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Locaties

individuele vrijheid vastgelegd als kernwaarde van de
beweging.

De 17e eeuw wordt in Nederland door velen aangeduid als de
Gouden Eeuw. Amsterdam was in deze periode het centrum
van de wereldhandel, maar ook een plek waar gewetensvrijheid
gold voor zowel politieke denkers als voor religieuze
dissidenten. Het geloof bestond, dat het actief vervolgen van
andersdenkenden en gelovigen onrust zou veroorzaken en
slecht zou zijn voor het welzijn van de gemeenschap.
Gewetensvrijheid zorgde ervoor dat de stad Amsterdam een
wereldwijd toevluchtsoord werd voor wetenschappers en de
vrije pers. Galileo Galilei, Baruch de Spinoza en Renée
Descartes kregen allen de kans om vanuit Amsterdam hun, in
andere landen vervolgde, ideeën te vanuit Amsterdam te
verspreiden. Ook in haar latere geschiedenis bleef de stad een
plek waar vrijheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel
stonden.

Ook de Jonge Democraten hebben vrijheid als vrijzinnig
liberale jongerenorganisatie hoog in het vaandel staan. Nu na
het aftreden van Alexander Pechtold is een nieuwe periode
voor D66 (en de JD) aangebroken. Het mag dan ook geen toeval
zijn dat wij 35 jaar na onze oprichting terugkeren naar onze
oude uitvalsbasis. De Posthoornkerk die tijdens dit congres ons
onderdak zal zijn, deed in haar eerste jaren dienst als godshuis
voor een Roomse Parochie die in de 19de eeuw vanuit haar
schuilkerk in de openbaarheid kon treden. Een plek gebouwd
voor een nieuw begin en daarmee in deze tijden van transitie de
ultieme locatie voor het 83e congres der Jonge Democraten.
Want de stad waar vrijheid bloeit zal altijd een thuisbasis
blijven voor de Jonge Democraten.

Vele jaren na de Gouden Eeuw, op 30 april 1966, kwam op
initiatief van Algemeen Handelsblad-journalisten Hans
Gruijters en Hans van Mierlo een groep van dertien mensen
bijeen in Café P96 en in het Krasnapolski hotel aan de Dam. De
inzet van de gesprekken was de oprichting van een nieuwe
partij: D66. In de oprichtingsvergadering te Amsterdam werd

4

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 83 te Amsterdam 2019
Openbaar vervoer

Parkeren

Het openbaar vervoer is in Amsterdam een zeer geschikte
manier om jezelf te verplaatsen. In Amsterdam kun je gebruik
maken van de trein, de metro, de tram en de bus. Hiernaast is het
ook mogelijk om een OV-fiets te gebruiken.

Amsterdam staat niet bepaald bekend als autovriendelijke stad.
Bij de meeste locaties zal het dan ook lastig zijn een
parkeerplaats te vinden. Mocht je toch met de auto willen
komen, wordt het aangeraden de auto bij een P+R rond de stad
neer te zetten. Vanaf deze zijn alle locaties met het openbaar
vervoer bereikbaar. De Dichtbijzijnste P+R’s zijn P+R Zeeburg
(Zuiderzeeweg 8, 1095 KJ Amsterdam), P+R RAI
(Europaboulevard 2, 1078 RV Amsterdam) of P+R Sloterdijk
(Piarcoplein 1, 1043 DW Amsterdam).

Slaaplocatie:
- Meiniger: Meiniger Hotel Amstel ligt zoals de naam al doet
vermoeden vlakbij station Amstel. Station Amstel is zowel een
trein- als een metrostation.

Fiets

- Hans Brinker: Vanaf Amsterdam CS kun je metro 52 richting
Zuid pakken en uitstappen bij Vijzelgracht, of tram 12 richting
Amstelstation en uitstappen bij Keizersgracht.

Vanaf het Hans Brinker Hostel zijn alle locaties goed te doen
met de fiets. Het Meiniger Hotel ligt een stukje verder. Vanaf
hier is het naar de verste locatie (Pacific Park) 30 minuten
fietsen. Je kunt je eigen fiets meenemen, of gebruik maken van
een OV-fiets. Hou er wel rekening mee dat Amsterdam bekend
staat als een stad waar veel fietsen gestolen worden.

Congreslocatie:
Vanaf Meiniger: reis naar Amsterdam CS met de trein of
metro 51, 53 of 54. Vanaf daar kun je lopen (10 min.), de OVfiets pakken of bus 18, 20 of 21 nemen.

Mocht je gebruik willen maken van een OV-fiets, dan kun je deze
huren bij één van de NS-stations in Amsterdam. Met name de
uitgiftepunten rond Amsterdam CS beschikken over een grote
voorraad OV-fietsen.

- Vanaf Hans Brinker: loop naar metrostation Vijzelgracht. Pak
daar metro 52 naar Amsterdam CS. Vanaf daar kun je lopen (10
min.), de OV-fiets pakken of bus 18, 20 of 21 nemen.
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Congreslocatie
In de Haarlemmerstraat, staat één van de belangrijkste nog
overgebleven negentiende-eeuwse kerken van Amsterdam. De
Posthoornkerk is de eerste kerk in Amsterdam van P.J.H.
Cuypers, die later ook het Centraal Station en het Rijksmuseum
zou ontwerpen. De kerk, een kruisbasiliek met driebeukig schip
en klaverbladvormige koorpartij, moest op een klein
bouwterrein gerealiseerd worden en kreeg daarom twee
galerijen boven elkaar. De bouw begon in september 1861. De
torens aan de Haarlemmerstraat verrezen in 1887-1889. In de
Posthoornkerk zullen zowel het congres als de parallelle
sessies plaatsvinden.

Borrellocatie
Waar anders kan het congres afgetrapt worden dan in het
huiscafé van de Jonge Democraten Amsterdam, P96. Verdere
uitleg lijkt ons niet nodig. Er is gezelligheid, er is JD geschiedenis
en je kunt er kaasblokjes bestellen. Wat wil een mens nog meer?

Adres: Prinsengracht 96

Adres: Haarlemmerstraat 124-126, Amsterdam
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Dinerlocatie
In het net verbouwde Pacific Park zullen wij op zaterdagavond
dineren. Pacific Park is gelegen in het Westerpark, en is
onderdeel van de iconische Westergasfabriek. De perfecte plek
om de avond te starten!

Feestlocatie
Dit keer zullen de voetjes van de vloer gaan op een hele unieke
plek, namelijk in het dovencentrum Amsterdam! We zullen te
gast zijn bij Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA), de
belangenbehartiger voor doven in Amsterdam en omstreken.
Deze stichting geeft voorlichting, gebarencursussen en
faciliteert plekken waar doven en horenden elkaar kunnen
ontmoeten.

Adres: Polonceaukade 23

Adres: Stadhouderskade 89
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Slaaplocaties

Hans Brinker Hostel
Het Hans Brinker is een van de meest memorabele hostels van
Amsterdam. Bij het Hans Brinker Hostel krijg je waar je voor
betaald. En nu dat best weinig is, zijn de volgende faciliteiten
helaas niet inbegrepen: zwembad, roomservice, bruidssuites,
een gym, van die kleine flesjes met chille shampoo, een spa-like
badkamer of een mannetje die je tas voor je draagt. Wat je wel
krijgt is een prima kamer op de grachtengordel (!) van
Amsterdam, waar je ook nog eens heerlijk kunt slapen.
Daarnaast is het Hans Brinker ook nog eens op kruipafstand van
de feestlocatie en is het ontbijt inbegrepen!

Meininger Hotel Amstel
Dit gloednieuwe hotel heeft de perfecte locatie, direct aan het
Amstelstation. In dit hotel hebben we ontzettend
comfortabele 4 persoonskamers, inclusief ontbijtbuffet.

Adres: Kerkstraat 136-138
Adres: Julianaplein 6
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De Haarlemmerbuurt: bezienswaardigheden

ambachtelijke Italiaanse schepijs van Amsterdam. Voor het ijs
dat ze in eigen keuken bereiden vielen ze meermaals in de
prijzen als een van de beste ijssalons van Nederland. Naast
heerlijk ijs haal je bij Monte Pelmo ook de lekkerste Italiaanse
koffie. Te druk met je eigen amendementen te verdedigen op
het congres? Geen probleem, deze zaak in de zomer gewoon
open tot 22:00!

Comestibles Kinders
Iedereen die in de Jordaan of omstreken woont is er wel eens bij
Comestibles Kinders geweest. Deze broodjeszaak, gerund door
de Griekse Mike, is zo’n plek waar je nog de ouderwetse
Mokumse no-nonsense mentaliteit vindt. De zaak is bekend om
de eigengemaakte gehaktballen en salades, maar ook de
onvervalste Jordanese sfeer die je in de veryupte Amsterdamse
wijk steeds minder aantreft. Het meest geroemd is de zaak om
haar broodje Bolgeri, dat verworden is tot een begrip in
Amsterdam. Met kipfilet, spek, pesto, huisgemaakte
kruidenmayo en een beetje ijsbergsla is het broodje geen
favoriet van menig diëtist, maar daar laten maar weinig
Amsterdammers zich door afschrikken.

Adres: Tweede Anjeliersdwarsstraat 17
Open: ma-zo 13:00-22:00
Brouwerij Troost
Op steenworp van de congreslocatie, in het zonnige
Westerpark, kun je een van de grootste en meest diverse
horecagelegenheden van Amsterdam vinden. Brouwerij Troost
begon als kleine bierbrouwer in de Pijp, maar groeide binnen
enkele jaren uit tot een prijswinnende en veelzijdige
alcoholproducent die naast bier, ook eigen gin en jenever maakt.
Al deze dranken worden door deskundige brouwers op locatie
gemaakt. Op het zonnige terras kun je al deze dranken bestellen,
maar loop ook zeker even naar binnen waar je regelmatig zelf
kunt aanschouwen hoe je zojuist verorberde drankje
geproduceerd is.

Adres: Westerstraat 189
Open: ma-zo, 9-16
IJssalon Monte Pelmo
Ook de linkse grachtengordelelite haalt bij warm weer graag
een ijsje, en dan doen ze natuurlijk bij Monte Pelmo. Dit ruim 50
jaar oude familiebedrijf maakt al sinds jaar en dag het lekkerste
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Adres: Pazzanistraat 25-27

op de Haarlemmerdijk waar bijna elke vijf meter wel een
coffeeshop zit. Voor allerbeste wiet van Amsterdam zal je
echter een stukje verder moeten lopen. Coffeeshop
Boerenjongens won meerdere malen de cannabis cup voor de
beste wietsoorten en staat bekend om haar excellente super
silver haze. Maar ook de ambiance van de zaak, die ingericht is
als een ouderwetse drogist, maakt boerenjongens dat stukje
extra lopen waard. Er zijn twee vestigingen: eentje in stadsdeel
West en de andere valk bij het Rembrandtplein.

Open: vrij: 16:00u-03:00, za: 12:00u-03:00, zo: 12:00u-0:00
Zoet en Hartig
Praktisch naast de deur van de congreslocatie kun je een van de
leukste koffiebarretjes van de Amsterdamse binnenstad
ontdekken. De fantastische koffie, de heerlijke taarten die
dagelijks uit Limburg worden gehaald en de verse lunchkaart
maken Zoet en Hartig een perfecte plek om je in alle rust voor te
bereiden op een nieuwe congresdag vol spanning. Naast een
heerlijke kaart heeft dit koffiebarretje ook een kat die zich graag
door de gasten laat aaien. Nadat de kat van het café enkele kilo’s
aankwam heeft hij nu zijn eigen pagina op het menu, met het
verzoek hem niet meer te voeren. Maar zeg nou eerlijk, zou jij
niet te dik worden als je de hele dag in een café vol heerlijke
Limburgse taarten lag te slapen?

Adres:
Baarsjesweg
21(Centrum)

239(West)

en

Utrechtsestraat

open: respectievelijk 09:00-00:45 en 07:00-00:45

Adres: Haarlemmerdijk 158
open: za: 9:30-17:30, Zo: 11:00-17:00
Coffeeshop Boerenjongens
Vele duizenden toeristen komen dagelijks naar Amsterdam om
in alle rust en legaliteit een jointje op te steken. Dit is ook te zien
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Hoe werkt een congres?

Op het organisatorisch congres komende de organimo’s
(organisatorische moties), HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen
en de financiën uitgebreid aan bod. Het Septembercongres is
verder het moment waarop het tijdens in de zomer verkozen
Landelijk Bestuur haar beleidsplan presenteert.

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Jonge Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats:
tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de
winter, en een organisatorisch. eendaags congres in september.
De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging, het bestaat in
principe uit alle leden. In de praktijk worden de termen ‘ALV’ en
‘Congres’ vaak gebruikt als synoniemen, maar meestal gaat de
ALV alleen om de vergadering, terwijl het Congres over het hele
congresweekend, inclusief eten, feest en gezelligheid gaat.

Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen
waarbij er altijd gelegenheid is voor discussie. Het congresfeest
is bovendien een goede gelegenheid om veel Jonge Democraten
beter te leren kennen en (politieke) ervaringen en meningen
met elkaar uit te wisselen.
Speciaal voor nieuwe leden
Voor nieuwe leden is een congres erg interessant. Het is een
gelegenheid om te ervaren wat er speelt bij de Jonge
Democraten en een hoop mensen te leren kennen. Voor het
begin het congres is er om 09:30 een moment speciaal moment
waarbij alles verteld wordt dat je over een congres moet weten.
Als je nog vragen hebt tijdens het congres staan er altijd ervaren
leden voor je klaar om te helpen.

Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem
gehanteerd, wat betekent dat ieder (betalend) lid mag stemmen
en het woord mag voeren tijdens de ALV. Op die manier heeft
elk lid invloed op de organisatorische en inhoudelijke koers van
de vereniging. Er worden op de verschillende congressen
namelijk allerlei inhoudelijke en organisatorische zaken
besproken en bepaald. Bovendien vinden er verkiezingen
plaats. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk Bestuur,
de DEMO-redactie en de Kascommissie verkozen.
Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over
inhoudelijke onderwerpen. Dat gebeurt tijdens de behandeling
van politieke moties, resoluties en amendementen.
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Wat voor voorstellen zijn er?
Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen,
Algemene Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of
gewoon vijf leden. Over deze voorstellen zal tijdens het congres
worden gestemd door de leden. De voorstellen die worden
aangenomen bepalen wat de JD zoals vindt en doet. De
regelingen voor het indienen van voorstellen vind je altijd in de
laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn
verschillende soorten voorstellen:

Organisatorische Moties (Organimo’s)
Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt
dat via een organimo. Het Landelijk Bestuur probeert
organimo’s altijd zo goed mogelijk uit te voeren. Naar aanleiding
van het bestuursblok kunnen ook actuele organimo’s worden
ingediend. Dat kan tot drie uur na het bestuursblok.
Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke
standpunten van de Jonge Democraten opgenomen . Het
Politiek Programma kan door middel van resoluties en
amendementen tijdens de politieke congressen worden
veranderd. Over het bestaande programma wordt niet gestemd
op het congres. Kleine wijzigingen vinden plaats door middel
van een amendement. Een resolutie dien je in als je meer dan één
alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen. Deze resoluties
kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval worden
eerst de amendementen behandeld, en vervolgens wordt over
de resolutie als geheel gestemd.

Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk
Reglement en de Statuten van de Jonge Democraten worden
ingediend. Voor wijzigingen van de Statuten geldt een
bijzondere stemprocedure in twee rondes.
Beleidsplan & Bestuursverantwoording
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan
voor het komende jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij
elk congres verantwoording af over het functioneren in de
afgelopen periode en de uitvoering van organimo’s. Je kunt over
het beleidsplan, of de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens
het bestuursblok.

Politieke Moties (PM’s)
Over concrete zaken kunnen moties worden ingediend. Het
gaat dan vaak om een concrete uitwerking van de algemene
politieke ideeën. Politieke moties zijn ondergeschikt aan het PP.
Terwijl politieke moties meestal gaan over zaken die al langer
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lopen, zijn de actueel politieke moties (APM’s) geschikt om een
uitspraak van het congres te vragen over een actuele politieke
kwestie. Deze APM’s hebben dan ook een latere inleverdeadline
dan normale moties. Als wordt gesproken over moties gaat het
meestal om politieke moties.

Congresfunctionarissen
Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor worden
een aantal ervaren leden aangesteld die streng doch
rechtvaardig, en met de nodige kwinkslagen, de zaak in het
gareel proberen te houden.

Moties van Orde
Een motie van orde is geen motie die vooraf moet worden
ingediend, maar die tijdens het congres kan worden ingediend.
Vind je bijvoorbeeld dat het congres te rumoerig wordt of vind
je dat de behandeling van moties niet overeenstemt met de
statuten, dan sta je op en roep je “Motie van Orde!”. De
congresvoorzitter zal je dan spreekrecht geven om je motie van
orde toe te lichten. Daarna zal de voorzitter je motie overnemen
of aan het congres ter stemming voorleggen.

Congresvoorzitters (CVZ): het congres wordt voorgezeten
door onafhankelijke congresvoorzitters. Zij worden door het
Landelijk Bestuur voorgedragen aan de Algemene
Ledenvergadering om het congres technisch te leiden en
hebben het recht om gedurende het congres, indien nodig, met
aanpassingen van de tijden in de agenda te komen.
Stem- en Notulencommissie (SNC): de mensen die zich
bezighouden met de stemming over de verschillende
voorstellen. Ook tellen zij de stemmen die op de verschillende
kandidaten voor bestuursfuncties en de DEMO worden
uitgebracht. Daarnaast notuleren zij ook wat er zoal gezegd
wordt tijdens de ALV.
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Resolutie 01 Onderwijs

worden via de overheid. Verder moet aan het eind van het
basisonderwijs de score van de eindtoets goed worden
doorgesproken met leraar, ouder en leerling.
In het voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo)
worden de leerlingen en studenten wel ingedeeld per niveau,
maar niet beperkt tot één niveau. De overheid moet de ruimte
geven om leerlingen of studenten op één of meerdere
onderwijsinstellingen tegelijkertijd vakken te laten volgen op
een praktisch, beroepsgericht en theoretisch niveau. De
middelbare school heeft de verantwoordelijkheid om de
planning van de eindtoetsen hierop aan te passen.
Vervolgstudies moeten de toegangseisen van de opleiding
afstemmen op losse vakken en daarmee de minimumeisen zelf
bepalen. Een onderwijsinstelling mag zelf bepalen hoe ver ze
hierin gaan.
Studenten horen zelf de baas te zijn over hun eigen agenda, door
het onderwijs flexibel in te delen. Zo ontstaat er ruimte voor
extracurriculaire activiteiten of mantelzorg. De Jonge
Democraten vinden dat in het kader van een leven lang leren het
voor iedereen mogelijk moet zijn om in deeltijd te studeren
zonder te betalen voor de hele studie. Door het eigenaarschap
van de schoolloopbaan bij de persoon zelf te leggen ontstaat er
een doorlopende leerlijn.
3.1.3 Toegankelijkheid
Onderwijs moet zowel fysiek als financieel toegankelijk zijn. Bij
fysiek
toegankelijk
kan
worden
gedacht
aan

Indieners: [Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske
Steenstra, Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam,
Cas Lammerink, Justus Weustink, Tino van Rossum, Max
Verdegaal, Evrim Hotamis, Eswara de Mol, Wim Verhagen,
Hendrik van Hout, Ingrid Weerts
Woordvoerder: Jetske Steenstra
Betreft: Hoofdstuk 3.1 Onderwijs, regel 8-101
Schrap: Hoofdstuk 3 Onderwijs, regel 8-101
Vervang door:
3.1 Onderwijs
3.1.1. Individu
De Jonge Democraten willen een onderwijssysteem waar de
behoeften van het individu voorop staan en de leraar wordt
gewaardeerd. In jouw schoolloopbaan vorm je samen met de
onderwijsgevenden een eigen ontwikkelpad. Uiteindelijk kun je
door toegankelijk en flexibel onderwijs een leven lang blijven
leren. In Nederland bepaalt niet het opleidingsniveau jouw
waarde en identiteit, maar bepalen kennis en vaardigheden
jouw plek in de maatschappij.
3.1.2 Flexibilisering
Iedereen hoort de kans te krijgen hun talenten te ontwikkelen.
Elk kind tot vier jaar zou daarom via voorschoolse educatie al de
mogelijkheid moeten hebben tot een kansrijke instroom in het
basisonderwijs. Financiering hiervan moet gesubsidieerd
15
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rolstoeltoegankelijkheid, prikkelvrije ruimtes en online
leeromgevingen. Voor leerlingen die dat nodig hebben moet het
speciaal onderwijs blijven bestaan. De overstap van speciaal
naar regulier onderwijs of andersom moet wel zo gemakkelijk
mogelijk worden gemaakt. Het speciaal onderwijs moet kunnen
passen binnen het reguliere onderwijs door bijvoorbeeld een
speciaal onderwijs klas aan te bieden binnen een reguliere
school.
Bij financiële toegankelijkheid voor iedereen kunnen we denken
aan de vrijwillige ouderbijdrage en het beschikbaar stellen van
lesmaterialen. De financiële situatie van ouders mag op geen
enkele manier het onderwijs van het kind in de weg staan.
Scholen horen centraal te staan in een netwerk van initiatieven
zoals extra begeleiding, sport, kunst- en cultuuronderwijs om zo
het schaduwonderwijs zo veel mogelijk tegen te gaan.
3.1.4 Onderwijzend personeel
De leraar moet meer gewaardeerd worden. Het onderwijs voor
toekomstige leraren moet worden aangepast zodat leraren
vanuit hun talenten kunnen lesgeven. In de opleiding zijn
pedagogiek, didactiek en taalbeheersing de basis. Daarna
zorgen vakspecifieke en doelgroepgerichte modules voor
verdere voorbereiding waardoor met iedere aanvulling
makkelijker overgestapt kan worden naar een ander
schooltype.
De Jonge Democraten vinden dat per 20 leerlingen 1 fte moet
staan. Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen of er meer

handen in de klas komen, er minder uren wordt lesgegeven of de
klassen kleiner worden. De taken die het onderwijzend en
onderwijsondersteunend personeel uitvoeren moet te allen
tijde erkend en betaald worden. Een assistent die een
onderwijzende taak doet hoort hier dus ook voor betaald te
worden. In alle soorten onderwijs horen leraren hetzelfde
basissalaris te krijgen, waarna elke taakuitbreiding, extra
ervaring of diploma een verhoging van het salaris betekent.
De Jonge Democraten vinden verder dat het onderwijs en de
klas geen eiland moet zijn. Het moet dus aangemoedigd worden
om als klas op bezoek te gaan bij instanties voor buitenschools
activiteiten of hiervoor instanties binnen de school te halen. De
buurt en onderwijsinstellingen moeten meer met elkaar
verweven worden. Er kan ook gedacht worden aan extra inzet
van
onderwijsassistenten,
co-teachers,
kunsten
cultuurdocenten en sportdocenten.
3.1.5 Medezeggenschap en bestuur
Medezeggenschap bevordert het democratische proces binnen
onderwijsinstellingen. Om medezeggenschap sterk te houden
moet het medezeggenschapsorgaan en hun mening zichtbaar
zijn voor alle betrokkenen. De mate van inspraak wordt groter
naarmate jongeren ouder worden. Bestuurslagen moeten
daarbij transparant zijn zodat hun handelen en geldstromen
zichtbaar en opvraagbaar zijn.
Binnen het primair en voortgezet onderwijs moeten alle
leerlingen
betrokken
worden
bij
medezeggenschap
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bijvoorbeeld
door
middel
van
gekozen
klassenvertegenwoordigers. Daarnaast kan de ouderraad
advies geven over de werking van de school. De leerlingenraad
mag betrokken worden bij de omgeving van de school en hoort
dus ook buiten school bereikbaar te zijn voor eventuele
initiatieven.
Binnen het vervolgonderwijs kan de medezeggenschap veel
intensiever. Door middel van decentrale raden wordt de stap
naar medezeggenschap makkelijker gemaakt. De Jonge
Democraten vinden daarom dat elke opleiding of cluster een
raad moet hebben om medezeggenschap bereikbaar te maken
voor elke student. Decentrale raden blijken echter niet altijd
goed te functioneren door weinig ondersteuning en beperkende
regels. Om de medezeggenschap zo transparant en effectief
mogelijk te maken moeten alle medezeggenschapslagen,
studenten en docenten direct met elkaar kunnen
communiceren.
Ook
evaluaties
moeten
openlijk
gecommuniceerd worden met alle betrokkenen. Er zal echter
wel gelet moeten worden op constructieve feedback.
Verder
vinden
de
Jonge
Democraten
dat
bij
onderwijsinstellingen de verantwoordelijkheid ligt voor
professionalisering van hun medezeggenschapsorgaan door
trainingen te faciliteren en juridische ondersteuning aan te
bieden. Daarnaast hoort het aantal betaalde uren van
medezeggenschappers in verhouding te zijn met de verwachte
werkzaamheden. Deze moeten jaarlijks geëvalueerd worden

met medezeggenschappers, oud-medezeggenschappers en
bestuurders. Naast een financiële waardering kan ook worden
gedacht aan een niet-financiële waardering, zoals een
certificaat.
3.1.6 Overheid
Vrijheid van onderwijs is één van de belangrijkste pijlers in het
Nederlandse
onderwijssysteem.
De
overheid
legt
minimumeisen vast voor de kwaliteit van het onderwijs en
koppelt de financiering hier aan. De Onderwijsinspectie
controleert de scholen op kwaliteit door de visie en richtlijnen
van de onderwijsinstelling te evalueren. Cijfers mogen in
inspectierapporten worden meegenomen, maar zijn niet
bepalend. Ook bij het vervolgonderwijs is het aantal binnen de
gegeven tijd afgestudeerde studenten geen maatstaf voor de
kwaliteit van het onderwijs. Rendementsdenken is dus niet
meer van deze tijd.
Om vrijheid van en toegang tot elke vorm van onderwijs te
beschermen moet de scheidslijn tussen bijzonder onderwijs en
openbaar onderwijs verdwijnen. Leraren en leerlingen kunnen
daarom niet meer worden afgewezen en onderwijsinstellingen
krijgen geen extra financiering meer vanuit andere organisaties
dan de overheid. De Jonge Democraten vinden dat de overheid
weinig te zeggen heeft over de vorm en visie van het onderwijs
met als enige eis dat de Onderwijsinspectie controleert op het
zo neutraal mogelijk onderwijzen over de meest
vooraanstaande religies en levensbeschouwingen. Om het
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onderwijs neutraal en actueel te houden wordt in samenspraak
met meerdere partijen binnen het Nederlandse onderwijs om
de vijf jaar het curriculum geëvalueerd en eventueel aangepast.
Schoolboeken zullen daardoor niet meer actueel genoeg zijn en
hebben in de toekomst niet de leidende, maar een
ondersteunende functie.
De Jonge Democraten vinden dat wetgeving rond curriculum en
onderwijsorganisatie moet worden aangepast om beter aan te
sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.
Scholen die willen vernieuwen moeten dit gemakkelijker
kunnen doen. Zo zou bijvoorbeeld het aantal (onnodige)
verplichte lesuren naar beneden kunnen zodat er meer tijd
vrijkomt voor persoonlijke ontwikkeling buiten de klas. De
Jonge Democraten vinden bovendien dat scholen meer ruimte
moeten krijgen om volwaardige, kwalitatieve vakken in het
Engels aan te bieden. Om het tweetalig onderwijs meer
mogelijkheden te geven zouden de eindexamens ook in het
Engels beschikbaar moeten zijn.
3.1.7 Financiering
De Jonge Democraten vinden dat er de komende jaren flink
geïnvesteerd moet worden in onderwijs. Het financieren van
toegankelijke en goed onderhouden onderwijsomgevingen
voor primair en voortgezet onderwijs is de taak van de
provincies. Scholen moeten verder een duurzame en leefbare
leeromgeving hebben.

De Jonge Democraten zijn voorstander van het sociaal
leenstelsel. Om misbruik van het leenstelsel te voorkomen is het
van belang dat de rente op studieleningen in ieder geval hoger is
dan de spaarrente. Verder vinden de Jonge Democraten dat de
aanvullende beurs behouden moet blijven. Op die manier wordt
de toegankelijkheid van het vervolgonderwijs gewaarborgd. Op
het vervolgonderwijs mogen instellingen niet gestraft worden
wanneer studenten langer doen over de formele
studieloopbaan. Studenten mogen wel aangemoedigd worden
om binnen acht jaar af te studeren.
3.1.8 Internationalisering en Europa
Voor studenten is studie en stage in het buitenland een manier
om zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te vergroten. De
Jonge Democraten vinden daarom dat studie en stage in het
buitenland gestimuleerd moet worden. Alle studenten kunnen
daarbij aanspraak maken op de Erasmusbeurs. Het aanvragen
hiervan moet niet een te grote drempel zijn. Voornamelijk het
beroepsonderwijs op internationaal gebied moet worden
verbeterd door het bevorderen van stages in het buitenland.
Verder moet de Europese Unie een coördinerende rol op zich
nemen gelijke onderwijsvormen met elkaar te koppelen zodat
bijvoorbeeld beroepsgerichte studies elkaar internationaal
kunnen vinden.
De internationale student is in Nederland altijd welkom en heeft
toegang tot introductieweken, medezeggenschap, verenigingen
en Nederlandse taalcursussen. Bij het binnenhalen van
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internationale studenten moet echter wel rekening worden
gehouden met huisvesting.
Binnen de Europese Unie kan geïnvesteerd worden in Europabrede projecten waar de focus ligt op het faciliteren van
meertalig onderwijs, leerplicht in alle landen doortrekken tot 18
jaar en en werken aan internationale erkenning van het
onderwijsniveau door middel van evaluaties. Verder moet er in
de Europese Unie gewerkt worden aan een goed lopend
lerarennetwerk zodat leraren kennis kunnen delen en zich
verder kunnen ontwikkelen. Europese platforms en congressen
kunnen zorgen voor een roulatiesysteem om zo ervaring op te
doen in andere onderwijssystemen. De Jonge Democraten
hopen dat er uit deze samenwerking lespakketten worden
ontworpen betreffende de Europese Unie en het
wereldburgerschap die door alle scholen in Europa kunnen
worden gebruikt.
3.1.9 Leven Lang Leren
In een snel veranderende maatschappij zullen de banen ook snel
veranderen of verdwijnen. Werkenden en werkzoekenden
moeten daarom ook makkelijk hun vaardigheden en kennis bij
kunnen houden door te verbreden, verdiepen of om geheel
nieuwe vaardigheden of kennis te leren om zo nuttig te blijven
binnen de arbeidsmarkt.
Het individu is als eerste verantwoordelijk, maar van de
brancheorganisaties, werkgevers en de overheid wordt
verwacht dat er geld en tijd wordt vrijgemaakt zodat het

personeel zich kan ontwikkelen. De overheid moet hierin een
coördinerende rol op zich nemen en moet met name bij
praktische banen zorgen voor bewustwording van de noodzaak
van een leven lang leren. Iedereen mag een
levenlanglerenkrediet hebben en een individueel leer- en
ontwikkelingsbudget opbouwen tot het aanvragen van de
AOW-uitkering.
Om ervaring op te doen in de arbeidsmarkt zijn er stages,
leerwerkplekken, werkervaringsplekken en traineeships nodig.
Afgestudeerden krijgen tijdens hun stage een derde van hun
minimumloon en studenten krijgen een stagevergoeding. Bij
een traineeship moet dit tenminste minimumloon zijn. Verder
moeten stageplekken gekoppeld zijn aan het curriculum van de
student en moet er een intensieve samenwerking zijn tussen de
stageplek en het opleidingsinstituut.
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Resolutie 02 Europese Unie

Democraten willen daarom dat de direct gekozen Europese
volksvertegenwoordiging, het Europees Parlement (EP), meer
bevoegdheden krijgt en dat de parlementaire processen dichter
bij de burger worden gebracht. Het EP moet initiatiefrecht
krijgen, waarbij de Europese Commissie (EC), het uitvoerende
orgaan van de Europese Unie met neutrale commissarissen, en
de Raad van de Europese Unie (de Raad), de wetgevende EUinstelling waar de relevante ministers van lidstaten over
bepaalde onderwerpen samenkomen, recht van amendement
krijgen. De bevoegdheden van nationale vertegenwoordigingen
in de Europese politiek via de Europese Raad (ER), de instelling
waar de staatshoofden of regeringsleiders van de lidstaten
samenkomen en beslissen welke politieke richting de Unie zal
nemen, en de Raad moeten beperkt worden. Zo moet de Raad
slechts bij onderwerpen van het hoogste nationale belang, zoals
defensie, via de unanimiteitseis stemmen. Voor overige
stemmingen moet binnen de Raad het principe van
gekwalificeerde meerderheid gelden, wat inhoudt dat 55
procent van de lidstaten met een gezamenlijke bevolking die 65
procent van de Unie beslaat nodig is voor een instemming.
Het is van belang dat de EU-bevolking duidelijkheid heeft over
de dagelijkse gang van zaken in het Europees Parlement, zodat
de burger de volksvertegenwoordiging in de gaten kan houden.
Dit houdt in dat de Europese politiek op een vaste locatie moet
functioneren. De debatten die op deze locatie plaatsvinden
moeten toegankelijk zijn voor de bevolking, bijvoorbeeld via

Indieners: [Werkgroep Europese Unie] David ten Cate,
Willemijn Vredegoor, Maarten Tollenaar, Christiaan de Vries,
Jan-Gert Zevenbergen, Jesper Gieben, Lars Gerrits, Luuk Bolks,
Pieter Bonenkamp, Thijs de Jong, Nina Peeters
Woordvoerder: David ten Cate
Betreft: Hoofdstuk 12 Europese Unie
Schrap: Hoofdstuk 12 Europese Unie
Vervang door:
12 Europese Unie
12.1 Democratie
De Jonge Democraten zien de Europese Unie als een project dat
het Europese continent blijvende vrede, verbeterde handel en
steeds meer eenheid tussen de diverse culturen heeft gebracht.
Er moet echter nog een hoop veranderen voordat de EU
functioneert als een optimaal zuivere en transparante
democratie. Daarom hebben de Jonge Democraten een
progressief democratisch idee over de politieke inrichting van
de EU. De Jonge Democraten zien de toekomst van de Europese
Unie als een geïntegreerde federatie, die vrede en stabiliteit in
het continent waarborgt.
12.1.1 Radicale democratisering op korte termijn
Om de legitimiteit van het Europese project te waarborgen is
het van belang dat de Europese politiek al haar burgers
vertegenwoordigt in een zuiver democratisch proces. De Jonge
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Europese publieke media. De onkostenvergoedingen die EUambtenaren genieten moeten inzichtelijk gemaakt worden. Om
de kennis van Europese burgers over de werking van het
Europese politieke stelsel te bevorderen, moeten stembiljetten
naast nationale partijen ook voorzien worden van de naam van
de Europese fracties waarvan deze partijen deel uitmaken.
Voor het goed functioneren van de Europese democratie is
transparantie een vereiste. Trilogen, de aan de parlementaire
behandeling voorafgaande onderhandelingen achter gesloten
deuren tussen vertegenwoordigers van de Commissie, het
Parlement en de Raad, die het Europese wetgevingsproces
informeel en ontransparant maken, zijn niet wenselijk als de
voornaamste factor van het wetgevingsproces. Vandaag de dag
vormen ze echter wel de belangrijkste factor. Het belang van
trilogen in de huidige vorm van de Unie voor het versnellen en
mogelijk maken van een efficiënte wetgeving is echter
onmiskenbaar, dus kunnen deze niet verdwijnen voordat de
onderliggende problemen worden aangepakt. De Jonge
Democraten erkennen de problemen rond het logge en
langzame wetgevingsproces, maar deze kunnen beter worden
opgelost door een grondige herinrichting van de huidige
wetgevingsprocedure en van de organen die hiervoor
verantwoordelijk zijn. Zo kunnen de trilogen weer functioneren
zoals ze in eerste instantie bedoeld waren, namelijk voor het
uitwerken van technische details en het bespreekbaar maken
van politiek gevoelige kwesties.

Belangrijk voor het voorkomen van onduidelijke situaties als
gevolg van een voorgenomen uittreding van een lidstaat is dat
artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)
zal moeten worden aangepast. Zo moet voor uittreding van een
lidstaat een tweederde meerderheid bestaan, ofwel via een
referendum ofwel via het wetgevende orgaan in de betreffende
lidstaat. Ook zal een heldere procedure voor deze uittreding
moeten worden uitgezet, zodat in het geval van uitvoering van
dit proces, dit zowel voor de Unie als voor de verlatende lidstaat
zo soepel mogelijk gaat.
De Jonge Democraten zijn van mening dat de huidige
toetredingseisen voor een potentiële nieuwe lidstaat van de EU,
de criteria van Kopenhagen, instemming van de huidige
lidstaten, instemming van de EU-instellingen en instemming van
de toetredende lidstaat, toereikend zijn.
12.1.2 De Europese democratie van de toekomst
De Jonge Democraten zijn voorstander van de transitie van de
EU naar een Europese federatie, als een logisch gevolg van het
voornemen van een ‘steeds hechter verbond’ dat in EUverdragen vastgelegd is. De bewoners, Europeanen, moeten
een Europees burgerschap krijgen en zich kunnen identificeren
als Europese burger. Er wordt een Europese Grondwet
opgesteld. Deze moet een duidelijke trias politica met goed
gescheiden machten binnen de Europese Unie aanbrengen om
de rechtsstaat en democratie binnen de EU te garanderen. Er
moet ook een Europees constitutioneel hof worden opgericht,
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dat de hoogste rechtsprekende instantie binnen de EU zal zijn
en mag oordelen over interpretaties van de Grondwet. Dit hof
moet gerechtigd zijn om wetgeving van de Europese wetgever
onconstitutioneel en daarmee ongeldig te verklaren. Ook zal
het constitutioneel hof de macht hebben om een lidstaat van
bepaalde rechten binnen de Unie te ontzeggen en daarmee ook
het stemrecht van haar vertegenwoordigers. Dit mag echter
enkel gebeuren in het geval van ernstige strijdigheid met de
waarden van de Unie zoals eerbied voor de menselijke
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en
eerbiediging van de mensenrechten. Dit ter vervanging van
artikel 7 van het VEU, waar deze macht nu ligt bij de unanieme
besluitvorming van de Europese Raad, zonder de lidstaat in
kwestie.
De Jonge Democraten zijn van mening dat er een gekozen
president aan het hoofd van de Europese federatie moet staan.
De president is de volksvertegenwoordiger op federaal niveau
met een zelf samengesteld kabinet dat gecontroleerd wordt
door het Europese Parlement en de Senaat en is tevens
opperbevelhebber van de Europese krijgsmacht. De macht om
te bepalen wanneer er militaire acties mogen plaatsvinden ligt
echter bij het Europees Parlement. Het Europese Parlement kan
met een gekwalificeerde meerderheid de president afzetten.
Dit kabinet dient ter vervanging van de Raad van de Europese
Unie. De oprichting van dit kabinet houdt ook in dat er naast

Europese ministers ook Europese ministeries worden
opgericht.
De presidentiële republiek die de Europese federatie vormt
wordt democratisch ingesteld en bevat een Senaat en een
Europees Parlement. De Senaat wordt via een districtenstelsel
gekozen en zorgt ervoor dat de lokale belangen van de lidstaten
in acht worden genomen, en het Parlement wordt gekozen via
het Duitse stemsysteem, waarbij de helft van de zetels wordt
verdeeld over kandidaten uit de betreffende kiesdistricten en
de
andere
helft
via
transnationale
evenredige
vertegenwoordiging. Kiesgerechtigde burgers hebben in dit
stelsel dan dus ook twee stemmen, één voor in zijn of haar
kiesdistrict en een voor de transnationale verkiezing. De
Europese Raad en de Europese Commissie worden samen met
opt-outs, uitzonderingsposities voor lidstaten op de Europese
wetgeving, afgeschaft. Leden van het Europese Parlement of
ieder die de kiesdeler van het Europees Parlement aan
handtekeningen voor zijn kandidatuur heeft mag zich
verkiesbaar stellen, op voorwaarde dat de kandidaat vijf jaar in
de Europese Unie heeft gewoond. De president wordt verkozen
volgens het tweeronden-systeem, waarbij via een directe
verkiezing een absolute meerderheid behaald moet worden
door een kandidaat. Wanneer deze niet in de eerste ronde
behaald wordt, moeten de twee kandidaten met de meeste
stemmen in de eerste ronde doorgaan naar een tweede
kiesronde.
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12.2 Economie en Financiën
12.2.1 Een democratische EU-begroting
De Jonge Democraten streven naar een begrotingscyclus die
samenvalt met het democratisch mandaat van het Europees
Parlement. Zo praat de Europese volksvertegenwoordiging mee
over hoe het geld verdeeld wordt. Op de langere termijn streven
de Jonge Democraten ernaar dat de begroting ieder jaar
vastgesteld wordt om een zo groot mogelijke flexibiliteit te
bieden voor Europees beleid. Er moet sprake zijn van solidariteit
tussen lidstaten wat betreft de begroting. Daarom zijn rebates,
de kortingen op de bijdragen aan de EU-begroting; en andere
voordelen voor individuele lidstaten niet wenselijk. Een
verenigd Europa heeft geen baat bij een beslissingsproces
waarbij individuele lidstaten de begroting kunnen blokkeren.
Daarom pleiten de Jonge Democraten ervoor dat de begroting
moet worden goedgekeurd door een gekwalificeerde
meerderheid. De Jonge Democraten vinden het belangrijk dat
de begroting toereikend is om de door de Europese wetgevende
instellingen opgestelde inhoudelijke doelen van het EU-beleid
te realiseren. Als dit betekent dat er meer financiële middelen
nodig zijn, moeten deze beschikbaar gesteld worden. Er moeten
strenge voorwaarden verbonden worden aan EU-subsidies
voor lidstaten, waaronder het respecteren van de EUregelgeving en het behouden van de democratische rechtsstaat.
12.2.2 Een eerlijke interne markt

De Jonge Democraten willen de Europese interne markt
verbeteren. Er moet op korte termijn worden nagedacht over
verdere integratie van sectoren die nu nog beschermd worden
door nationale belangen en regelgeving. De vrijheden van
verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten zijn hierin
leidend. De Jonge Democraten zijn daarnaast van mening dat
vrij verkeer van informatie ook van vitaal belang is voor een
moderne interne markt. Het streven op lange termijn is een
interne markt zonder belemmeringen. Zo moet het makkelijker
worden om een bedrijf uit te breiden van de ene lidstaat naar de
andere; daar hoort ook het wegnemen van onnodige barrières
en het harmoniseren van de fiscale wetgeving bij. Barrières
aangaande volksgezondheid of gevaarlijke middelen zoals
vuurwerk moeten echter in stand kunnen blijven aangezien
lidstaten hier zeggenschap over moeten kunnen behouden.
De EU moet erop toezien dat binnen de interne markt
marktpartijen eerlijk met elkaar concurreren. Daarvoor heeft
de Commissie de competentie om marktpartijen die zich
bezighouden met oneerlijke praktijken te beboeten. Bij een
modern en liberaal Europa hoort een overheid die zich opstelt
als strenge marktmeester. De Commissie moet erop toezien dat
individuele lidstaten geen achterhaalde industriepolitiek
bedrijven en voorkomen dat bedrijven oneerlijke voordelen
toegespeeld krijgen op basis van nationale belangen.
De Europese Unie moet op Europees niveau belasting voor
grote bedrijven heffen, aangezien multinationals belasting
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kunnen ontwijken door schimmige deals en constructies op te
tuigen met nationale belastingdiensten. De Jonge Democraten
zien het als een goede ontwikkeling dat de EU zich meer
bezighoudt met belastingen om een race naar de bodem te
voorkomen en vinden het rechtmatig dat de EU op sommige
terreinen zelf belasting heft.
12.3 Klimaat en duurzaamheid
Als Europese Unie streven we naar een duurzame samenleving.
Omdat Europa relatief grondstofarm is, doen we er verstandig
aan om hier op een duurzame manier mee om te gaan. Urgente
problemen zoals klimaatverandering laten ons zien dat
internationale samenwerking nodig is om complexe
grensoverschrijdende milieuproblemen aan te pakken. De EU
leent zich hier bij uitstek voor.
12.3.1 Europese duurzaamheidsambities
Er moet een Europese klimaatwetgeving tot stand komen met
daarin Europese doelstellingen en bindende richtlijnen
waarbinnen lidstaten zelf mogen bepalen via welke weg ze
daaraan voldoen. De Jonge Democraten zijn van mening dat
milieuheffingen op Europees niveau geregeld moeten worden,
omdat alleen de gezamenlijke lidstaten bij machte zijn om ook
internationaal een duurzaamheidsstandaard af te dwingen.
Lidstaten die zich houden aan de Europese afspraken kunnen
beloond worden, bijvoorbeeld door middel van subsidies vanuit
de EU. Lidstaten die zich in mindere mate hieraan houden
kunnen daarop aangesproken of er zelfs voor gestraft worden.

Wetgeving is onder meer nodig om doelstellingen als
broeikasgas-neutrale
industriële
productie,
duurzame
landbouw en circulaire grondstoffenstromen te bereiken.
12.3.2 Een internationaal ingestoken klimaatbeleid
Klimaatverandering heeft grote invloed op de hele wereld.
Daarom is een internationaal klimaatbeleid een vereiste. De
Jonge Democraten willen een EU die in haar eigen groene
stroom voorziet en daarmee aan haar energiebehoeften
voldoet. Dit maakt de Unie ook minder afhankelijk van andere
landen. De EU moet in haar contact met andere landen en
internationale organisaties een internationaal klimaatbeleid
nastreven, waarbij het belang van groene energie benadrukt
wordt. De naties die meewerken aan een schonere wereld en
een beter klimaat kunnen beloond worden en naties die in
mindere mate meewerken kunnen gestraft worden,
bijvoorbeeld door middel van importheffingen op fossiele
brandstoffen. De EU dient vanuit een voorbeeldfunctie met een
internationaal klimaatbeleid te komen om zo effectief mogelijk
een beter klimaatbeleid te vervullen.
12.4 Landbouw- en natuurbeleid
12.4.1 Een Gemeenschappelijk Landbouwbudget
Europese boeren spelen een te dominante rol in de Europese
voedselketen. Dit is het gevolg van subsidies die een oneerlijke
concurrentiepositie ten opzichte van boeren uit derde landen
bewerkstelligen en innovatie tegengaan. Er moeten daarom
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uniforme EU-regels opgesteld worden die de concurrentie
eerlijk en duurzaam maken. De Jonge Democraten vinden dat er
in de nieuwe Europese begrotingen minder geld moet gaan naar
het Gemeenschappelijk Landbouw Budget (GLB). Ook moeten
subsidies van het GLB anders ingericht worden. Directe
inkomensondersteuning moet uitgefaseerd worden. In plaats
daarvan moeten boeren gestimuleerd worden wanneer ze
duurzaam werken en kringlooplandbouw nastreven. Het mag
ook niet zo zijn dat boeren uit lidstaten een oneerlijke
concurrentiepositie verkrijgen vanwege soepelere regels op het
gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn.
12.5 Mobiliteit
De Europese Unie heeft de Europese grenzen tussen lidstaten
vervaagd. In vrijwel de gehele EU kan door de Verdragen van
Schengen vrij verkeer van personen en goederen plaatsvinden.
Het reizen over de grens heen kent echter veel obstakels,
waardoor er nog geen sprake is van een écht Europees
mobiliteitsnetwerk. De Jonge Democraten zijn van mening dat
EU-investeringen mobiliteit op het continent duurzamer en
efficiënter kunnen maken.
12.5.1 Openbaar Vervoer
Tot op heden gaat reizen met het openbaar vervoer tussen EUlidstaten erg moeizaam. Treinlocomotieven moeten worden
gewisseld en ov-tickets gelden tot maximaal aan de grens. Om
te komen tot een Europees hogesnelheidslijn-netwerk (HSLnet) zal grootschalig geïnvesteerd moeten worden in het

verknopen van bestaande lijnen. Door de HSL-treinen enkel op
grote knooppunten te laten halteren kan treinverkeer een reëel
alternatief worden voor vliegverkeer, waardoor vliegverkeer
zal afnemen. Om dit doel te bereiken willen de Jonge
Democraten een versnelde invoer van het European Rail Traffic
Management
System,
dat
de
grensoverschrijdende
inzetbaarheid van treinen bevordert.
Om het openbaar vervoer in de EU aantrekkelijker te maken
voor reizigers willen de Jonge Democraten in iedere lidstaat van
de Unie een binnen de EU universeel geldende ov-chipkaart
invoeren. Dit houdt in dat iedere lidstaat een eigen OVchipkaart moet invoeren, maar dat deze overal in de EU gebruikt
moet kunnen worden om te betalen voor het openbaar vervoer.
Het doel is om daarmee buitenlands en grensoverschrijdend ov
voor EU-burgers net zo toegankelijk te maken als binnenlands
ov.
12.5.2 Lucht- en Scheepvaart
Om internationaal te kunnen blijven concurreren op het gebied
van globale handel, zijn de Jonge Democraten voorstander van
de groei van Europese havens en vliegvelden om de
bereikbaarheid van de Europese Unie te bevorderen. Deze
groei moet echter plaatsvinden binnen gestelde duurzame
kaders. De aanleg van nieuwe verbindingen die het netwerk van
waterwegen versterken moet hierbij niet geschuwd worden. De
duurzame groei moet gefaciliteerd worden door de EU. Dit kan
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gebeuren door duurzame projecten te subsidiëren wanneer zij
aan door de EU gestelde duurzaamheidseisen voldoen.
12.6 Buitenlandbeleid
De EU moet van de Jonge Democraten de verantwoordelijkheid
nemen om de wereld leefbaarder, veiliger en democratischer te
maken. De Jonge Democraten vinden een Europees
gemeenschappelijk buitenlandbeleid en handelsbeleid daarom
noodzakelijk. De Jonge Democraten geloven in de kracht van
samenwerking en streven naar gezamenlijke optredens met
andere staten waar mogelijk. De toename van individueel
optreden in de wereld zien we daarom als een ongewenst
fenomeen. Daarom vinden de Jonge Democraten het een
noodzaak dat de EU een leiderschapsrol moet nemen op het
wereldtoneel. Hierbij is een Europees mandaat voor
buitenlands beleid noodzakelijk, zodat de EU effectief kan
optreden. De Jonge Democraten erkennen dat dit mandaat
door persoonlijke nationale voorkeuren vaak bemoeilijkt wordt.
Daarom willen de Jonge Democraten het buitenlandbeleid de
komende jaren steeds verder stroomlijnen, zodat er in de
toekomst maar één visie in het buitenlandse beleid is binnen de
EU, namelijk de Europese. Dit betekent dat in de beleidsvorming
ten opzichte van het buitenlandbeleid meer de Europese sfeer
ingebracht moet worden. De EU heeft bovendien de afgelopen
jaren de beleidskoers van de VS gevolgd. De Jonge Democraten
zien het als gewenst dat de EU deze volgende rol moet omzetten
in een leidersrol en hierbij een eigen politieke koers moet varen.

In de huidige situatie waarin de internationale politiek wordt
gekenmerkt door onvoorspelbaarheid is het namelijk van groot
belang om autonoom te kunnen reageren op ontwikkelingen op
het politieke wereldtoneel.
12.6.1 Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
(GBVB), dat ondersteund wordt door de Europese Dienst voor
Extern Optreden (EDEO), is de hoeksteen van het Europees
buitenlandbeleid. De Jonge Democraten geloven in de kracht
van Europa als blok om op te treden op het wereldtoneel. De
vaststelling van het GBVB verloopt op dit moment echter stroef.
In de Raad wordt er vaak met unanimiteit gestemd, waardoor
gemeenschappelijke initiatieven een veto kunnen krijgen. Om
snel en effectief te reageren op buitenlandse ontwikkelingen
vinden de Jonge Democraten het noodzakelijk om deze
unanimiteit af te schaffen en om te gaan stemmen met
gekwalificeerde meerderheid. Dat wil zeggen meer dan 55
procent van de lidstaten die samen 65 procent van de EUbevolking vertegenwoordigen. Zo wordt voorkomen dat het
GBVB wordt lamgelegd omdat een land dwars zit op een
bepaalde kwestie.
12.6.2 Buitenlandse handel
De Jonge Democraten zijn een groot voorstander van een
uniform handelsbeleid, waarin zoveel mogelijk gestreefd wordt
naar het dienen van de gemeenschappelijke unie, waarbij ook
rekening gehouden moet worden met het stimuleren van
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eerlijke, duurzame en veilige handel. Het handelsbeleid moet
volgens ons gesteund zijn op een alsmaar toenemende
vrijhandel, waarbij tariefverlaging de norm moet worden.
12.6.3 Stabiliteit in omringende landen
De EU is gebaat bij stabiliteit in omringende landen, zodat
problemen als de migratiecrisis tegengegaan worden. Stabiliteit
in andere landen zorgt tevens voor betere handelsbetrekkingen
met de Europese Unie. Het versterkt de externe soevereiniteit
van landen indien deze in gevaar komt door andere staten. Een
belangrijk voorbeeld hiervan is het Eastern Partnershipprogramma, een beleidsplan om de band tussen de EU en zes
Oost-Europese landen te versterken. De Jonge Democraten
zien dit soort programma’s als een goede stap aangezien het de
stabiliteit, economische en politieke betrekkingen verbetert
met de Europese Unie.
12.6.4 De EU in relatie tot internationale organisaties
Europa dient als een blok op te treden op het wereldtoneel en
moet daarbij de mogelijkheid hebben om één stem te laten
horen in internationale organisaties, bijvoorbeeld de VNveiligheidsraad, de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa en de Raad van Europa. Dit betekent
dat er een Europese stem komt en dat deze stem goed
afgestemd wordt binnen de Europese democratie. Op deze
manier kan Europa zich sterker inzetten voor mensenrechten.
Dit proces van internationale vertegenwoordiging is echter wel
een doel voor op langere termijn, dat tot stand komt als hiervoor

een noodzaak ontstaat of als er voldoende draagvlak onder de
Europese bevolking voor is.
12.6.5 Ontwikkelingssamenwerking
De EU moet ontwikkelingssamenwerking bieden aan landen die
dit nodig hebben, vooral op het vlak van economische
ontwikkelingen, gezondheidszorg, onderwijs, verduurzaming en
emancipatie. Om de EU zichtbaarder te maken in de
ontwikkelingssamenwerking moet deze effectiever in Europees
verband gecoördineerd worden, waarbij ieder land iets
bijdraagt. Op deze manier wordt de taakverdeling duidelijker
voor lidstaten binnen de ontwikkelingssamenwerking. De Jonge
Democraten zijn zich ervan bewust dat de Europese Unie met
verschillende landen verschillende handelsbetrekkingen heeft.
Daarom vinden de Jonge Democraten dat landen die zich
welwillend opstellen in handelsbetrekkingen met de EU en de
Europese principes van mensenrechten en democratie
nastreven,
voorgetrokken
moeten
worden
met
ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast vinden de Jonge
Democraten dat de EU een leiderschapsrol moet nemen in het
promoten van mensenrechten in andere landen, door middel
van dialogen met politieke en niet-politieke actoren.
12.7 Asiel en Migratie
Als gevolg van de Verdragen van Schengen is de EU de enige
logische besluitvormer over wie de Europese Unie inkomt. De
verantwoordelijkheid voor en daarmee ook de invulling van het
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integratieproces dient echter nog steeds bij de lidstaten te
liggen.
12.7.1 Europese asielaanvraag en verdeelmechanisme
De Europese buitengrenzen moeten goed bewaakt worden.
Daarom moet Frontex, het Europese grens- en
kustwachtagentschap, meer financiële middelen krijgen.
Gevaarlijke migratie moet zo veel mogelijk ontmoedigd worden.
Daarnaast moet er voor mensen die naar de EU komen wel de
mogelijkheid zijn asiel aan te vragen. Het opstellen van een
uniform Europees asielbeleid kan ervoor zorgen dat mensen de
noodzaak van een risicovolle oversteek niet meer zien zitten.
Mensen die zich gedwongen voelen hun land te verlaten en asiel
aan te vragen in Europa moeten dit op centrale aanvraagpunten
kunnen doen, zowel binnen als buiten Europees grondgebied.
Om ervoor te zorgen dat Europese lidstaten allemaal hun
steentje bijdragen aan de asielstroom, moet er een herziening
van het Dublinverdrag, het verdrag dat bepaalt hoe de EU met
asielzoekers omgaat, komen en moet het huidige
verdeelmechanisme herzien worden. De Jonge Democraten
vinden daarnaast dat economisch sterkere lidstaten een
grotere rol moeten spelen bij het opnemen van asielzoekers dan
economisch zwakkere lidstaten, om hiermee het draagvlak
binnen de Unie voor het opnemen van vluchtelingen zo breed
mogelijk te houden.
De Jonge Democraten stellen vast dat de huidige financiering
van het asielstelsel buiten het takenpakket van de EU valt. Om

een gelijk speelveld en gelijke standaarden te garanderen
vinden de Jonge Democraten dat er een centraal Europees
asielbudget moet komen, dat de centrale aanvraag en Frontex
moet financieren . De verdeelsleutel moet ook in Europees
verband opgesteld en geregeld worden.
12.8 Defensie
De Jonge Democraten erkennen dat de geopolitieke
spanningen in de wereld steeds verder oplopen. Met mogelijk
agressieve autocratieën aan onze buitengrenzen en een transAtlantisch bondgenootschap waarvan het bestaan niet langer
zeker is, kan de EU niet anders doen dan verder te integreren op
het gebied van defensie. De creatie van een Europese
krijgsmacht is hiervoor essentieel.
12.8.1 Een Europese krijgsmacht
Hoewel een natiestaat de voorkeur heeft voor een eigen
onafhankelijke defensiemacht en eigen verantwoordelijkheid
voor de inzetbaarheid van nationale manschappen, zien de
Jonge Democraten de noodzaak van verregaande integratie van
de Europese krijgsmachten, met als einddoel een Europese
krijgsmacht. Verdere Europese defensie-integratie is geen
vervanging van Europese deelname aan de NAVO, maar een
toevoeging hieraan. Het vormen van een dergelijke krijgsmacht
kan niet in één keer gebeuren, dus moeten er geleidelijk nieuwe
samenwerkingsinitiatieven zoals Permanent Gestructureerde
Coöperatie (PESCO) worden opgezet om de Europese
defensiemachten beter op elkaar af te kunnen stemmen. Een
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eerste grote stap richting een volwassen Europese krijgsmacht
is het vormen van een leger-detachement dat deel kan nemen
aan missies van humanitaire aard, zoals hulp bij natuurrampen.
De Europese krijgsmacht moet op korte termijn onder controle
komen te staan van het Europees Parlement. De Raad heeft de
mogelijkheid over de inzet een veto uit te spreken op basis van
een meerderheidsstemming in de Raad. Deze Europese
krijgsmacht wordt gefinancierd door het door de NAVO
bepaalde bijdragepercentage van het EU-BBP, buiten de initiële
opzetkosten van deze krijgsmacht. De Jonge Democraten zien
dit Europese leger niet alleen als defensieve macht, maar ook als
een interventiemacht die op VN-, NAVO- of een eigen mandaat
missies uitvoert op globaal niveau. De huidige nationale
militaire bases binnen en buiten Europa worden overgenomen
door de nieuwe Europese krijgsmacht. Er moet geen Europese
dienstplicht worden ingevoerd. Het Franse nucleaire
wapenarsenaal moet worden overgedragen aan de EU, waarna
de EU het non-proliferatieverdrag ondertekent. De Jonge
Democraten streven, zoals in dit verdrag staat, naar de
vermindering van het aantal kernwapens op aarde, maar zien
tevens het belang van een nucleair verdedigingsmiddel op het
Europese continent.
12.9 Zorg
Nederland is een verzorgingsstaat, wat het voordeel heeft dat
elke inwoner toegang heeft tot een basispakket kwalitatief
goede, betaalbare zorg. Alle EU-landen kennen een systeem dat

het grootste deel van de bevolking verzekert van toegang tot
zorg, maar de verschillen in dekking, stelsel, organisatie,
financiering en eigen betalingen zijn groot. Dit heeft niet alleen
effect op de gezondheid van inwoners van lidstaten, maar ook,
via de premies die burgers en bedrijven betalen, op de
concurrentiepositie tussen lidstaten.
Alle lidstaten van de EU hebben hun eigen zorgstelsel en die
lidstaten willen hun burgers zorg leveren van een hoog niveau.
Voor het definiëren van de zorg, het betalen en het registreren
zijn er veel verschillende systemen. Het Europese
gezondheidszorgbeleid is gericht op bescherming en
verbetering van gezondheid, gelijke toegang tot moderne en
doelmatige gezondheidszorg voor alle Europeanen en het
coördineren van ernstige bedreigingen van de gezondheidszorg
die meer dan een lidstaat betreffen. De Jonge Democraten
steunen dit beleid, maar zien daarnaast mogelijkheden om in
Europees verband meer te bereiken.
12.9.1 Medisch-ethisch beleid
De Jonge Democraten geloven in het zelfbeschikkingsrecht van
mensen. Niet in alle EU-lidstaten zijn abortus en euthanasie
gelegaliseerd. De Jonge Democraten vinden daarom dat in de
hele EU abortus gelegaliseerd dient te worden, waarbij op
langere termijn ook euthanasie toegankelijk moet worden. Bij
Europese legalisering dient ook het proces van medische
evaluatie voorafgaand aan de inzet van dergelijke ingrepen een
bepaald Europees minimum te hebben, zodat landen zoals
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Nederland flexibel beleid kunnen houden, terwijl
conservatievere lidstaten zo ook op terughoudende wijze de
burger kunnen voorzien van hun zelfbeschikkingsrecht.
12.9.2 Dure geneesmiddelen
De lidstaten hebben ieder voor zich weinig macht om een lagere
prijs voor geneesmiddelen te bedingen. Als een land de hoge
prijs niet wil betalen, komt het middel niet beschikbaar. Dat
probleem moet Europees worden aangepakt. Het is daarbij ook
van belang dat geneesmiddelen binnen Europa tegen een lagere
prijs geproduceerd kunnen worden, zodat de Europese Unie
minder afhankelijk wordt van duurdere import buiten Europa.
12.9.3 Vaccinaties
Vaccinaties voorkomen de verspreiding van infectieziekten.
Omdat deze ziekten geen landsgrenzen kennen, is het volgens
de Jonge Democraten verantwoord dat de hele EU zich sterk
maakt voor het stimuleren van inentingen tegen ziekten,
bijvoorbeeld binnen een Europees vaccinatieprogramma van
vaccinaties die in alle EU-lidstaten zouden moeten worden
aangeboden. Door Europese samenwerking kan daarnaast een
besparing worden gerealiseerd in de ontwikkel- en
productiekosten van de vaccins.
12.10 Sociale Zaken
12.10.1 Een Sociaal Europa
Sociale zekerheid als vangnet stelt mensen in staat om zich te
ontwikkelen. Vanuit progressief-liberaal oogpunt is het
belangrijk om iedereen gelijke kansen te bieden.

Sociaaleconomisch beleid is een decentrale taak, maar dat mag
niet betekenen dat er een soort toerisme tussen lidstaten
ontstaat omdat er in een andere lidstaat betere sociale
zekerheid is. Zo kan er een Europees sociaal kader opgesteld
worden. Hoewel sociale zekerheid een taak van de lidstaten is,
zijn de Jonge Democraten voorstander van een Europese
aanpak die sterke kaders stelt aan de sociale voorzieningen,
aangeboden door de nationale overheden, zodat niemand in de
EU onder de armoedegrens hoeft te leven. Dit kader zou een
sociaal minimum vastgesteld naar de prijsindex van een lidstaat
kunnen zijn. De interne markt die we als EU delen garandeert de
vrijheid om te werken in een andere lidstaat. Daarbij moet er
wel goed toezicht gehouden worden, zodat alle Europeanen
onder dezelfde veilige en gezonde omstandigheden werken.
Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een Europese
arbeidsinspectie. Deze Europese arbeidsinspectie moet een
coördinerende rol vervullen en de blinde vlekken van de
nationale inspecties helpen weg te werken. Daarnaast moet
deze zich bezighouden met het controleren op
grensoverschrijdende uitbuiting, fraude en andere oneerlijke
praktijken waar de nationale of lokale autoriteiten moeilijker
grip op krijgen.
12.11 Kunst, Cultuur en Media
De Jonge Democraten streven naar een geïntegreerd Europa
met overeenkomstige normen en waarden tussen de lidstaten.
Het symbolische motto “vereniging in diversiteit” geldt voor de
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diverse culturen binnen Europa die bijdragen aan het
integratieproces. Het is echter wel van belang om de gedeelde
culturele waarden vast te leggen in een Europees cultuurbeleid.
Media zijn hierin de voornaamste communicatie- en
informatiemiddelen en kunstvormen kunnen op creatieve en
educatieve manieren de Europese bevolking inspireren. De
Jonge Democraten zien een faciliterende rol voor de Europese
overheid weggelegd voor het mogelijk maken van Europese
media- en kunstproductie.
12.11.1 Europese communicatie
De Jonge Democraten zien het als een noodzaak voor de
Europese eenwording dat er op eenzelfde manier
gecommuniceerd wordt in Europees verband. Dit houdt
concreet in dat de Jonge Democraten voorstanders zijn van het
Engels als voertaal binnen de Unie. Dit betekent dat de
institutionele taal Engels moet worden en dat aandacht aan
Engels onderwijs vanaf de basisschool gestimuleerd moet
worden, bijvoorbeeld door middel van subsidies voor scholen
die zich richten op het verbeteren van Engels onderwijs. In het
verlengde van de traditie van nationaal-gefinancierde Europese
omroepen is het voor de Jonge Democraten van belang dat ook
in Europees verband publieke media gevormd worden. De
Jonge Democraten vinden dat persvrijheid ook in Europees
verband gewaarborgd moet worden en zijn tegen censuur, ook
als deze censuur vanuit de Europese Unie zou komen.
12.11.2 Europese culturele evenementen

Om educatie en creativiteit te stimuleren moet er een Europees
budget beschikbaar gesteld worden voor mediaproducties die
voornamelijk zulke doelen nastreven. De Jonge Democraten
zien culturele festivals als het Eurovisiesongfestival als
mogelijkheden om Europese integratie te bevorderen, zolang
deze Europese integratie alleen aangemoedigd wordt en er
geen sprake is van een opgedrongen culturele integratie. Dit
betekent dat culturele uitwisseling en integratie gefaciliteerd
moeten worden door de EU, maar dat er geen Europees
cultureel programma moet komen om deze integratie op te
leggen.
12.11.3 Toerisme
Op het gebied van toerisme is het belangrijk dat de marketing
hiervoor beter gecoördineerd kan worden. Zo kunnen ook
minder bekende gebieden geadverteerd worden. De Jonge
Democraten zien een rol voor de Europese politiek weggelegd
in het controleren van de toerismedichtheid, opdat overvolle
toeristische gebieden ontlast kunnen worden.
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