aan het UNHCR-hervestigingsprogramma langs veilige wegen. EU-
lidstaten kunnen hun asiel- en migratiebeleid niet afschuiven op andere landen, omdat 
zij daarmee niet zouden voldoen aan de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het 
Vluchtelingenverdrag.’ 
 

Toelichting 
• Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen 

worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen. Ook mensen 
zonder papieren dienen niet te worden teruggestuurd naar een land waar zij 
gevaar lopen, zoals naar Afghanistan. Afghanistan is geen veilig land. 

• Volgens het Vluchtelingenverdrag hebben erkende vluchtelingen ook recht op 
duurzaam verblijf. Dus recht op adequate voorzieningen om een toekomst op te 
bouwen. Zoals gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en toegang tot de 
arbeidsmarkt. Vluchtelingen mogen dus alleen worden overgebracht naar 
andere landen, indien dit recht op een duurzaam verblijf in dat andere land is 
gewaarborgd. Het volstaat niet dat zij in veiligheid zijn.   

• Wij willen in de Europese Unie ook een veilige schuilplaats bieden aan niet-
kwetsbare vluchtelingen die recht hebben op asiel en die in de EU om 
bescherming vragen. Dus niet alleen aan vluchtelingen die niet veilig in de regio 
kunnen worden opgevangen (deze zin vervalt in punt 2). Het is aan de 
vluchtelingen te kiezen. Recht op asiel geeft weliswaar nog geen recht op 
verblijfsstatus in Europa, maar gezien de erbarmelijke en uitzichtloze 
omstandigheden in de overvolle kampen, gaan we vooralsnog geen mensen die 
asiel krijgen, terugsturen naar de regio. 

• De laatste regels uit punt 2 kunnen worden opgenomen in een extra punt 10: 
‘Vluchtelingen die asiel hebben gekregen laten we zo goed mogelijk meedoen 
in onze samenleving en we organiseren dat dit mogelijk is. Dat is beter voor 
iedereen. In Nederland zorgt de overheid voor goed taalonderwijs, zodat 
iedereen Nederlands leert.’ 

• Het hervestigingsprogramma van de UNHCR loopt hopeloos achter. Deze 
organisatie smeekt al jaren om 1,2 miljoen kwetsbare mensen uit de kampen in 
de regio te hervestigen. Als Europa het serieus meent met mensenrechten, 
moet ze dit eindelijk eens serieus oppakken. Uiteraard komen deze mensen 
vervolgens op een veilige manier hierheen. 

• Humanitaire visa houdt in dat mensen op de ambassades van een EU-lidstaat 
een visum voor kort verblijf kunnen aanvragen om de asielprocedure in deze 
lidstaat te doorlopen. Dit voorkomt gevaarlijke tochten per boot en door de 
woestijn. De mogelijkheid van humanitaire visa bestaat volgens Europese 
wetgeving maar wordt nauwelijks toegepast. 

• Daarnaast kan gezinshereniging worden versneld en versoepeld (breder dan 
kerngezin). 
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• Andere veilige vluchtwegen: gewijzigde regels voor de luchtvaart en ferry's 
(bijvoorbeeld opheffen sancties indien zij asielzoekers zonder visum of geldige 
papieren vervoeren, tijdelijk opschorten visumplicht in brandhaarden zoals 
Syrië), humanitaire programma's, humanitaire corridors, demilitarisering van de 
grenzen (de verscherpte grensbewaking leidt tot onveilige vluchtroutes), 
financiële steun voor projecten in transitlanden om doorgangswegen te 
beveiligen, een Europees reddingsagentschap in plaats van Frontex, toelaten 
en decriminaliseren reddingsacties door Ngo’s. 

 
De voorstellen uit punt 6 over gevaarlijke routes en hervestiging via UNHCR als veilig 
alternatief, zijn verwerkt in de nieuwe tekst voor punt 2. 
De volgende tekst vervalt: ‘Daarom staan we open voor afspraken met landen buiten 
EU om de asielprocedures op een goede manier in de regio te organiseren 
bijvoorbeeld door middel van aanmeldcentra. Deze afspraken moeten voldoen aan 
internationale standaarden, uiteraard ook op het terrein van mensenrechten.’ 

• Aan aanmeldcentra en asielprocedures buiten Europa (o.a. Afrika) zitten 
buitengewoon veel haken en ogen: wie doet de asielprocedures, waar gaan 
erkende vluchtelingen naar toe, wat doen we met afgewezen asielzoekers? Hoe 
realistisch is het te denken dat Europa in Afrika humane aanmeldcentra kan 
regelen als ze in Europa zelf al niet in staat is vluchtelingen en migranten 
fatsoenlijk op te vangen (Griekenland, Italië)? En welk land wil dit?  

• Er worden geen landen ‘in de regio’ bereid gevonden opvangcentra voor de EU 
te huisvesten. De verantwoordelijke Europese Commissaris Avramopoulos 
verklaarde op 1 december 2018 in het Financieel Dagblad dat hij het plan van 
de Europese regeringsleiders om in centra buiten de Unie economische 
migranten te scheiden van degenen die werkelijk recht hebben op asiel, niet 
ziet zitten. ‘Ik kan mij niet voorstellen dat ook maar één land uit de regio zou 
aanvaarden dat wij op hun grondgebied detentiecentra gaan oprichten.’ En 
commissievoorzitter Juncker verklaarde al eerder dat dit nooit op de agenda 
had moeten staan. 

• Om haar buitengrens naar Afrika en het Midden-Oosten te kunnen verplaatsen 
schept de EU opnieuw neokoloniale relaties met die landen: ze worden onder 
druk gezet met chantage, volgens het principe more for more, less for less; 
vooralsnog is het vooral wortels voorhouden en hoe meer je meewerkt, hoe 
meer je krijgt. Zo is de regering van Niger geprest om strenger op te treden 
tegen de smokkelaars (plaatselijke economie was afhankelijk van die 
bedrijfstak) in ruil voor investeringen en ontwikkelingsprojecten. (Deze 
toezeggingen zijn bij lange niet nagekomen.) 

• Omgekeerd maken wij ons kwetsbaar voor chantage vanuit de landen waarmee 
we deals doen. Je ziet ook dat prioriteiten verschuiven van landen die hulp het 
meest nodig hebben naar landen die in het kader van migratiebeleid van belang 
zijn voor Europa. Er is veel kritiek van de OS-sector dat ontwikkelingshulp die 
ten goede zou moeten komen aan de allerarmsten, nu gebruikt wordt om 
migratiebeleid uit te voeren. Bijvoorbeeld werkgelegenheidsprojecten of 
versterkte grensbewaking in landen waar veel migranten vandaan komen. 
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• Als alle landen hun asielrecht zouden ‘uitbesteden’ kunnen de vluchtelingen 
nergens meer terecht. Waarom zouden andere landen doen waar de EU zelf 
niet toe bereid is? 

 
 
  
Voorstel 18 
 
Naam indiener: Diyar Jassim  

Wijzigingsvoorstel hoofdstuk 7 punt 3 (bewaking buitengrenzen). 
Pagina 32, regel 22 

Toevoegen: 
De samenwerking op het gebied van grensbewaking mag niet leiden tot een Fort 
Europa. Het gezamenlijk surveilleren op de Middellandse Zee (Frontex) moet gericht 
zijn op het terugdringen van het aantal doden bij de oversteek naar Europa. 
Opvarenden die dat willen, moeten in staat gesteld worden hun asielverzoek in te 
dienen in Europa. Ngo-schepen moeten weer worden weer toegelaten en 
gedecriminaliseerd. 
 
Toelichting 
Zo stond het in het vorige verkiezingsprogramma. Gezien de heersende stemming in 
Europa naar een Fort Europa, is het extra belangrijk hieraan vast te houden. Wij 
zouden het mandaat van Frontex graag verschoven zien naar het redden van mensen. 
Nu is het smokkelindustrie ondermijnen, al zijn schepen volgens Zeerecht verplicht 
mensen te redden. We voegen een zin toe over de Ngo-schepen. 

 
 
Voorstel 19 
 
Naam indieners: Bart Uitdenbogaart, Cobie Groenendijk, Nelly Duijndam 
 
Hoofdstuk 7 
Pagina 32, regel 16 
  
Voorstel: aan punt 2 toevoegen: 
We verbeteren de veiligheid van de lhbti asielzoekers zowel in de opvang als in de 
procedure. 
 
Toelichting 
Niet alleen buiten Europa maar zelfs ook in Nederland kan de veiligheid van lhbti 
asielzoekers niet altijd gegarandeerd worden. Dit moet we verbeteren.  
 
 
Voorstel 20 
 
Naam indiener:  Yvonne Liew-On  
    
Pagina:  37 
Regel(s): Na punt 12  
 
Huidige tekst: 
Stopt bij Punt 12 
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Tekst wijzigingsvoorstel: AANVULLING 
Punt 13: Internationale muziek-wedstrijden zoals de “Eurovision Song Contest” dienen 
voor ALLE Europese inwoners toegankelijk te zijn en democratisch gekozen, dus niet 
alleen voor zangers, zangeressen of bands die door platenlabels en TV- of 
Radiobonzen naar voren worden geschoven. Het publiek moet daarnaast in alle 
deelnemende landen de mogelijkheid geboden krijgen om te stemmen. En anders 
moet de ESC haar naam veranderen in “European Television and Record Label 
Festival”.  
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
De toegankelijkheid en eerlijke verdeling van internationale podiumkansen is hier in het 
geding. 
 
 
Voorstel 21 
 
Annika Trentepohl                      
Pagina: 36 
Regels: 13,14 
  
Huidige tekst: 
Homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden 
overal beschermd tegen discriminatie en homofoob en transfoob geweld. 
  
Tekstwijzigingsvoorstel: 
Homo’s, lesbiennes, biseksuelen, interseksuelen en transgenders worden 
overal beschermd tegen discriminatie en homofoob en transfoob geweld. 
  
Toelichting wijzigingsvoorstel: 
Er is een kleine bevolkingsgroep waar bij de geboorte geen eenduidig geslacht 
vastgesteld kon worden. Zij hebben kort geleden het recht verworven om in hun 
paspoort als geslachtsneutraal aangeduid te kunnen worden. Zij hebben ook het recht 
verworven om niet te hoeven kiezen voor een geslacht en zij worden niet als hij/ zij 
maar met een * aangeduidt. Het is belangrijk dat dat ook voor de hele EU geldt. 
 
 
 
Voorstel 22 
 
Naam indieners: Bart uitdenbogaart, Cobie  Groenendijk, Nelly Duijndam 
 
Hoofdstuk 8 
Pagina 36, regel 16 
 
Voorstel: toevoegen na partners van gelijk geslacht ‘en hun kinderen’. 
 
Toelichting 
De SP heeft zich ingespannen om niet alleen de rechten van ouders van gelijk geslacht 
en meerouderschap te erkennen maar juist ook die van de kinderen van deze ouders. 
Het is dus belangrijk de kinderen hier ook te noemen.  
 
 
 
Voorstel 23 
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Naam indieners: Bart uitdenbogaart, Cobie  Groenendijk, Nelly Duijndam 
 
Hoofdstuk 8 ,Pagina 36, regel 11-17 
 
Gelijke rechten voor iedereen is een beginsel dat in alle lidstaten dient te gelden. 
Mannen en vrouwen worden niet verschillend behandeld of beloond. Minderheden 
(waaronder Roma en Sinti) hebben recht op gelijke behandeling. Homo’s, lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders worden overal beschermd tegen discriminatie en 
homofoob en transfoob geweld. Wetten die voorlichting over homoseksualiteit 
verbieden, horen niet in de EU-lidstaten thuis. De anti¬discriminatierichtlijn wordt 
eindelijk aangenomen. En de rechten van partners van gelijk geslacht die naar een 
andere lidstaat verhuizen, worden erkend. 
 
Voorstel: toevoegen aan punt 5 
 
Toevoeging: Conversietherapie van LHBTI’s wordt actief geweerd.  
 
Toelichting 
Nadat LHBTI’s lange tijd door de maatschappij als ziek zijn bestempeld, is er de 
afgelopen 50 jaar een kentering gekomen en worden steeds beter LHBTI’s beschermd 
in hun seksuele- en genderidentiteit.  Desondanks blijven er groepen die trachten de 
identiteit en het seksueel gedrag van LHBTI’s te pathologiseren. Zij zetten druk op 
LHBTI’s , onder meer via conversie (herstel)therapie, om zichzelf te ontkennen en hun 
gevoelens, gedachten en gedrag te veranderen naar de heteroseksuele norm. In ons 
land is de Nashville-verklaring van 2019 daar een schrijnend voorbeeld van. 
 
Wereldwijd hebben zowel de World Health Organisation in 1993, UN Human Rights 
Council in 2012 en de World Psychiatric Association in 2016 bevestigd dat homo- en 
biseksualiteit normale variaties zijn van menselijke seksualiteit. Deze organisaties 
roepen op geen schade toe te brengen aan LHBTI’s door hen te trachten te genezen of 
te herstellen door middel van conversietherapie. Wij menen dat onethische en 
stigmatiserende therapieën, die evident psychische schade aanbrengen aan LHBTI’s, 
geweerd moeten worden. Daarmee kan de sociale en gezondheidsongelijkheid op 
basis van seksuele- en genderidentiteit worden verminderd. 
 
 
 
 
Voorstel 24 
 
Naam indiener: Daphne van Breugel   
    
Pagina: 40 
Regel(s): 35 t/m 38  
 
Huidige tekst: 
De EU gaat over tot erkenning van Palestina en zet zich blijvend in voor een einde aan 
de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en aan de massale schending 
van de rechten van Palestijnen door Israël. Zolang deze rechten geschonden worden 
schort de EU het associatieverdrag met Israël op. 
 
Tekst wijzigingsvoorstel: 
 
Toevoegen:  We willen –om te beginnen- een onmiddellijk verbod op invoer van 
producten uit nederzettingen in alle EU-lidstaten naar Iers model. Daarnaast maakt de 
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EU zich sterk voor de toepassing van het internationaal recht in de kwestie 
Israël/Palestina. Dat betekent, conform VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 en eerdere 
resoluties, dat een onderscheid wordt gemaakt tussen Israël en de in 1967 bezette 
Palestijnse gebieden. 
 
Toelichting wijzigingsvoorstel:  
Het gaat niet enkel om schending van mensenrechten maar schending van 
internationaal recht en verdragen. Dit is een belangrijk verschil in schending van 
rechten en daarom belangrijk om expliciet te benoemen. Het verbod op invoer van 
producten uit nederzettingen is een heel concreet voorstel waar wij ons in de Tweede 
Kamer ook al hard voor maken. Dit dienen wij ook te doen op Europees niveau en dit 
zou dus in het programma moeten staan.  
 


