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Inleiding 

 
Europa maakt roerige tijden door. Onder het vorige mandaat kreeg de EU te maken met een 
vluchtelingencrisis, een Euro-crisis en besloot een van de lidstaten de Europese Unie te verlaten. 
Daarnaast zien we dat de kloof tussen westelijke en oostelijke lidstaten zich verbreedt. In dit 
verkiezingsprogramma voor de verkiezingen voor het Europees Parlement 2019 laat de ECPM u zien hoe 
wij willen omgaan met de problematiek binnen de EU en wat onze visie is om van de Europese Unie een 
betere plek te maken. 

Er liggen ook uitdagingen in veel Europese landen. Daar ervaren onze nationale partijen voortdurend druk 
vanuit activistische ngo's en links-liberale hoek die ernaar streven om de kernconcepten van de 
menselijkheid fundamenteel te veranderen. Aan de andere kant is er de voortdurend sterke aanwezigheid 
van radicale rechtse partijen die een beeld van de mensheid en de samenleving omarmen dat niet past bij 
onze christelijke kijk op de menselijke waardigheid en de door relaties verbonden samenleving. 

Op hetzelfde moment is er sprake van een significante economische groei binnen de EU. Voor veel 
gezinnen is dit goed nieuws, aangezien de werkloosheid nu langzaam maar gestaag afneemt. Het is echter 
een uitdaging om deze economische groei in balans te brengen met de noodzaak om op een duurzame 
manier om te springen met grondstoffen. Bovendien blijft er sprake van fundamentele economische 
ongelijkheid. Immers, de economische groei en de afname van de werkloosheid worden niet in elke 
lidstaat gezien en heeft dus niet op alle Europeanen hetzelfde effect. Een berg aan schulden werpt nog 
steeds een donkere schaduw over Europa's economie. 

Te midden van deze ontwikkelingen en in de aanloop naar de Europese Verkiezingen in mei 2019, wil de 
ECPM helder zijn over de kernwaarden, bijdragen aan het floreren van de mens en antwoorden geven op 
deze uitdagingen. 

De ECPM accepteert de Europese Unie als een politieke en maatschappelijke werkelijkheid en benadert 
de huidige vorm van de EU op een constructieve, maar kritische manier. In veel gevallen zou de 
betrokkenheid van EU-instellingen minder moeten zijn. Daarom zet de ECPM zich in voor het strikt 
respecteren van het subsidiariteitsbeginsel en heldere hervormingen die duidelijk aangeven waar EU-
instellingen en EU-regelgeving nodig zijn. Wij zijn een toekomstgerichte partij die zich realiseert dat we 
leven in een wereld die onderling zo sterk verbonden is dat de EU gewoonweg noodzakelijk is. Daarnaast 
erkennen we de stabiliteit die op dit moment in Europa heerst en het feit dat de EU daaraan bijdraagt. Dit 
leidt tot een aanpak waarin zowel nationale als Europese vraagstukken in dit programma behandeld 
worden. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de bevoegdheden van de EU en de 
nationale bevoegdheden. 

Als leden van de ECPM vinden we elkaar in de kernpunten waarover we het allemaal eens zijn. Dit is onze 
kracht: het delen van fundamentele waarden en doelen. Daardoor zijn we in staat samen te werken, ook 
als onze meningen wat betreft een enkele kwestie verschillen. Samen zijn we hoopvol voor Europa in de 
komende jaren. We voelen de verantwoordelijkheid om te werken aan een Europa waarin het leven op 
waarde wordt geschat en waarin de samenleving vruchtbaar is op zo'n manier dat ze ook voor de komende 
generaties gezegend mag zijn met vrede en stabiliteit. Stem op leden van de ECPM en vertrouw op uw 
stem! 



1.     Een Europa van menselijke waardigheid  
Menselijke waardigheid geeft uiting aan de intrinsieke waarde van elke mens. Deze is onschendbaar en 
moet gerespecteerd en beschermd worden, zoals gesteld in Artikel 1 van het EU-Handvest van de 
grondrechten. Wij geloven dat dit universele principe erop rust dat de mens gemaakt is naar het beeld 
en de gelijkenis van God. 

Bio-ethiek 
Het leven is door God gegeven en moet vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood beschermd 
worden. De ECPM gelooft dat een krachtig en positief Europa het leven moet vieren en bevorderen. 
Vanwege het subsidiariteitsbeginsel gelooft de ECPM dat EU-instellingen zich niet moeten bemoeien 
met bio-ethische kwesties en de definitie van het leven. Verdrietig genoeg promoten EU-instellingen 
vaak een visie die niet voor het leven is. De ECPM roept op tot een meer bescheiden en objectief 
standpunt met betrekking tot deze kwestie. Menselijke waardigheid vormt de basis voor de rechten van 
de mens. De ECPM gelooft dat zowel EU-instellingen als lidstaten altijd het principe van de menselijke 
waardigheid in ere zouden moeten houden, van de conceptie tot aan een natuurlijke dood. 

Kinderrechten 
De rechten van het kind zijn uiteengezet in het EU-Handvest van de grondrechten (Artikel 24/2) en het 
Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC) (UN 1989) (Artikel 3). De ECPM ondersteunt het principe 
dat 'het belang van het kind' altijd de eerste overweging moet zijn in alle acties met betrekking tot 
kinderen uitgevoerd door overheidsinstanties op zowel Europees als nationaal niveau. 

De rechten van het kind beginnen al bij de conceptie. Het recht om te leven heeft ook betrekking op 
ongeboren kinderen. Daarom zijn wij voorstander van alle soorten ondersteuning en begeleiding voor 
zwangere vrouwen. 

Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor sociale uitsluiting, geweld en misbruik. De ECPM benadrukt 
echter dat duurzaam beleid ten gunste van het gezin de meest effectieve manier is om de 
leefomstandigheden en kansen van kinderen te verbeteren. Ouders hebben een natuurlijk belang in het 
beschermen van de rechten van hun kinderen. EU-wetgeving en nationale wetgeving moet garanderen 
dat de rechten voor beiden in evenwicht zijn. 

 
Vrijheid van onderwijs 
De ECPM ziet dat de EU zich intensief bemoeit met de lesprogramma's en lesstof door een bepaald type 
onderwijs voor te staan. Wij zijn ervan overtuigd dat ouders het recht moeten hebben om zelf te kiezen 
welke waarden en geloofsovertuigingen zij hun kinderen willen bijbrengen. Het ligt niet binnen de 
bevoegdheid van de Europese Unie om over zulke onderwerpen te beslissen. Het is aan de lidstaten zelf 
om hierover te beslissen. 

Voor een goede toekomst voor kinderen is onderwijs zeer belangrijk. De ECPM zet zich daarom in voor 
onderwijs waarbij het beste uit het kind gehaald wordt. Wij vinden dat de overheid zorg moet dragen 
voor scholen in de buurt, hierin moet investeren en deze moet onderhouden. Zo kunnen kinderen altijd 
naar een school dichtbij huis. In bepaalde gevallen kan thuisonderwijs een goed alternatief bieden. 

Ouderen 
Dankzij betere gezondheidszorg worden mensen steeds ouder en vergrijst de samenleving. Veel 
ouderen lopen daarbij tegen moeilijkheden aan. In het bijzonder krijgen zij vaak te maken met 
eenzaamheid. De ECPM ziet deze problemen en wil er iets aan doen. Wij staan voor waardig oud 
worden. Onze ouderen moeten met respect en dankbaarheid behandeld worden. Onze samenleving 
moet de ouderen koesteren en de zorg voor hen op zich nemen. Voor ons hebben mantelzorg en zorg 
op maat de eerste voorkeur. Vooral mantelzorgers die zorgen voor buren of familieleden zouden voor 
hun werk financiële steun moeten ontvangen. 
 



Als het einde van het leven nabij is, is de ECPM voorstander van palliatieve zorg. Het beëindigen van het 
leven als het 'leven niet meer de moeite waard is' is voor ons geen optie. Het leven wordt door God 
gegeven en gemaakt. Wij geloven dat met een



sociaal netwerk, zorg op maat, begeleiders voor geestelijke gezondheid en palliatieve zorg het leven tot op 
het einde met waardigheid geleefd kan worden. 

Beperkingen 
De ECPM gelooft dat elk leven belangrijk is, zelfs als dit leven niet als 'perfect' wordt gezien. Mensen 
met beperkingen maken volledig deel uit van onze samenlevingen, ongeacht of ze nu een fysieke of 
verstandelijke beperking hebben. Wij sporen landen aan om mensen met beperkingen te ondersteunen, 
zowel financieel als juridisch. 

Online seksuele uitbuiting van kinderen 
De ECPM maakt zich zorgen over online seksuele uitbuiting van kinderen. Deze uitbuiting houdt een 
serieuze overtreding van de grondrechten van het kind in. De definitie van kinderpornografie moet 
helder uiteengezet worden in internationale context. Kinderen moeten op eenvoudige en 
kindvriendelijke wijze geïnformeerd worden over de risico's en consequenties van het online 
gebruiken van persoonlijke gegevens en beeldmateriaal. Hun persoonlijke gegevens moeten terdege 
beschermd worden. Hierbij moeten medewerkers van de kinderbescherming, kinderartsen en 
jeugdorganisaties een actieve rol spelen, bewustwording stimuleren en voorlichting geven. Bestaande 
EU-wetgeving (Richtlijn 2011/92) met betrekking tot dit onderwerp moet strikt gehandhaafd worden. 

 
Vluchtelingenkinderen 
Wij geloven sterk dat de EU-lidstaten samen moeten werken om kinderen te beschermen op een 
manier waarbij de belangen van het kind de prioriteit hebben, ongeacht de status van het kind. De 
zorg die vluchtelingenkinderen ontvangen in de opvangcentra is van groot belang voor hun aanpassing 
op de lange termijn. Deze zorg moet dan ook op nationaal niveau vastgelegd worden. De ECPM stelt 
voor dat actie op Europees niveau een aanvulling moet zijn op de maatregelen die lidstaten op 
nationaal niveau nemen. 

 

2.     Een economie die werkt voor mens en planeet 
De ECPM heeft een relationele kijk op de economie: het doel van alle economische activiteit is het 
ondersteunen van leven en een betere wereld voor iedereen. Voor Europa's economieën vinden wij de 
principes van de vrije en open markt van groot belang. Wel moeten er adequate controles en waarborgen 
ingesteld worden ten behoeve van problemen rondom het milieu en belastingfraude- en ontduiking. 

Het einde van de status-quo en de weg voorwaarts 

De ECPM is bezorgd dat de huidige voorkomende praktijk van economische hervorming die heersende 
partijen voorstaan, weliswaar leidt tot groei, maar dat die groei zich voor veel mensen niet laat vertalen 
tot economische zekerheid op de lange termijn. 

Wij geloven dat echte hervormingen een positieve impact behoren te hebben op alle belanghebbenden 
van de economie, waaronder financiële markten, aandeelhouders en multinationals. De ECPM vindt dat 
toekomstige hervormingen van de EU gebaseerd moeten zijn op een manier van denken over economie 
die breder en meer inclusief is. Daarbij moet er ook speciale aandacht zijn voor het milieu. 

Een aantal belangrijke doelen voor de EU en nationaal economisch beleid kunnen afgeleid worden vanuit 
deze benadering van de economie. Economisch beleid moet streven naar een economie die: 

• Gericht is op mensen en niet op financiën 

• Gebruik maakt van het potentieel van technieken, maar de menselijke waardigheid respecteert 
• Staat op transparantie 

• Nadenken over de lange termijn stimuleert 



• Zo inclusief mogelijk is, niet bezwijkt onder de druk van gevestigde belangen ten koste van 
andere belanghebbenden en geen afbreuk doet aan de wet en de democratie 

De ECPM heeft, gebaseerd op deze principes, een aantal beleidsaanbevelingen gedaan voor zowel 
Europees als nationaal niveau. 

Doelen voor het hervormen van de Europese economieën 
Op Europees niveau moeten maatregelen ingevoerd worden die EU-beleid mogelijk maken waar alle 
belanghebbenden van de economie van profiteren. Op nationaal niveau: er moet speciale aandacht zijn 
voor schulden en de fiscale transparantie moet verbeterd worden. 

 
Innovatie: Onderzoek en ontwikkeling 
De ECPM wil investeren in innovatie. Wij geloven dat Europa haar positie op het gebied van kennis en 
technologie kan versterken door meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling. 

 
Overheden moeten investeren op de volgende gebieden: 

1. Het bieden van ondersteuning aan creatieve ondernemers door middel van begeleiding en 
het bieden van faciliteiten om ze te helpen overleven, te groeien en de markt aan te sporen 
de innovaties te omarmen. 

2. Het benoemen van verschillende belangrijke technologiegebieden waarin overheden graag 
zouden investeren, zoals door de 'clusteraanpak'. Daarbij worden al bestaande, sterke 
bedrijfsclusters gestimuleerd om nog meer te innoveren en zich op de wereldmarkt te 
begeven. 

3. Het invoeren van de 'gewenste richting'-aanpak voor innovatie met een focus op 
initiatieven binnen onderzoek en ontwikkeling die de economie vergroenen, zoals 
duurzame energie en nieuwe bouw- en productietechnologieën. 

4. Het verhogen van het gemiddelde opleidingsniveau van burgers. 
5. Het bestrijden van corruptie en het verantwoordelijk houden van overheden. 

 

Duurzaamheid, industrie en landbouw 
De ECPM gelooft dat duurzaamheid, industrie en landbouw binnen EU-lidstaten sterk van elkaar 
afhankelijk zijn. Daarom is klimaatverandering een fenomeen dat op Europees niveau aangepakt moet 
worden. 

Duurzaamheid 
De ECPM gelooft dat goed rentmeesterschap een Bijbelse opdracht is en dat de EU de drijvende kracht 
kan zijn achter een duurzaam Europa. Zo kan de EU doelen vaststellen voor het verminderen van 
broeikasgassen als koolstofdioxide en het stimuleren van duurzame energie en energiebesparing. 

 

Landbouw en visserij 
De ECPM is voorstander van EU-ondersteuning voor lidstaten bij het hervormen van de landbouwsector. 
Wel meent de ECPM dat dit moet gebeuren zonder bepaalde voorwaarden te stellen aan de 
hervormingen. De ECPM ziet daarom het liefst dat de EU het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
hervormt en daarbij de focus legt op het behalen van doelen en niet op het voorschrijven van specifieke 
methodes. 
Met betrekking tot de visserij vindt de ECPM dat de EU de belofte van regionalisering moet nakomen: 
de beslissingen moeten op regionaal niveau genomen worden, en niet in Brussel. 



Industrie & transport 
De ECPM vindt duurzaamheid belangrijk en wil groene en duurzame industrieën stimuleren, meent dat 
de EU een voortrekkersrol kan spelen op het gebied van innovatie en vindt dat de vervuiler moet 
opdraaien voor de kosten.  
Op het gebied van transport is de ECPM het eens met het huidige beleid, maar zou wel graag zien dat 
het subsidiariteitsbeginsel wordt gehandhaafd. Lidstaten binnen de EU moeten over de vrijheid 
beschikken om hun eigen beleid te maken en zelf te beslissen over de manier van transport en de eigen 
infrastructuur. 

Milieubescherming 
De ECPM meent dat het beschermen van natuur en milieu een erg belangrijke kwestie is voor de EU. 
Wij hebben de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de natuur en het milieu en deze te 
beschermen. Niet alleen omwille van de natuur zelf, maar ook omwille van onze huidige en 
toekomstige generaties. 
De ECPM gelooft dat technologische innovaties ingezet kunnen worden om het milieu te 
beschermen, de schadelijke effecten die wij veroorzaken te minimaliseren en ons de energie en 
grondstoffen te geven die we nodig hebben om te leven. 

 

3.    Gezonde gezinnen en gezonde huwelijken 
Een gezond gezin is de hoeksteen van de samenleving. Wij geloven dat een stabiele en liefdevolle relatie tussen 
ouders van cruciaal belang is voor het welzijn van hun kinderen. De ECPM ziet het gezin als de belangrijkste 
sociale eenheid, nog voor de staat of elke andere gemeenschap of groep. De ECPM roept de Europese Unie 
daarom op om de soevereiniteit van het gezin te respecteren, gebaseerd op het huwelijk tussen een man en 
een vrouw. De ECPM heeft het daarnaast moeilijk met de politieke focus op het 'autonome individu'. Wij 
geloven dat de kwaliteit van leven van een mens afhankelijk is van de kwaliteit van zijn verbintenissen met 
anderen. De sterkste en eerste relaties in iemands leven liggen binnen het gezin. 

Het gezin vormt een kleine samenleving waar basisvaardigheden- en ervaringen worden overgebracht. 
De ECPM is voorstander van beleid dat individuen in staat stelt om levenslange en toegewijde relaties 
en verbintenissen aan te gaan - binnen het huwelijk en het gezin. Vandaag de dag bevinden steeds 
meer gezinnen zich in een crisis. Wij vinden begeleiding belangrijk en maken ons sterk voor de rechten 
van het kind in het geval van een relatie die beëindigd wordt. 

Beleid omtrent gezinnen is vooral een nationale verantwoordelijkheid. Gebaseerd op de 
subsidiariteitsbeginselen moeten Europese instellingen zich niet bemoeien met beleid omtrent 
gezinnen. De EU beschikt echter over de macht om wetgeving te maken voor veel gebieden die verwant 
zijn aan gezinsbeleid, zoals bijvoorbeeld arbeidswetten. Op nationaal niveau steunt de ECPM beleid dat 
ouders ondersteunt en omstandigheden creëert waarin het krijgen en opvoeden van kinderen 
bevorderd wordt. Wij geloven sterk dat goed beleid, beleid waarbij kwalificaties, participatie op de 
arbeidsmarkt en het gezinsleven met elkaar in overeenstemming worden gebracht, op de lange termijn 
een positief effect zal hebben op de economische groei. Wij geloven dat een samenleving met sterke 
wortels in het gezinsleven duurzamer is, meer mededogen toont en sterker verbonden is. 

 
Mannen en vrouwen moeten de keuze hebben tussen kinderopvang en minder werken om voor de 
kinderen te zorgen, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen met een beperking. Investeren in 
kinderen is investeren in de toekomst en de samenleving. Ouders moeten niet financieel gestraft 
worden voor het nemen van de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Met name 
voor alleenstaande ouders zijn de juiste omstandigheden zeer belangrijk. Daarom zijn flexibiliteit, 
ruimte voor deeltijdbanen, voldoende zwangerschaps- en ouderschapsverlof en kinderopvang binnen 
bedrijven zelf essentieel. De ECPM ondersteunt ook programma's die verslaving en geweld onder 
jongeren doen afnemen, als ook alle andere factoren die voorkomen dat jongeren een stabiel en 
gelukkig gezinsleven kunnen hebben. 



Met betrekking tot gezinsbeleid is het ook belangrijk om het te hebben over de toekomst van 
laagopgeleide werknemers in Europa. Meer en meer banen voor laagopgeleiden verdwijnen door 
automatisering of worden overgenomen door computers die aangestuurd worden door kunstmatige 
intelligentie. Hoewel het toerisme als sector binnen 



Europa groter wordt, en de belangrijkste sector is voor banen voor laagopgeleiden, kan men toch niet 
ontkennen dat toenemende langdurige werkloosheid dreigt, in het bijzonder voor deze kwetsbare 
groep van de bevolking. We moeten zorgvuldig nadenken over deze dreigende werkloosheid en met 
oplossingen komen die ook op de lange termijn van nut zijn. De ECPM is gebaseerd op christelijke 
normen en waarden. Daarom is de ECPM sterk voorstander van een inclusief Europa waarbij lidstaten 
en afzonderlijke regio's hulp krijgen bij het maken van beleid om te voorkomen dat mensen beschikbare 
arbeidsmogelijkheden missen. Door het realiseren van een innovatieve economie voorkomen we 
migratie vanuit noodzaak of armoede vanuit Centraal- en Oost-Europa naar West-Europa. Migratie 
heeft een negatieve invloed op de familieleden die achterblijven. 

 

4.    Vrijheid, veiligheid en stabiliteit 
Werkelijke vrijheid van godsdienst, geweten en uiting wordt alleen zichtbaar gemaakt door in contact te 
staan met anderen die anders voelen, denken of handelen. De ECPM gelooft dat er een fundamentele 
vrijheid moet bestaan die het mogelijk maakt om het oneens te zijn met het standpunt van de 
meerderheid, ongeacht het onderwerp. De ECPM maakt zich ook zorgen over het gebrek aan 
godsdienstvrijheid in grote delen van de wereld. De Europese Unie en de lidstaten moeten een cultuur 
van vrijheid stimuleren en nadrukkelijk ondersteuning bieden aan hen die in hun land of regio die 
vrijheid verdedigen en stimuleren. 

Buitenlandse zaken 
De ECPM benadert buitenlandse zaken op basis van het christelijke begrip van menselijke waardigheid. 
Dit houdt in dat elk mens, ongeacht geslacht of etniciteit, even waardevol is. Fundamentele vrijheden 
zoals godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en politieke vrijheid vormen de bewakers en 
praktische uitdrukking van dit begrip van menselijke waardigheid. Het is onze diepste overtuiging dat 
het verspreiden van deze fundamentele vrijheden een belangrijke rol speelt bij het tot stand komen 
van een veiligere en stabielere wereld. 

Met betrekking tot de vluchtelingencrisis: als landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Centraal-
Azië deze fundamentele vrijheden zouden instellen en als deze vrijheden wortel zouden schieten in de 
samenlevingen in die landen, zou dit niet alleen ontwikkeling met zich meebrengen, maar ook de 
integratieproblematiek in Europa verminderen. Het ondersteunen van een cultuur die geen broedplaats 
meer is voor terrorisme, is dan ook de meest directe manier om  met  islamitisch fundamentalisme om 
te gaan. EU-lidstaten moeten samenwerken om actief landen en regio's te ondersteunen die de 
fundamentele vrijheden accepteren en deze landen en regio's een voorkeursbehandeling geven. 
Handelsovereenkomsten op Europees niveau dienen gebaseerd te zijn op de menselijke waardigheid en 
moeten de ontwikkeling van een vrije samenleving stimuleren. Deze aanpak rust op de samenwerking 
van EU-lidstaten. Lidstaten kunnen alleen samen beslissen waar een gemeenschappelijk optreden 
noodzakelijk is. 

Buitenlandse Zaken blijft onder de bevoegdheid van lidstaten vallen. De EU kan alleen betrokken 
raken door overheidsactoren en niet-overheidsactoren en het uitvoeren van programma's voor dat 
doel. 
Het steunen van Israël is belangrijk. Dit maakt de landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en 
Centraal-Azië duidelijk dat de EU-lidstaten zich serieus inzetten voor de fundamentele rechten en 
vrijheden. De ECPM benadrukt de noodzaak om de veiligheid van Israël te waarborgen en helder te zijn 
over het bestaansrecht ervan. 
Rusland en China moeten begrijpen dat de EU-lidstaten buitenlandse agressie en expansiedrang niet 
zullen steunen en dat een goede relatie met de EU alleen bereikt kan worden als deze agressieve 
ambities beëindigd zijn. 

Veiligheid 
Militaire samenwerking 



De ECPM is sterk van mening dat alle Europese militaire samenwerkingen het beste uitgevoerd kunnen 
worden binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De stabiliteit en de veiligheid van het 
continent Europa zijn van speciaal belang voor de EU. Dit gedeelde belang betekent echter niet dat wij 
vinden dat de EU zeggenschap zou moeten hebben over Europese of geïntegreerde bewapende 
troepen. 



Bij een EU-samenwerking zou de nadruk daarom meer moeten liggen op verdedigende maatregelen. 
Daar heeft immers iedereen belang bij. Het doel van een dergelijke samenwerking tussen lidstaten 
bestaat uit het besparen van kosten en het mogelijk maken van een samenwerking op technisch 
gebied. De huidige voorstellen voor een permanente, gestructureerde samenwerking (PESCO) en één 
Europese markt voor defensiematerieel zijn, naar mening van de ECPM, niet de beste oplossing. 

In plaats daarvan stellen we het volgende voor: 

1.  Meer modulaire en flexibele defensiecapaciteit door te investeren in modulaire platforms 
met betere gestandaardiseerde wapens en sensors; 

2. Een systeem van EU-gevechtsgroepen (Battlegroups of EUBG), maar alleen op vrijwillige basis.  
Dit systeem moet modulair zijn en voldoen aan de standaarden, procedures en opleidingen van de 
NAVO. 

3.  Gestandaardiseerde samenstelling van eenheden, zodat nationale eenheden indien nodig 
gemakkelijker kunnen samenwerken met eenheden met leden uit twee of meer landen. 

Grensbewaking 
Sommige lidstaten zijn door hun ligging verantwoordelijk voor de buitengrenzen terwijl andere 
lidstaten daar alleen de vruchten van plukken. Aangezien het controleren van de buitengrens 
voor alle betrokken landen van groot belang is, zou dit niet alleen de verantwoordelijkheid 
moeten zijn van de landen aan de buitengrenzen. 
Daarom stellen wij voor dat de buitengrenzen van de EU ook de verantwoordelijkheid worden van de 
Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO). Dit houdt in dat een 
daadkrachtig optreden gegeven moet worden om de Europese belangen te beschermen als derde 
landen door de buitengrenzen breken. EU-lidstaten moeten de landen aan de EU-buitengrens meer 
ondersteunen, zowel in financieel als in materieel opzicht. 

Digitale veiligheid 
De ECPM vindt dat alle EU-lidstaten hun eigen cybereenheden moeten hebben en dat deze onderling 
verbonden moeten zijn. Als het om digitale veiligheid gaat, moeten alle lidstaten beschikken over 
dezelfde basisbeveiliging. Bovendien moeten er regels opgesteld worden op VN-niveau met 
betrekking tot cyberoorlog en onbemande (autonome) systemen. Op Europees en nationaal niveau is 
het de moeite waard om het idee te verkennen om te beschikken over operationele eenheden 
'cyberreservisten’. 

Terrorismebestrijding 
De ECPM heeft altijd gesteld dat terrorisme alleen effectief bestreden kan worden als het bij de 
wortels wordt aangepakt. Uiteindelijk start elke vorm van terrorisme met een extremistische 
ideologie die geweld aanwakkert als middel om politieke doelen te bereiken. Het gevecht tegen 
terrorisme in Europa kan niet los gezien worden van het buitenlands beleid en de behoefte om op dat 
gebied nieuwe prioriteiten te stellen. 

 

Er is een dringende behoefte om: 
1. Hulpprogramma's en andere steun aan entiteiten en landen buiten de EU opnieuw te beoordelen. 
Zo zijn we er zeker van dat fondsen niet in handen raken van extremisten; 
2.  Het aantal effectieve grensoverschrijdende opleidingen van ambtenaren, politiemensen en juridisch 

personeel te vergroten; 
3. Een effectieve uitwisseling tussen EU-lidstaten tot stand te brengen van terreurverdachten 
of hen die in contact staan met terreurverdachten of verkondigers van extremistisch 
gedachtegoed; 
4. Lidstaten die onder hun inwoners een grote gemeenschap uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika 
weten, kunnen overwegen om dergelijke regelgeving ook in te stellen voor religieuze leiders die een 
sterke verbinding hebben met een derde land; 



5.  Het effectief monitoren van vluchtelingenstromen en het ontwikkelen van strategieën in 
asielcentra in overleg en samenwerking met die lidstaten die hier het meest mee te maken 
hebben; 
6.  Alle instellingen op EU-niveau die zich bezighouden met terrorisme moeten geld en ondersteuning 
krijgen zodat ze, waar nodig, effectiever samen kunnen werken met de lidstaten. 



5.    Bestrijden van moderne slavernij 
Moderne slavernij is mensonterend en reduceert mensen tot handelsobjecten. Het ontwricht 
verbintenissen tussen mensen en beschadigt mensen op een zeer ernstige manier. Hierdoor is het 
aangaan van nieuwe, gezonde relaties zeer moeilijk. De meeste slachtoffers worden ingezet voor 
dwangarbeid of mensenhandel en seksuele uitbuiting. Omdat mensenhandel een grensoverschrijdende 
misdaad is, vereist de aanpak ervan internationale samenwerking. De ECPM geeft sterk de voorkeur aan 
het Noordse model waarbij vooral de klant en de mensenhandelaar worden opgepakt. 

Mensenhandel met als doel arbeidsuitbuiting neemt ook toe. De ECPM is van mening dat dit soort 
misdaad effectief aangepakt kan worden door te kijken naar alle onderdelen van de keten. Hierbij ligt de 
focus op sectoren waar de kans op uitbuiting hoog is (bijvoorbeeld textielindustrie, landbouw, toerisme). 

De ECPM ondersteunt de pogingen van de EU om te zorgen voor adequate, nationale uitvoering van 
de Richtlijn 2011 inzake bestrijding van mensenhandel. 

 
 

 

6.    Hervorming van de Europese Unie 
De ECPM is van mening dat de Europese Unie, zoals deze nu werkt en handelt, hervormd moet 
worden om zo, in een omgeving van vrede, op een effectieve manier economische groei en culturele 
uitwisseling te bewerkstelligen. Wij geloven dat de focus minder moet liggen op regelgeving en meer 
op het versterken van de kernwaarden van de EU, zoals het subsidiariteitsbeginsel, solidariteit, 
diversiteit en waarden als vrijheid, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid en menselijke 
waardigheid. 

De ECPM gelooft dat de hervormingen op de volgende gebieden moeten plaatsvinden: 

1. Meer betrokkenheid van en macht voor nationale overheden; 
2. Nadruk op het idee van Europese Gemeenschap in plaats van Unie; 
3. Het terugdringen van de bureaucratie door EU-instellingen opnieuw te beoordelen en niet-

presterende afdelingen af te stoten; 
4. Verschuiving van een 'one size fits all'-aanpak naar het ‘one size faciliteren’ van nationale 

behoeften; 
5. De voorkeur geven aan EU-nabuurschapsbeleid in plaats van toetreding tot de EU (dat 

wil zeggen, vanuit de EU meer nadruk op samenwerkingen met niet-EU-landen zonder 
direct lidmaatschap na te streven); 

6. Het faciliteren en organiseren van samenwerkingen (dat wil zeggen, samenwerking in het 
geval van transnationale kwesties zoals veilige en beveiligde energievoorziening en in het 
formuleren van regels omtrent belastingparadijzen en het belasten van multinationals); 

7. Het periodiek opnieuw bekijken van regelgeving en de relatie tussen EU-instellingen 
en staten/nationale actoren. 

8. Het financieel steunen van bepaalde ideologische groepen of praktijken die niet onder de 
bevoegdheid van de EU vallen moet opnieuw beoordeeld worden. 



7.    Behoud van christelijke waarden en erfgoed 
De ECPM erkent de christelijke wortels van de EU-lidstaten en gelooft dat dit erfgoed van waarde is. 
Belangrijke aspecten van deze christelijke culturele erfenis liggen ook aan de basis van de Europese 
Unie, te weten vrijheid, solidariteit, verzoening, liefde, waarheid en respect voor het leven. De ECPM 
streeft er daarom naar om deze waarden vanuit onze gemeenschappelijke christelijke basis verder uit 
te dragen en verzet zich tegen seculiere, antireligieuze ideologieën. Ook is de ECPM tegen toetreding 
van Turkije tot de EU. 

De ECPM maakt zich zorgen om de situatie van christenen in de wereld van vandaag: het Christendom is 
het meest vervolgde geloof ter wereld. Andere religies, zoals het boeddhisme en de islam, hebben in 
andere landen ook te maken met vervolging. Daarom zetten wij ons sterk in voor godsdienstvrijheid als 
grondrecht voor iedereen, ongeacht de religie of het geloof. De ECPM ziet godsdienstvrijheid als een 
recht voor iedereen dat beschermd moet worden - elk persoon moet uiting kunnen geven aan zijn of 
haar geloof. 

Op hetzelfde moment kent vrijheid van godsdienst en overtuiging en gewetensvrijheid ook binnen Europa 

vele uitdagingen, bijvoorbeeld wat betreft onderwijs, op medisch gebied, openbare geloofsbelijdenis, 

enzovoort. De staat heeft de verplichting om het recht op gewetensvrijheid te respecteren. Dit recht ligt 

immers vast in internationale en Europese wetgeving inzake mensenrechten. Wij geloven in het belang 

van het concept van gewetensbezwaren en redelijke tegemoetkoming als middel waardoor 

godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting voor alle burgers gegarandeerd is. Zo kunnen wij in vrede 

en harmonie samenleven en diversiteit van harte accepteren. 

1.  De EU moet daarom afzien van wetgevingsinitiatieven die het subsidiariteitsbeginsel niet respecteren; 

2. De EU moet de rol van op geloof gebaseerde organisaties erkennen, hen meer vrijheid geven en hen 

toestaan te werken volgens hun grondbeginselen; 

3. EU-lidstaten moeten aangemoedigd worden om hun burgers de vrijheid te geven om hun religie of 

geloof privé of in het openbaar te uiten en daarbij het concept van 'redelijke tegemoetkoming' 

toepassen. 



 


