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Een eerlijk Europa. Daarvoor moeten Europeanen hun stem laten horen tijdens de verkiezingen  

van 22 tot 25 mei. In Europa en daarbuiten gaan de armste mensen moeilijke tijden tegemoet.  

Meer dan ooit is het daarom van belang dat de Europese Unie stijgende armoede, 

klimaatverandering en het oneerlijke belastingsysteem aanpakt. 

Leden van het Europees Parlement spelen hier een belangrijke rol in. Zij moeten leiderschap  

tonen en ervoor zorgen dat het Europees beleid daadwerkelijk leidt tot een rechtvaardiger Europa.

In dit manifest delen we onze standpunten over de politieke koers die het Europees Parlement 

moet varen. 



1. Een ambitieuze ontwikkelingsagenda ondersteunen

Europa is de grootste donor van ontwikkelingshulp, een belangrijk handelspartner van ontwikkelings-

landen en thuisbasis van vele multinationals. 

Parlementsleden moeten het belang van ontwikkelingshulp doorvoeren in hun beleid én de  

uitvoering daarvan. Om armoede en onrechtvaardigheid te bestrijden. Mensenrechten te ondersteunen.  

En ontwikkeling in derdewereldlanden te stimuleren. 

Ook moet het Europees Parlement ervoor zorgen dat bedrijven zich inzetten voor bredere 

ontwikkelingsdoelen. Hierbij is een kritische dialoog van groot belang. De inzet van bedrijven moet 

meer voordelen dan nadelen opleveren. Zo is 2.000 nieuwe banen scheppen geen rechtvaardiging 

voor het beroven van 20.000 mensen van hun land en levensonderhoud.

Tot slot dienen parlementsleden innovatieve financiering voor een ambitieuze ontwikkelingsagenda 

aan te moedigen. Bijvoorbeeld door subsidie voor fossiele brandstoffen om te zetten in subsidie 

voor hernieuwbare energie. De helft van de belasting op financiële transacties moet bovendien aan 

oplossingen voor armoede een klimaatverandering besteed worden.

2. Voorop lopen in de strijd tegen belastingontwijking

Een ander belangrijk aandachtspunt is de strijd tegen belastingontwijking. Meer openheid 

over belastingzaken is hard nodig. Europa moet voorop lopen in deze strijd door zelf het goede 

voorbeeld te geven.

Dit begint met een Europees beleid dat wereldwijd illegale kapitaalstromen aanpakt.  

Nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat multinationals belasting betalen daar waar zij actief zijn.  

Op die manier kunnen ontwikkelingslanden zelf het geld voor basisvoorzieningen als onderwijs  

en gezondheidzorg opbrengen.

Het Europees Parlement moet verder oproepen tot een wereldwijde agenda voor belastheffing.  

De prioriteiten van ontwikkelingslanden dienen hierin centraal te staan. Ontwikkelingslanden 

moeten ook een volwaardige rol kunnen spelen bij het ontwerpen van nieuwe internationale normen.



3. Klimaatverandering aanpakken

Klimaatverandering brengt onze voedselvoorziening ernstig in gevaar. Als gevolg van klimaat-

verandering lijden meer mensen honger en wordt het steeds lastiger om voedsel te verbouwen. 

De Europese Unie bespreekt hoe zij klimaatverandering na 2030 aanpakt. Het Europees Parlement 

krijgt hierbij de kans om echt te werken aan klimaatverandering door koolstofuitstoot te verminderen. 

Dat heeft voordelen voor de gezondheid, werkgelegenheid en economie.

De oude, op fossiele energie gebaseerde industrieën van Europa hebben veel te verliezen 

in een schonere, groene wereld. Daarom vertellen ze overheden dat het aanpakken van 

klimaatverandering nu te duur zou zijn. Het Europees Parlement moet voor de juiste belangen 

kiezen, door te luisteren naar het vooruitstrevende bedrijfsleven en de mensen die nu al direct 

getroffen worden door klimaatverandering.

Verder moeten parlementsleden erop toezien dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden 

blijft. Om aan dit wereldwijde doel te voldoen, dient de koolstofuitstoot met tenminste 55 procent 

teruggedrongen te worden in 2030. Bij de VN-klimaattop in Parijs volgend jaar moet het Europees 

Parlement aandringen op strengere klimaatdoelen. Pas als we klimaatverandering echt aanpakken, 

kunnen we honger uitbannen.

4. Duurzame oplossingen stimuleren

Het verbranden van voedsel in onze tanks verergert honger en klimaatverandering. Ook zorgt het 

voor landroof, ontbossing en een verlies aan biodiversiteit. Het Europees Parlement moet hier voor 

eens en altijd een einde aan maken. 

Dit bekent dat biobrandstoffen op basis van landbouwproducten na 2020 geen enkele vorm van 

steun meer mogen ontvangen. Om nog meer schade aan mens en milieu te voorkomen, moeten 

parlementsleden duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen stimuleren. Belangrijk is ten 

slotte dat er effectieve milieu- en duurzaamheidcriteria worden ingesteld. 


